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STRUČNÉ POZNÁMKY K INTERPRETACI A TVORBĚ V RÁMCI MODERNÍ DISCO(MUNIKACE)
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Jeden z konců světa

lak dnes opět setóel Ježíš
Pokolikáté už?
Snová přibili jeho vysušené tělo na kříž
mávali barevnými fáborky
hlučeli
a pak si opékali k svačině
uzeniny
a jedli je s hořčicí v očích

Stáčeli opojný sok
z květů jabloní
a cítili se být prokletými
seli dojem
že svět je# jejich
nasazovali si navzájem
koruny z tmí
mysleli že jsou poetičtí
a mazali se vonnými oleji
a sypali si hlavy pepřem
A potom vlekli Jeho tělo
po hrbolaté dlažbě
nechávali odklapávat
stejnoměrný rytmus
a nutili násilím červy
aby se pustili do hostiny
Kázali na schodištích chrámů
a Jejich proslovy
zněly v amplionech
a vysílal je rozhlas na celém světě
slova padala
jako kapky deště v bouři
jako přězrálé plody
jako kapři do kádě
jako semínka do země
jako ozvěna do údolí

£ylo horko
lidé v přeplněných autobusech nereflektovali
na mrtvé kteří vstali s hrobů
řidiči se obratně vyhýbali pukající zemi
voda z přehřátých tel se vypařovala
a spojovala postarší pány ve vlhkých košilích
e malými děvčátky
která si včera koupila první podprsenku
a když se na stanicj otevřely dveře
vlétla dovnitř vlaštovka
držíc v zobáčku olivovou větvičk®!
Několik kamarádů se sešlo
políbili se na čelo
vzali do rukou
tamburínu housle flétnu trubku klavír xylofon varhany
a vítr je vzal s sebou do ulic
pán v šedivém klobouku
si přál knihu přání a stížností
ale přivázali ho k zábradlí na nábřeží
a poprosili vodu
aby su domluvila

chtěli ho nejdřív hodit do řeky
která vystoupila z břehů
ale pak pochopili že ho mají rádi
Nemohli mu nic vyčítat
protože byl jako mnozí
V úředních síních
a ve svatyních
zářilo zatím na drobné kousky
roztrhané tělo
tisíckrát opěvovaného Spasitele
slavní se chlubili
že ho sundávali s kříže
a sladká drobná dívenka se žlutou sukní
a meruňkovýma očima šeptala
smějíc se
některá svoje bláhová tajemství
černému cylindru
v podrkoví plném slámy
a myslela na strakaté králíky

Bylo Jo všechno jenom matné vzpomínání
na voňavém polštáři
s rozečtenou knihou
jen odlesk červánků
a přelet netopýra
či jen pryskyřičnaté mámení
z květů voskovky
umístěné uprostřed pokoje
plného černých mravenců
nebo zmatené vyprávění
pouliční lucerny
rozbité prakem
s kouskem zpuchřelého provázku
A ze všeho zbyl jen
poutový šperk
z falešného stříbra
připíchnutý připínáčkem na stěně
dvě tyčky
s nepřirozeně protáhlým tělíčkem

ZYER GABBA S.

červen 1982

Můj

čas už
přišel

Zůstal Jsem ^edět
přestože do autobusu přistoužily staré ženy
o nákupními taškami plnými nákupů
masa a ovoce
které zasytí hladové děti
až přiběhnou a zeptají se svých mam
na poživatiny
Zůstal jsem sedět
na zídce u synagogy
neodhodil Jeem cigaretu
z hedvábí a Jehlicí
přestože v podloubí
někdo znásilňoval bledou dívku
Jenom ^sem také
o poznání sbledl

Zůstal Jsem sedět
přestože lidé koleda mě šíleli
a keeelot vyřvával příšerné zvěsti
nemohl Jsem se vzrušit
protože vše zdálo ee mi poněkud přehnané
Zůstal Jsem sedět
přestože můj čas už přišel
nemohl jsem jinak
nebot za tu dobu
nohy mi zhliněly
staly se odnožemi Boha Půdy
byly krvavým dochovaneem
wé vlastní hrůzné metamorfózy
Jež stala se jednou
za noci kdy v žilách stydne krev
ale byly produktem
břímě času

Zůstal jsem sedět
přestože jsem se cítil ze železobetonu
poněvadž mi bylo jssné
že ty tuny rozteklého papíru
stejně neproj du

Zůstal jsem sedět
a můj 2as zůstával nadále Sasem všeho

ZYFR GABBA So léto 1981

Roztoči a děrvušky
Jak může tak malé tělo
unést tak velký hřích
Zaplatili jsme si vstupné
na balkon
tak chceme taky něco vidět
Nechali jame se probít el» proudem
nechali Jsme si vybrakovat kapsy
do posledního centimetru
chceme ai taky něco užít» proboha

