DOLMEN/5

Dolmen 5,7a, 7b od: Michael Dus,

Oslavička (u Velkého Meziříčí)
(vázal) předáno leden 1993

18.5.1983

For Dolmen Fans Only

Dal Jaen Svéan S-novi
/kalému Plavovlaeésu Klučinovi
Který Jude Za Několik Let
Hrát Na baskytaru V Avantgardní tockové Kapele
A Vousy dude Mít Obarveny Na Machovo/
X Vánocům Stavebnici kerkur

Můj Pětiletý Chlapec
Ml Dal joty
Které Sám Ulil Z iosorožčí Kůže
Kterou Vyměnil Ze Nái Polobarevný leleviaor
Se Svým Kemarádem Ze školky
Jehož Tatínek Je Cestovatele*
Jinak U Nás Nikdo Nic Nedostal
frotože V Na5í Chaloupce Na Psí Nose
Už Nikdo Jiný Nebydlí
Hoch Poděkoval Zdvořile A Velice Dietinguovaní
Jak Ho Tomu Již Od Narosení Učím
A Odebral Se S Hračkou Do Svého Pokoje
Na Otisku Chce-li Večeřet
Odvětil Ze Má PHliŽ Knoho Práce
A Na Stravu Nemá Ani Domy člení

Snědl Jsem Zamyšleně želví lolévku
Kterou Jsem Uvsřil Z Noži želvíčky
A VspoQÍnal Joee Na Krásné Dlouhé Vlasy Jeho Matky
Potom Jsem Si Sel Lehnout
Před Spaním Jsem Se Ve Tmě
3avil Se Zapalovačem

Káno Jsem Se Podávil
Nebot Venku Padaly Zelené Sněhové A Ovesné Vločky
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Odmítl I Snídani
A Udal Stejný Důvod Jako Prve

Chtěl Jsem Se Dívat Na Televisi
e lak Jsem Si Vspooněl
Ji Už Nevlastníme
Dopoledne Jsem Prožil Klidně

<c
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Ani Opečená Zvíxátka Z Omalovánek
Jeho Zamilované Jídlo
Které Jsem Připřevil K Obědu
Ho Nedokázala Odtrhnout 3d Načaté Práce

k

Teprve 0 "vačině Přišel
Do Naší Tříposchočové Kuchyně _
Sedl Si Na Malou proužkovanou Židli
A Snědl Ví ech StodvacetČtyři Jahodových Koláčů
Co Jame Měli Doma

.ohu Ne Tě - Pravil Jsem - Zeptat Co
Jol Vlaetnt Vytvořil
Vytvořil • Vyprskl Smíchy - Otče íy káš Ale Staromódní Slovník
No Přece - iekl Poněkud Upjatě • Praktickou
Přenosnou Stačím* Pro Všschny Ty Kdož Nají Něco Proti čacopísu Dolmen