Eo tohle
čekali jame barevné reflektory
a roztomilá barevná i plavá děvčata
a ono

: figuríny s pytloviny
s namalované svcbýzr*! křídami /bože Jak mají Červené tvářičky/
s a to plnění /bríza!!!/ aaná souká» oves či sláma
j a mezitím /no poslyěte» to už je trochu na infarkt/ cvičený pu<
® pobíhá mezi nimi a olizuje je
To je cirgus a ne diskotéka se stryptýsem
Discotheoue
yr - už já
bumfaly piětí
3 tlučeji
ňadra
vznášejí
mají stékat
očima těkat
co
/mávnutí rukou/
tak si vlasy v sodě y&dSí
a hbitě se svlékají
mají trykotťques

a* fremMemí

yr - to ryčí
k zbláznění
křičí
bláhoví
sie áladí
lidé □ jejich je^tžrky
- : < ?. -.,... ...

Diskotékové zpěvy květen 1932

Happy Ending

Fuj Tajxl
Nic nemáme připravený
jo jo hoši z neznáma, co?
my už sme se ale někde viděly
mezi námi děvčátky
— oblékne bílou sukénku
tanec a basket
tenis a bramborový knedlíky
odpoledne
to je žrádlo, co?
má to spočítaný
my už jsme se ale někde viděly
necháme je
al se navzájem užerou vášní na lavičce v parku
jo mini to je bezva
dyž du na tenis
a předtím mi daj whisky / soda
a potom celý
odpoledne
piju coca—cola
mám modrej džinovej klobouček
my už jsme se ale někde viděly
odpoledne
listy voněj
zdá se že bude pršet
nerady bychom zmokly
mohly bychom vypadat jako zmoklé slepice
má polobotky a bavlněnou košili
to je ale fešák
a portmonku narvanou dvacetikorunama
co dělám v pátek?
koušu se nudou
asi pudu na basket
odpoledne
proběhnu parkem
žlutý tričko a být tak ráda že jsme
my už jsme se ale někde viděly
/někde na disco?/
/ne?/
odpoledne
čau pánové
tak co ste nám přinesli dobrýho
my už sme se ale někde viděly
fúúúj
užovčí vejce
neboj ty blbá
vy ste ale koumesové
jak se vám líbí bílý mini?
blbý chlapečci
vyloví z kapsy fotku Eiffelovky
pár minut si můžeme představovat žesme v Paříži
pak skočíš do cukrárny
pro pařížskej dort
my už sme se ale někde viděli
možná že nepudu na tenis
žlutá limoška?
odpoledne
posedím chvilku
- na klíně *
fialová je módní
ale mě se to.nehodí k vlasům
vona má černý
tak jí to sekne
ZYER GABBA S. červen 1982

Petr Jirásek

Jsem st rejde« Jdu u na ceita moc neKoukám. Jed ne k nám k sond,
daleko a jodmk mám tlustý brejle« Jg hrozný vearo«*otím se
a vypadám jak ty na trávě namést éný volej srn. J aera děenej
vochlasta.f roto, ze jsem strejdu. led n*ooím Jít k Botty,
čeká na m« e holublnkama,j£terý Jsem ráno nasbíral.
"Je Job re," říká 3etty,"ale st&čí mu ne konec Jména přilepit
k a tužkou po papíru trochu ujet, a máte ho!"
TS funím před verandou."Je t^k tluotý," kroutí klovou Betty,
"do to ten klu» v,.vádí." ryčí tm celej lus.
"Hr^je bí nej opis na teb*?," takř.e joum prozraaon«j.
"Mo to mě podrž,hele, je todlecto mo*hý,pôc«m. -o ty ees blbej."
Má tak širokou pusu, když
směje.
"lak au tohle to vescu voapoledne na Baba."
Třesou ee mi radostí koleno, ^ámo to nacvičený.
"To at tě ani nenapsáno."
"Babi,babi," střídavě Jí ekZěu po klíně a proplejtám se Jobrovi mezi nohana.
"Uobro, tyjsi se »Jančil. vÉdy€ nutící plavat a na í.aba je 6 metru!**
Ta oestka sní. dlráčí až ke studánce jako nejpádnějáí argument ar; nového dne.
"Odpoledne miže Jít ktdnce.ale na Baba,to ne.ly ae někdo sapomeneě/U ateroV
a Kluk so utopí, h co pak zbývá aä mni?"
“Voběeit ee."
&

Je&x Dobra .Hol oj bán se jako nus&.alu ne spadnu. Jdu na těch
svejch plácačkách a mám žízeň. kára tluotuj krk & uái yüko
u půllitru« Jo pořád děsný v«úro. l&r mutrl tečo úíz&w,
ale wt koupání teä káblu.
"tak to dl« Je muj Flek,sera taž Jezdící vosun let," škrábu eje
m krku. "Bezradnej, seno vanu j ve vrbičkách, každoj se popálí
kopřivama, kdo b^o lezo. i já i _ar^k." JŽ sně viděl.
"Haf,haf," děti nemám, múm pga. 3ö stanu vylcao Jába:
"kde ei.Péta už rm tebe če^«"
A iis jstaa zaee pro3rus«nej.
Ve stanu Jö oranžový teplo a r&dál
Ôachtám s Jarkem na mělčině.
"£ar<*k má zuby.Veliký a cely bílý a veliký oči a červený jazyk.
Má mokrý chlupy na břichu a na tlapkách. &év& tlustým ocasem a stříká
vodu & IssKna se od alunáčkB."
"Jsi voli ke J & hodnej p«s." Betty mě pustila.
"üem Ji musela obměkkčit," protahuje Žába. "iM Baba ncseií,ale
tady epút."
8-.

Jsem pu^pó.Jseo, slon. Mám na sobě vóeehno 00lecení a navrch př&taženej svetr.
Je opravdický at$n« Je opravdická noc. Udo moKrý vlasy a subím
a ohně.
Ostatní posedávají na prkenných lovících u atolu.
Jívám se do ohně«

Jsem üobrü. .Oproti svítí vlak u děravý stíny
kupé ao blejiakaj po tichý ř«co. i leva na jabe
mi sedí šestiletý kluk, jarvk zuřivě štěká a
pc břehu a Kopřivy, ten zulunoj cpunát, jsou
skoro taž do musice.