K Dolmenu

č.5
.i Ji co číjlo 5,ule mohl by se také
klidně Jmenovat r. i.xO .to .-ch €álií..e ..itropeda nebo vlastně i Ji
nak.Hlavní osou joímenu ... u
' jt ei; ronoJ.ogicKý vyvoj"dítčte Dolmenu^iuliáše A^trop- u t<
u. i ; t . ?
.omhnu polopatičky sledovat
Jeho vývoj od m
béři, ala jeho i tváření se podíleli všichni
Členové Loluenu,; to -louž?'
. y. to?' .' J; ímu obrazu Jeho x^sta v je
dnotlivých období c.
řrvní etapou jc. o \7 ?.' J o
b ' olv> lni a. by . uv domování ai svých
možností".loto obdob/ Je zd v /.o z* itov bi.) v b -nich Jprostřed noci
a Mejdánková*Dalším obdo »í je období1 agresivity,
Jící nervosity
a degradování obec . c< ■ i t
. ráeyv. i<; to období Je uchyceno v bá
sních ic? čičoe^r v ' .<
n
>cj . -i :. í.a obdobím Je už”skli*
dnování za pomoci ciaov
vir. v : . b<
vi i; í vnitřní unalý«y"-to se
odráží v básních tzr ru
. .híí i v povídce iřwtí část roku.Xo
a už tu m ime j .Jen
■ J '
n
tch . cercd ,. • rJ přuchod do"dospě
losti’ .Ir. se x4 '
■
o>
ttri
.lim je k r< lupi UHaci/báBné Weskend a izponírúš/' ?• cr, .
í,y. hn' ■ vou novou >.ioa ^l^nouol ze skuŽenosti/Utrhnu i í<
vř
o,ur:
absolventa, .^to ti úcí ovedootví o
konci světa/, wřrc*
'3 .
y j Hit- pouze q<1. pon míhou tečku
za vývojem Juli;
,
věrna,kxery oe skládá i z vás.
V Dolmenu 8*5 se nachů .tjí i práo<
,
■ maticky
s JuliáSem nesouvise Jící. ío roo,. :.y । ten. <..c ní x l tu báječnou. Jintotu,co se zase dozví n; < ' 1.
í-w
. : ou. to - iov<' ;ně exj ^rimonty,vy
tvářející buf určité o-r.:,. nebo r. tmj nebo.... jo vč Lhí žánrovou pe
strost je zde zařezen jo U jer • u1 tr!; ; r-allcoi- >oc jvf.z.y "horror.
Dolmen se však nechce omezov: t Ji.u n- oblast1' । < icho slova",ale"ohoe
i zvyšovat informovevort íte : ó ",00 J< také
Letitou povinností
časopisu,í k tomu '. nlou r.t oblec t v: ezt ní recc ./.L ,, zrruvj Skám,zprá
vám, uváhry ....
^e to určit-' zrněna ■ cs .v dní noncepce a go 1. ' :, ž:,c dobrá.

Juliáš Antroped
/do vínku/
Uproctíad noci
......‘Štěpán
Mejdánková
...... Pavel G.
Holčičce
......... .. Tomáš
Krevní pochoutka
•••••• onáS
Smažená oděl
.«•••• Štěpán
Stár mí ap
........... Tomáš
Třetí část roku
•••••• Štěpán
l-eekend
........... íyr Gabba
Vmpomínáš
•••••• Pavel G.
Utrhnu ei tě děvčátko........... Tomáš
Sra* absolventů
•••••• xavel G.
100 000 svědectví
•••••• i svol G.
La Senilita
............Tomáš

Uprostřed noci

Ui^rosVtd noci se probonaín
A do černá dokonalé tay
Kreslin nořící cigáro tou
Tvé jnéno
Nenuaín vid*t výsledky
Svého auatní
VS9 si oůžo noc akryt
VÓ* můke obepnout »vyu >láitůa
Yšo se mO.žp ztratit
V jejích diniaantovyoh očích

Já via, že tu n^oo bylo

Mejdánková
Taškařice
Cukrdlátka
Úsměv á la
zadní vrátka
Známé tváře
Jak se máme ?
Zip se páře
Ochutnáme
Hořké pivo
v sladkých džbáncích
Sladké víno
v hořkých ústech
milújemse
vysmějemse
vožeremse
poseremse
Zapějme si
Píseň písní:
hahá stehna
nahá ňadra
v rytmu rocku
nebo disco
DISCO MINI
MUI1 MACE i

SEDMIKRÁSKA K NAROZENINÁM
Z barevnýcn střípečků složená
Z konečků krajerek upletená
Růžovými kostičkami propojená
Hebce modrýma řátečkama o váz má
Chytila se do pastičky!
Já ti to říkal, x.ryňtofku
Netahej ze ten provázek!
židlička ae převrhne
A ten had s červenýma očkuma
Vycení zuby", zoubečky
$ leskle modrým
trochu už oprýskaným

povlaktm
J’ J!
trochu se ho lehneš
Alb
j od jazýčkem nu bvacu harašit
xůvabn* průhledné korálky
Ty se ti jistě
budou líbit
Ča^cn n&bobtnají do velikosti
koulo Zem*

robudíš ne

u budf mít loslintíincj polštářek
kamínka ti setře krev a čelíčka
/ a kouune t# do krčku /
He,He, iel-smějou se k' otříci
Hudba jim pulsuje v Krční tepní
Vážou si Šátečky proti koonutí komára
UČkovunoi očkovaní!
xodivej!
ziraía ca topením,
ríč,
ta a tím krkem
Ti hraje blues k narozeninám
xavlínka, henátka, Lucinku a JOB1NA se drží za ruce
A tancují laškovnou mt^zurku
ho jo, máš pravdu!
Tancovat mazurku na ulnes!
hebo hrát blues p$i mazurce!
Já jen nevin, jak 3 to riytalel
latinek ti dal strojek na hraní
Stačí zatáhnout za páčku a vytrhá ti
Včechny vlásky!
He,he,Hel- zas ti kmotixci
Pro jistotu sir dal sám sobií
Devtnlk proti nepohodí
A dekret na znáredntní veřejných domů
No, nedívej se tak na sebe
// na nás //
Copak? Co to brebentíš o výčitkách?
A ták...
No jo, to mrzí každého,
že onu to odnesla hnedka z kraje
Třeba je v tý pastičce
TEPLO!?

'
i
stepán

15. září
čtvrtek
Holčičce
Xaisanad kladiva
těžce dopadají
na mrarcorové atoly
holčičko moje
poslouchej svůj nekrolog
toužila jal po nářezu
tak už se mi necukej.

Kamenné kříže
hutně zvoní
o zinkové poklice
holčičko moje
chtčlas celej život
joslouchat hlas boha
trJk už ee zti a poslouchej.

nehce tě biju přes ústi
ruce strojoví dopadají
bude ni bez tebe smutno
holčičko roje
už neplač,bolest přejde
bolest přejdr v konec
rycalej a axvólej pro tobě.

z-ahrubal jsen té pod yasasan
hlínou ti posypal čo^o
a ttika navylezu * udivu
holčičko moje
tak jednoduchá
fakt je to už za náma
aei to brzo zapocenu.

15.května neděle
Krevní pochoutka

krevní pochoutka
to je moje Maruška
má krevní zadeček
volně plesklej
v módních šortkách
na hlavě tisíce kudrlinek
z mozečku anténky
krev jí pulzuje
ve všech syrovéjch svalech
a cáká glukózu
do všech orgánů
pane,ta má pak energie
krevní pochoutka
má ráda
sušenou zeleninu
a svoji figuru
zlaté jma náu’ničema
oklestí svoji kostnatou
hlavičku
umě spravované zuby
cení kdykoliv
protože
jsou
hodně
bílé
ale hlavně
má uvnitř
všechno krvavý
je to balónek
plný krve
nafukující gumové masíčko
plesk-plesk.

SMAŽENÁ OCEL

Jsem nerrrrrrvózní
Nerrrrrrvózní až k prasknutí!
Tlačím svý tělo ulicí
Vzduch je spálená síra
Kreslím lidem rudý kříže
Na jejich z^arch&ntělý vrata!
Ubijte nervózu ve mně
Je to na spadnutí
A dráty v hlavě
Nestačí neutralizovat
JSEM SÍLENÍ NERVÓZNÍ
Chápete ??
Zko^u asi nějakýho psa
Braňte mi a nakažte se taky
Puknou dlažební kostky
Zřítíme se do řek
Zasyčí to
Lidi, co to neviděli
Řeknou i
Uhasili Sáhla!Oslavme to!
N a jejich slavnosti
SE PAK PŘIŘÍTÍME
se skleněnejma očima
a chaluhama ve vlasech
zelení apoStolové lži
očí na vidličkách
omastek na chodidlech
z nervozity usmažíme
plno RYB!
Není co závidět
Jsou to jen
Trochu sytější
Barvy, ach bože!

ZVONY

Jedenou.............
íak-hlo..............
oa-kva..........
uly-ete.......
hu-ráci..............
že-lezo.......
ZVO-UJ...............
fe i -n:................
jrOt-líhli. .....
Kam-bule......
iulB-říly.........
Erev-aaso..........
Zvo-ny................
Te. —n; ..............
Je. i -□arj’ ...
vol-no^nt..•
i.i-41..................
j>u-ní .........
rle-chy..............
. os-kv,.......
Zvo-nj . ..............
Tep-n.>........
Lr-ti.............
Te-pe.........
nra-nlfií.•••••
rro-rtnr.•••••
O—lOVO............ .. .
O-kovy............
Zvo-ny.................
lep-ny................
<,dou-bijou... •
juuní-tepou. •..
wrd-o«.•••••••
Lrá-tj, ............. •
Zvo-ny................
lep-n^••••••••
Jse<mekone něs
•(>o Jenž voním J«e
nn•kontmJopo J
enavoniaJoemne
KoneÓnis.Qj«n»
voníaJsemnukon
•čnéapojenzvon
imJseumekonečn
jeiusvoniaj