a dře vinných
e na sádech
pobíhá
vysoký

Varnsdorf

Je nádherné letní ráno. Si um o mé pálí do očí b kápl čiv potu stékají achavloeam
do ponožek. A jinak? Zatracené špatná aoba. Lidé se dočista pomátli. Ve mostech
sni no ba, všichni se plaší po avorcícn a čuchaj psůn K zadku, jest li je to
Al right a jestli se daj sníst. A taky vařej. Byliny ,kiacky,!notuuzy,kuru, jsou
jak husy,shrbený,ogmjí se e žerou trávu. Ale jé ne. Já jodu do Varnsdorfu.
A jodu se nažrat.
Poslední dvss kllamstiy to na mě při šlo/Vět šina lidí trpí střevníma potížoma/,
ale nemám na vybranou, vpravo skála, opačně Labs a ta bílá,pitomá nusle přede
mnou. Tak šlapu ostošest. Z dálky vidím domeček. Odbočím na arncéicy a je to
špatný. Konečně plácnu koiom o zvonek a skučím do škarpy. Vylejzá pan Zel.
/s tím jsem ee seznámil v Pruse,v nemocnici, byl výjimečný případ, ulkali uiu
jäh křečový žíly,to jsou takový suchý cnrchle poa kúsí• nás pár pri rozumu
se divilo, jak jo tiustej,sle jenom já «el odvahu a Kápnul ^sßiü na tu .
"No hele mladej,"řek pan Zel.po dlouhý odmlce. A dlouho zi mi prohlížel.
"U nás jo to jiný." Dali jsme se do řeči,e když odcházel, syknul mi do ucha
tohle pozvání/ Ted tady stél v podvlíkačkách,Jak Isem ho vytéh z postele,
a rudnul jak vopařenej krocan. "Kdoje," ékytal^z^ bránicou. Ozval jsen se mu
a byl vidět,že si ulovil. "Tok pojď uál" /Doteďka jsem nev^£oa:s&l,proč mě
pozval,byl jsem moc wlkej holob řádek,ßbych se vydal ne tak dloubej špacír
pro kus žvance a dobrý slovo/ "& Ano, mimo,/pan Zel. j© opravdu dobrosrdečný /
podívej." Paní Hi Ida Zel. si otřela ruce, byla tc typická Měmka a melu stejne
tupý,neosekaný kotníky jako její muž. Zdruvit bylo zbytečné,kývnul jsem a
paní Hi 1. mé odvedla do příjemné,studené ciary na leone! chodby.
Probral Jsem se pozdě odpoledne, Místnost bylá matná.Bolely mé zuby © tělo
so .rucovitě stahovalo, koaikejeiä Oblékl je am 0« a vyšel ven. "Podívejme,
Jonák přikvačil. To jsou inštrumenty,co? Lám je ještě po dědovi,no to byl
řezník, jó,slávnej.B Pan Zel. byl připravený. "Vyveden ho." Postrkoval pasáka
nohou a obešel a ním párkrát dvorek. Prasečí rypák se ohýbal strachem.
"To su musí vyzkoušet. Bojí se, je zdravý. So tak,drž." Pan Zel. ho skolil.
"To bylo či stý,mimo, pojď. ifevydrží se na to dívat, je to hodná žena."
Paní Mil. přišla s velkými noži. Pomohl Jsem s neckami. "Teď se prnee bude
pařit. Jé při tom nepijú. Kolikrát mi nabízejí run,ne,já si nevezmu."
Stáhl košili a přejel praseti nožem po břichu. Uz to začlo."Za chvíli bodá
polévka." Dívám se jim po rukou® Horká pára kouřící polévky mi projala nosem
až do zesláblého žaluiku. "Serte si." Udělalo se tni nevolno. "Chu,ohe,otírá
si pan Zel. dlaně do zástěry a paní Hil. se porprvé usmála, "Vidí pořádnéj
dlabané« o má z toho Bračku." Latrína Je proeáklá dehtem a páchne menstruací.
"Jsem snad blázen," pění Hil. na to teda nevypadá. První sousta mni začínají
opalovat žaludek, ^uaím pomalu. Postupné dostávám dalaí® Chleba naxdtý
sádlem. Cvwr. Pan Zel. si vykrajuje hlavu. "Vždycky ei o ni řeknu. Tich let
mne naučilo,co je nojlupší .Jazyky jsou v bac to nejlepší.Z velryby Je nujlepší jazyk e z prasete taky.(: Otočí hlavu nu mě. "Tak mledej,povídej,$aký
jo to tem u vás." Místo odpovědi ei beru další sousto."a tudy pořád stejný.
Maminku trochu zlobí kolena.Tudlo v^ statku zastal Jeden v suáičce.Byl
jsem při tom.:!o,pAjd«m si lehnout." Svedli 00 a odcházeli. "A kdy ty půjdeš?
Ráno musíme zutíiést dvorek." "dobrou noc." bylo ještě avet lo. Klidně jsem do
jídal poslední čerstvé zbytky.
Citer© byla temnější než ostatní místnost i. Prkna jÄäÄ vrzaIn. Hlučně Jsem
prošel pokojem a nahmatal masivní postel. Svalil jsem sc oblečený a v botech.
bylo,ml těžko.Vlhká duchnu mi přiskřípla dech.Na stropě ee merícní světlo
rozlévalo v omítce.Zavřel jsom oči a počítal do sta; snažil se usnout .
Vrz. ľ o stol se pohnula. Jekl jsem se a posadil .Čísi ruka mi zavadila o nohu,
alyeím německy šeptat dívčí hlas. "Zastaň, "chlácho lí a hladí mě po
Krku.Odstrčil jsem ji a vklínil mezi nás ruku.Jyla špaLcovitá,môkkčí.
bále se nedá čekat .Musím se rozhodnout a vím, jak se mám rozhodnout.
Jq překrásné ráno. Jiunce mi svítí na záda a já jecu zpět.Jedu a Judu. Jedu.

K tvorbě a teorii Z. Gabby

"...• a Fedin stál opět na počátku své cesty. Znel ji a neohlížel se tedy
jakkoliv dopředu či dozadu. Poznání, snad příliš neoddělitelné, ano, on
cítil jak ob jevuje, vnímá. A nebyly to ony strastné pocity nenaplněné
touhy, nýbrž pochopení jevu již objevených, věcí, které znovuobjevil
a v životě získal."
Georgij Semjonov
"Život bos uzdy "

Těžko nechat projít srdcem malý odstavec v záhlaví a nevzpomenout si
přitom na Zyera Gabbu, přispěvatele Dolmenu. Když se na jaře tohoto
roku skládalo 2. číolo, nikdo netušil, jaký nový pohled přinese jeho
tvorba. M3ozcvičks" viděla novýma očima a praven překvapila. Pustit se
do kompletního rozboru Z. Gabbových děl, by strávilo mnoho papíru,
proto mi dotyčný doufám promine, když se vyjádřím jen několika body
k jeho teorii.
I. a?

"Představy, které jsou tak absolutní , jak je tiošné a které nemohou být
hodnoceny podle toho co znamenají, vysvětlují, ne vyjadřují, ale jenom
podle toho co jsouibýt«"
P.M*

XXX b?

II« A|
Mtóoční rybí spěv”

e;

CH.M.

®..et cetera»««

III« Kdo so nonohá uondat«
Zyer Gabba přeje každému. :
aby se nenechal uspat
g
aby nic nepřehlédl běžným zašifrovaným pohledem
3
aby se neplahočil na povrchu věcí
»
aby neskapalopakováním a zopakovaným
3
aby koukal
:
aby myslel
s
aby se neue hal
uspat
protože ..«"vnímat něco nadto vyžaduje novou kvalitu vnímání"
B»J.

Petr Jirásek

Pavel
Grimm

SNAD PŘIJDE JEDNOU!..
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Snad přijde jednou král,
co pošle svoje posly vp"ed
a žádné zpátky.
A poštovní ti holubi
přinesou nám na křídlech
pár špetek budoucnosti.
Snad přijde jednou den,
že každá z jeho minut
stane se princeznou,
že princové jim přijdou všem
co roky lidské lásky
- čtrnáct set čtyřicet let.

VZPOMÍNÁM

xxxxxxxxx

Klopýtnula o práh
a bylo po všem.
Mozek se rozprsknul
o ten roh skříňky,
kde mívaj' cigarety.

A něčí oči vykřiknou
překvapením

a něčí ruce se ztopoří,
až budou sbírat tvé myšlenky
na lopatku.

MYŠLENKY V SOUSTŘEDNÝCH KRUZÍCH

Myšlenky v soustředných kruzích
rotují kol vlastní bezmocnosti
bez možnosti uchýlit se z dráhy,
at do centra, nebo z něj.

FANTAZIE

Trhavě slunce roz lir nu je
černošedé dešťové skutečnosti
a zesláblé a snfutné
hřejíc pomalu a vlažně
propadává do spánku za obzorem.

V jeho očích obraz uzřel bych
polibku duhy na mém líci,
kdyby jej nesetnula
gilotina reality víček.

ŘEŠETO

můj anděl strážný zavrněl
a prackou podrbal . e mezi rohy
/čís bídná fantazie
uřízla mu křídla/. '
To radši do pekla s ním,
než do ráje bez něj,
nicméně i to je
relativní.

I V KVĚTNU VÍTR ZUŘMÍ A BOUCHÁ VEŘEJEMI

Bíle jsne se zachechtali,
voda černě zaplakala
-pro unylý protest
a pro ránu z nudy.
Koukol jsme si usmažili,
cpali si jej do chřtánů
navzájem a mlčky,
polovztekle rozběsnění,
pološ^astně neč^astní.

Každý kout jsme vysvětili,
celý strop js ne vysvlékli
na pahorku stojící
márnice tak větrné.

Možná jsme se po íbili,
snad i kradmo milovali
v kopřivovém háji.
To jsem zapomněl.

Tomáš Kafka

Pás
Do-brej den pa-ne ří-dí-cí
ale eo-pak to ne-vi-dim no tu-íu-tu
chlou-pek má-me pod no-sem
no to je nám pě-k-ná re-pre-zen-ta-oe
pro-sim?
že to ne-ni
chlou-pck
ale jiz-va z vál-ky
no né pa-ne ří-uí-cí,ale dyí ne dne-ska no-vá
ach tak,ro-zum-im
ne-ni nad pre-ven-ci
a co vy mi-lost-pa-ni
ře-knu vám u-pří-mne
kvů-li to-mu va-še-mu vče-rej-ší-mu de-set-ní-cku
"bych si ne-chal tře-rba i na ru-ce na-srát
no tak dal-sí,aí to fi-čí
nej-ste tu sa-mi.

Kavárna blues

Tak ještě třicet cigaret
a jeda® seriozní piv® & a....
a ^©žaá aetriky rosečtených nevin
možná, n© ůusí,yt<k přijde
chodí sen vyzobávat křupavé brambůrky
z po o ar ono váných. misek
tak ještě z d^ei bílého a p^k ji uvidím
mléčné sklo tabulí kavárny
vysílá rádius poledního slunce
& ro&třesené prsty z«pelují cigaretu
jenže já stejně vím, jak to skončí
láeku v sobě riepedplutíš představou
a pan® Irena,já bych
x
senti^ientalita u sustční vrchních
A pak by tu byla ještě vídeňská,co vy na to p&ne architekt
halo nespěte,ale jdete,no no no....
symfonická balada pro čekání
& on* furt nikde
kolikrát sě napadlosproČ vůbec?
úl© ty koleje neposedných tr&avají
tu at děláš co děláš zastaví
a p&ik Supi ty Supi ty, třetí stul zleva
dobrý den a jedny Karsky,nic víc,jen sobota nebo úterýnobo...
& už jí tady aáiae
no jak® vždycky v černým
tutlá si tu svoji váSeň
nie &y stejná víae j&k je povolná
ale jak jen drčet osobitost,a-bysae ae® patřili?
tisíce a tisíce hříchů se jí rozletí z očí
a zatí^ srká orange—juioo za
korun třicet
a všochno je v pohod©
vlastně nikdy ce tu nic nestalo
ale zbývá jeno^
posledně to ta
probír&li pohlaví Beethovenu
a je tu další juiee a další narsky prosia
fantastickej den už na to slunce
ne vážně
dneska ráno jsem si ho spletl ne žlutý» barele» na petrolej
al© teá další úsntv a já vidin,j^í se jí třesou ň^dru vzrušením
& dává si další džus a je vidět,že jí přibyl nový prsten
že b^ Beethoven?
ale to to letí
už pal šestý
no eo se dá dělat už musím
snad příště to dokoukáa
konečně
pane vrchní,platia!