WklXVOiilkJiUÍ

15.července sobota
Stár mí ap

1 ./ Prolog:
to se teda skvěle
fakt skvěle bavíte
je to k čertu
a chce to něco moc chytrýho
žádnou kanárkově žlutou
na paletě nemám
vidíte,oklamal jsem vás
je to zase žlutý
mate z čeho bláznit
podívejte
žlutá1
2 ./ Pofr:
jsem defektor
jsem tvoje zbraň
odsouzenej do svýho ideálu
odsouzenéj a podoba nebila proti
všichni jsem si říkali
jako
che-che
jako
já si ted můžu říci
akorát
a co ty,jak ty mě znáS?
jsem idalní já
někdy to ale i vě mnč fakt Ďije
a je docela možný,
Že po tobě někdy plivnu
ale i tak tě mám moc rád
božínku,to je náhodička
jsem já
já,svůj ideál!
J./ epilog:
neházej mi broučku
klacíčky pod nožičky!

Byl podzim.Vlasy pudly
Třetí
část
na zeleny oltář
roku
vojenské katedry.
Snažil jse-a se příli? no nebn t na vvdomí.Uhodil jsem po#
řád jen v tričku a kr; Ks-ch, ukazoval jsem na sluníčko a
v duchu mu spikl eneck. pcvidilj kurt »vit, svit, aenaoh m«
vytlačit, spoj 8ť f unou a u- Ážem jim to”.Komu a oo? Vlast
ně pořádně nevím - as i poisimu a sině.iin, a ted je podsíň
a já poaurVívám, sáa rýmu a nt eob* halou svetrů.4o jo, ní—
j«'< to n- v, lo.usi jr e v blc^ s tím sluníčken domluvili
□ co. 3.41 jsem se, co bude dál*] r sdniny byly děsně dlou
hý, tak al uhy, že waex <t .len stačil sovoknout a pak z
toho ječtě zy bruslit. * dob , kdy kluci i holky a gymplu vy
právěli už zácitky ze
oly, Vv pozdi í< i příchodech, vo po
tížích s přesouváním, ve i ont ch na jídlo a luainotě jíde
len, v tjhle č.ob já ^ezdil hledat klid r svoje dětství a
vzpomínky nu a&ia a tátu a svojí jízdy na pevni-, kole a vů
bec to víecžino, co bylo tax fajn u je to tuk daleko, že jsem
tomu už skoro přestával věřit a že ue to n».dá už ničim skasit.Jezcil jsem
na měl děsně moc . : u, Jezdil jsem
jen ae spacákem a svetrem tím a zpátky, mluvil a Část#ji spí*
nemluvil a netyslel nu to, co buc dál* tuky jsem furt hl«dal, čím to je, le ty prášdni& jsou v?
takový* Že s
nich žiju pak jeřt. půl romu.člm ž< to je? To?, vo těchhle
prázdninách jac* ai óaeto ři ul>”..o jo, io Jo, neni to vono...” a krčil jsem nosem.Jenže tec je podsim a já vím, že
mám zaseje za utoou n co,^co s v ner.l... samo cvcřecu, co aa
me dýchalo, co li sával o ú -nr: j . rontor, oo...prosti, Že
mám zas za sebou ty envíle, ,
srých nějak nevíra, lok pře
žiji sas ten rok do
.1 ích mázenin. • • ho jo, filé tec je» podsim.btál jsem na jeho prahu jako o vysvíc ax, b*z jakejohkoliv zát»zí." „i čo jbsny.Jsou vlci, co mám rád « v^ol, kte
rý rád nea. ln. .enodlám t c zibejvut nrjakcjma koi-.oll^aoema.Co
má-n rád & co ne je jasný.2o ml umožní řídit se nodle toho,
Neni na tom nic složitý ho"nik 1 jsem Jarrynovi e držel ne
jeunou rukou v ěc v autobusu, kterým jeme pr^v J^ll /c ; i'UJÍOÍ úóUc uVltt&í a ib* T/ a cruhnu ruku jen m svíral v yčet*
Jarryn se usmál a pak J& e se rozloučili.S -;arryntm jame cho
dili do Školy b. občas $1 takhle povídáme.
Teprve, když jsem odemykal dveře od lařeho brráku, vzpom.l jsem cl, Že jsem mu chtěl říct, že jst-m ^ád, Že jsem
ho viděl.”JBem fakt rád, v&rryne, že june se vic^Li.^jsem mu
chtěl říct.io oi jmknutí věří je t&k„ otf vrv
vejdu lu 10mu.xo levý straně jsou schránky na dopisy*írochu se skloním
a podiví, se, jestli mi někao ná.odou repíle, ohle dělám cd
ty doby, oo jsem jednou vo pr zďninácz. i'ekal na dopisy od
-íškyr. .aždej dsn jsem se ^Íval.íea je vlastně dost nesmysl
ný čekat ne ni jakéj uopis. i onoi jam* V y v< mfstla když
si něco chceme, tuk jí uo íó -aKj.e . nez n: .ín.
.le to
nevadí, Já bych pleci Jen b^l rád, kdyb., ai někdo,od koho
to nečekám, zničehonic nt rsul.< jt íný, co pro to můžu uullat je, že se takhle dívá^ do selixáuky.Bylo by věčná škoda,
kd^ oy mezi těmi inkasy u účty od telefonu b; lo
náoe,
na co čekám a Já nu to nepři íel. akř.x se trochu skloním a pro
jistotu »e podivrla.-o jo/a.xc. .a . o ml i nezbejvá než hupky,
hupky nekně domů.
”...jsou určeny k ničení živé síly* no jo, to je zae otol, streuisko vysoko Polskajch atrap vojáků, .vl/k mc a pře
vlékáme se na iouj ali ;ti a pak jdeme no kor «c cvičit takti
ku a odbornou týlovou u ntřolbu t; t-m vůbec.k tomu jame zele
ný a vos tri Laný, ččo jíme v mlovu ve trxch řu--. oh za cebou a
posloucháme ty řeči a nouká^c »e zni rr z^mý/ikázky. “í akže,
soudruzi,takhle odrazLae pažbou nepřítelův ^tok, vrážíme mu
bodák do jrsuu, Ty tahujene a přitom aěl lme ukrok vpravo a poračuje ^ v útoku. ..*. - íc se .o Hou ." á
radě! se dívá okolo