Ať žije katastrofísmus
nt žije k&tas trefi smis u pryč b vlažné jsaa intelektaáluia
žijí trosky sničenich Babylonů & Berlínů
Jen hlavně pryč s emigrací
'H ?.ije kulturní revoluce v víntfGÍ alčí OOr
a podobně
V®eehn© es v^lí a s&v&luje
drôt©
žije katastrofioms...
třeba žij&ia i ny* jestli sbáde tísto
lařiděne
& křiě&s
všechno
Co dalo ao© Eliášovi
A odstrojilo r&riďa před Helenou
Kdyfi ▼sru^enía svíral ud a sapo^el na katastrofi snos
Lidé bdóte
AÍ Šije k&tastrefisaus,protože n$eo musí přijít
s vlažnéjna intelektuála»».
áI

A je to na papíru
A jo to na papíru
omoje oe básník
je to na papíru
a bude honorář
vezmu si sako
nové vy&eh.l@aeu košili
půjdu do redakce
všechno decentně vyřídía
a moje úcta pánové
praSulky jsou v kapse
jo to je pocit
jít pak
oběd
a dát si cokoliv &'la bažant
to js jedno co
sáhnout pyk do kapsy
plácnout číčníka přes sudek
nezlob se chlapče,& tady aáš stovku tuséra
a k tomu stačí jen to dát na papír
pak se e$tč projdu po nábřeží
nebudu nic říkat
jenom si tak i^rohlížet ty kolsa
no,to totiž patří k toúiu
a pak se vrátím dosti
a ta maličká cd vedle
slabounce satuká na dvoř©
a sakžouM sladce
rane básník,už jste to dal na papír?
inu děvče,zalaškujea si«

Překotná poezie

.»

Ve avén/odpusxte mi ten náz <sv/po jednání o působení” &utora”na

Čtenáře bych vás chtěl seznámit s myšlenkou překotné poezie*
A máme za sebou úvod.
Překotná poezie vyvěrává z potřeby něco okamžitě-dynamioky sdě
lit , aoto,mám ten dojem,jde.Čtenář musí náležitě při čtoní první
ho řádku/slova/sklouzávat okem/očima/na řádek další a tím urychlu
je spád básně.Báseň pak nabývá formy rychlé kompaktní myšlenky
a stává se dynamickou. •
Co s© týče obsahu je nejlépe používá-li autor”věci v pohybu”.
Při případné recitaci jo nejlépe,když recitátora doprovází
ještě další osoba výkřiky ve foraě citoslovcí.Existujs ještě
další alternativa,& to že je doprovázen hrou na libovolná
"percuadon”•
Ba závěr bych uvedl svou ukázku překotné poozie,tak jak ji vní
mám jás Tesily z roku 50
vysvětli mi už
co si tu
sedíš vně mě
ale hlavou
v ledvinách
počkej/
až bude studená
skoulej to pak
vedle ní
pohoda
za každou cenu
to stojí za to
zadarmo
si zašpiníš
kretenský
tesily
z roku 50.

P.S.sještě o funkci slov-slova jsou pouze mosty přes něž utíkáme
dál!

Překotně!

Poeticky!

»•» protože něco musí přijít».»

Lidi sou zavřený v netru, ale můžou tam zase potkat spoustu
známejch - to je něco /TO JE NŽCO!/ jako "společenská tematika*»
V kavárně Slavie spěj bezzubý lidi na mramorovéjch stolcích
a v očích maj rosolovitou vodu» A do toho všeho v mléčným slunci
jezděj červenožlutý tramvaje po
polopropadlejch kolejích
a překotně šetřítej^někam zpátky» A popelníky se plněj vošklivejma
vajglama — dan milionům básní, kerý denně vycházej v novinách "a růžovou zahradou- se rozletěli ptáci zítřka/to jak stroje roz
běhly se nadšením a mládím/sebral jsem včera tvoji slzu lásky
v parku/(jsme polytematičtí pokud možnol* - květy na skle děvča
tům, kterým je 14 a potom 15 a potom 16 a potom 1? a potom 18 a
potom 19 a potom 20 let» Těhle šest let běží a každým dnen/každou
nocí/ se může objevit nový chlapec* v ruce může třeba držet papírovej lampión vlastní výroby a mezi zuby procedí kritiku na časo
pis D»0»L»M»E»N»: "když jsem to dostal, pěkný fakt, na prolistová
ní,ohromně se mi to líbilo, no když si to člověk pak přečte, tak
nic moc"»
Bledě ustrašeně plaše pohlédne plavovláska do jeho rozmlžených očí
/ještě jednu velkou vodku/: ^Přečti si jakýhokoliv Sártra!"
/Pryč s vlažnejma intelektuálama/
jářku chlape! táák, ne? máme na to/my si to můžeme dovolit/
konec stati

/poznámku k tvorbě Tomáše Kafky zplodil ZYER GABBA S./
p.s.: »»»a na stolcích ve Slavii je tečí sádra a na voknech dřevě
ný prkna. Tomu říkám ADAPTACE!

dodatek: odpověž T.K» na kritiku D»-u:"ale to eště nečet třetí číslo"
••• všechno se valí a zavaluje • ••

M. Š

abodefghchi^.l»no P qr í et luvwxyzzyxwvults K rq í omnlKjinchgiedcb»

I. Ve vlaku z Ř.

Autor nBetoopií do vlaku s H oo P.Váichni už sda byli.Jak by ne.
heholený môl tvář připláclo u na okl* "“funel a sal.
Mastnota držal
zpocených stehnách tajku sa ztuženým tukem,
í'upú - k tuhému pohledu * tupý údes! / S lakem • j
Slecá tlustá
unavených zarndlých pomalovaných
vrtí ček.
Šedý v šedém a« snažil nepatřit ,ma klím* aktovku,
Uudé právo, svorníky
a utíral ruce do kapegníku.Kspesník představil i přeď usta,aby unikl
dechu dhrchly.
Chrchlá tožce kcu«e,polyká hleny a sípá.
Starý radil Křen pomrkdvá9otáčí loken, zaskakuja mu ohryzek

A konečně i Ženáč přiběhl na poslední chví li, Jako vždycky a rozpačitě
se rozhlížel a hloupě usmíval,jako vždycky .Dnes však zakopl a upadl na

MB.hsJprw svedl hlavu, rozhlédl se9ž*0¥Ot as začal usmívat. IM došel ke
své lavici, nikdo au už navěwval pozornost.Byli vMchai.
Celkem dvanáct lidí — každý na svém.
Joden z dvanácti byl Autor.
Bál se,že po několika Jízdách ty lidi přestane vnímat.

Vlák přeci neřídí bezruký strojvůdce
&epadají mu kola

Jedno zsdruhýrs
Opilý výhybkář ho nepřehodil na slepou kolej

A tuk vlak nenarazí »nerozbije se a lidé ne zemřou, nerozbijí se o svij vlak,
ale nepromluví spolu.

V půl sodoé přijel vlak do X.

XX. V P. «Příběhatatvs chodce.

Snad ze vzteku začal utíkat.
Snad tím chtěl dosáhnout rozháranosti.
Snad se chtěl nďcam uvolnit
Seběhl parkem do ulice a zastavil se.
3yl udýchaný^
Jeho jarní vybočení
Chtěl něco
Svěděl oo
ani WCH,ale chtěl
Snad to způsobil vzduch
Chtěl směnu
ke spokoje no st a trudomyslnost
Pro něj nová a silná
áepřemýělel
^římná

aež případná radost

He nemohl
upřímná — neupřímná
nemohl
Ze sta-vil
üa obrubníku seděl stařec.Za ním zapadalo^
slunce«
Stařec pro chodca asi něco znamenal«
Ale nezastavil se«
&ěco«
Sa druhé straně se o to čil. Ve stí nu.Po zoroval ho«
Sekl si ••••••••««••••To je ono.Jak kdesi četl«
A říkal si •••............ .. .Prázdná ulice a stařec ve slunci.
A opakoval si to.«•«•«Prázdná ulice
a přidal«...,•«•..••••• a stařec ve slunci«
Prázdná a stařec
ulice ve slunci
Stařec a ulice
prázdná ve slunci
Stařec
Prázdná
Prázdná
To bude,ještě řekl
A pak ještě chodil po ulicích. Ještě se cítil rozpolceně«
A začal rozpolceně chdit ještě« Rěcdolal a dal si kafí oko v kavárně
a ještě jedno«
Vyšel ven a byl skoro spokojený «Chtěl se odvézt metrem do bytu«
Ale neodváži.
lekl si- jestli-že domů dojede na všechno zase wgagran; nebude čas doma,
protožek bude doma a zase,že na to pr^ acteäsÄss
Zapomene«
A tak si ještě bud» chodit «A obětuje i vyspaný pocit «Byla už noc«
A pršelo také«
Cítil se«
A příjemně a nepři jemně «Okna domů jsou za vřená« A tmavá« A že za nimi
jsou lidé«A že to jsou chudáci «Proč neznají jeho pocity?
Ze skla a betonu« •• napadlo ho«
Také si řekl,že je svobodný.
Oni nejsou svobodní.
Oni ne!
*
■ i
A měl chuš je ^AK SPÁSU. Doufal, že chtít nezajde.
A pro jistotu svedl hlavu,
"
aby mu pršelo na obličej.
A lidi ho nechápou !
Začal se také litovat a to ještě roztzpČoValo
ů
duši čku.

Už se koukal.Gachtal jeden.
Snad to vydrží .Snad to nepřejde.
Kdo to za mnou pořád chodí?
Kdo to za mnou chodí?
Kdo to může být?
To budoňákej iandár«.... .no jo.
Ale proč...?
v
Ale samozřejmě. ...vždyt se přeci
stýkám s Různými lidmi •*•
...to je určitě žandár«••
••«chtěj mě zničit....
•... .iandáři...................
• ••••už mě sleduje u...
••žandářij,!

; b

.
.

/'
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Za těchto tsydloi^ok/ /*ec«k/ nastoupil úo t&etr*tn»nápBdr^ ne xv shlížel
a už vařil a už as viOltale nikdo sa ním us «sel.
House příběhu a bodce*

Ghodee set&UX~še » iwbyl to físl9aie Autor« seto r»kt«rý as ním otočil
dUttho* a vcuei o i4a * Jttxiiemimm lekl tf to.
KJ^^áTUU*

m. v* vlaku a ií.
Další dzuMÍ«H f
• > Z*,i vady se ala row nedá spali
kíZWi ‘iv^tcvý vlak aryohluje
Urychluje
sbije se
Výhybka ť o žralaJ
slepá k&Xej
Výpravčí nose* cíl
FrůwdM Mlsný
Uhře taky želá dávno upadala
Žádný parte aabíMiou I
& autor as to aéoo říkň«4íkáize to maní str*oenýfie ten vlak uetá Vlak*
<e Vlak Jon oni a že wnohou být Jako Jeho řidiči*Jinak aaml bědou řídit
a bodou ee navzájem ničittse Jediní láska Je oda«líeala hlavni ei i vy uvč*
ooet«9Ée sadíte v tou vlaku«
Hlas Tupé ŕ kqpás Qo to Hkm?
Z kouta funíiAt už mlOÍ«
shrehle i Ghrcniée
^ledá tlustá» Vsddoh«««blásoiu
řeatile mla • dej*
Sudý deptáj i^líbí «• •••ti se v&iíe
^stoota: ťo Je tozky»
ľsaiíČ «Š UiwäVé.

už jame tady«
V púlvxxx sm?aé přijel vijá do D«®«««
as vidíte a ale se ne stálu«
^141 ráno pmhodill něco o Autowvl e aéee o eobčfc e povie*!!«

^äbní5 so eítrs tt&ótmšrä
Qo dúl?
Jelken dvanáct lidí •

f raba Itb2

spojtá?.'* Ja3yk“ ^lacnavsznamená vyažírav slovo a krávj£á
h-.'-

"

. __

l °Jsu 'n/

í'

aechat slovo vyznít »isezotxo čo vat spoustou určením přívlastků*
..—■
*
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Z jakého důvodu po
výrazy” ?

-2,e2í
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azívat osvědčené »W éi

vnímání věcí a později stereotypo
původní význam sdělení byl tak zcela prst vo razu

Vicekrätjpoužíjaný tvůrčí posti® sa t«k stává neovlad.tslaý
wuuuuá,

f:?íi^PPvs=

ns/faoiiípu/aĚ -y íufpar
j Ttiiíllujpxafnf^ňs
ipjitzna ^d.^pzv
. ůiapjfft^jyaafiafia joiiiŔ^f"iÍ3ľiup<tíspú g 'pQ}p}J

Je to paradoxní / samotné slovo dává ne j čistší vymezení význam n
a pritom největší
svobodu vnímání.
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Dodatky a reakce čtenářů na DOLMEN č. 3

/nalijme si čistého čaje/

Pozdrav Garáži