sebe.Začín.im ch .yat, xo; i poúsim
j cávo na Li\ot. .-2..hodák ná jo straně žlábek, Že?
asi, proč :
o,
soudruzi?* ří pauze fi se^nu^k okraji J .vorového hájku u bo
ru do ruky opadlý listí.Z lOcňuje ct u> vocit beawoonosti nad
tkni iluty.ii lístky ve Mltii;' 1 skvrnami u červenou nožiSkou,
které s< mi. tak rr. . v .. . jí .
luce.Zwxu, co snid, oo a
jejich ktí-'ou, o* c:\tni 4L.</ - enou baievuot ií.‘ ílábek je na
boc .ku yroto, sV- 1 ť
l kal* krev a ran abouhov^ného nepří
tele..^,^’- t. í Je., on hxuu uxelct, «cuóruai, vlily! no to
ausí rfci;>í4 ..už 4
ditír.íbc javoru beru webou do:c&, kdo
/
i ■ - ■ .,
i uv
/< nu \ ' ak
sji !uji,
dc, xt .i Jen jakíni wuí t Lni vin* kuřiva ntnrce, bez on i ? ..i
<.i'<nti, v;, nu 'o। ti • barevné vyt íbonooti, které j^t.A u nlon lai obdivoval, * J b .4 o u úruhyoh krá
loviců. podsiu* t-k t ;u,
t-kiLk.j :u úowké,
ř.fcoblená.
eamctovt' decentní, r v nor. *: vlítni n< • »U n tdné 1fběsnosti
a krás;,, v
,
. c - ou . .ech? ’ , ,1» .', Rvrafttólf, rty dli ví,
Cht* 1 Jee:i n>jť.xé dát ••ri oe.v . n
4 ' k. ř ■
Jsem jí práv*
ty dva dni n viilcxB a v . eea ec vt
1 sa ty kt trny v dů
chodu. o Jo, . í.ttíók* , '
. . rvi i ukuti la, ti » m mním podzimu tik moc bát.1 uc to r ; r;” iki li u ti loovele po ohodníku.’v omo bud*? krásný • rodila, lískanioe, první sníh, vánoce,
druhy nníM’ . o-uell J v
j obt J ut i. podívat ks jí do očí,
jak dalese to mysl
.
. .1 se t pixťli nt. truhý chodník,
k pilU; il. .* o j »
i ( z<
vuLučll, tuk jsem se
jen rychle voblÍK, u; u u • o 1 *y, j^uc- uc vuby, klide, cámex, -i bouc u ;t' ovějí, vho^j, iveřo voc baráku a a jeKt* oko
ro neotevím*■ jau oíir t. j« venku, ti dj > cna- ilho; <tn jia
jek vo >>*«>.uj, • .< uq 1
r. cbl< j ohyb, u- ít* v to : mlí
če dojit ke c>cr tu. bea;etn sestupuju na t otonovej dvorek a
pomalu, vláční i-14-,
, aa kroken.UoahlíBia ee, co jako na
to voatatní lidí.Je ul* tuqc bi^., lidi j*’5t r.*vý>;li hronndnl
do ulic.lakio
v t> i
j« . nou f-e mv* ó
snámý evuk
přijí4díjíčího outobueu
si ohviličKU u > vidím, jek hmčr ml
hy a tm; y .Torcci/^jí «.r ví o 1 ítícího m <> - ? r.uího proet*edku;Bddin sice jako bláscn, li byl Jean moc daleka ot sta
nice a tt.< je jaaný, -<.e co nerrix u stihnout.’ c? ve ,.ole bu
du zase
Áa jeře J»*mi <’ee«o<rát p í J 're tvíi ivi jj ,i<
c-Xrt n n-jbo náčin jodoun, <,
;o.,y^r '.ett.^níf.kY;
na ’o nčjalc neaívdm nálvdu. tojl i v
h kon- áni 8' 4, &e í; , >c 'rv
:lo ven;To
hle j«.:em si tik oánwl z -íonce prázdnin, 4yt jHem ne k jejich
konci systiiuatick. ukaíqAovhI,
i: Jsem • no takhle šíral ven
a myslel na ratriózu nebo nt a^co podehn< btskýho. kdyř jsem
uvidíl ntco zajla výho, ta* jsa si "iť. 1, Že jn to v oval dá
rek vvíc, i as; venku jc hocn v^cí, co co'-í ou -,f :>:out. '"retoa
jeunou jene jeli ;rec tuk vou /Mi avtku,
; b 1< celá po
setá ros^L^ceny
Klem, t koviu t ri drtinou, j ' ii najednou uvéuumil, že úplni živě sly^i- ten ďnrit.J ři.- ot,;^. Jsem os saenv 1 i- ruka ml vylítl< k acnu. irc; r-le , ic. octv .l jesa es
úkosem po tich lidecn okoLo.ac jasni, taky r.'at j?.' by taky;
kdyby tu ale se anou byl <uxryn, stačilo by se r: m j podívat
& b;io by mi jasny, žt i jím rojela tr
’.vná vlna stracha.
Ale nebyl tu & xe jse- tc ví: ' 1
*r •
f 7
taky jednou
takhle uviael z vraavi.jt i a tričku xa *'0 <-ii> íníku v bílým svetru
a koukala se tak
««• r*s i au ii ioj< tr. tv. j. mi vím, jestli
mé tehdy uvid la.lu ní I v. ; oic nedozná..;*! byl V ky nujakoj
smutnéj.IUJeúnou ><ú
> l^Co, .>• Jr- a tuhlo atanioi n? hel píá—
ky .^8Í bych jí tel venk .
ono to - stejná hylo v dobS, kd. js- e s .OxU \1,-. J.lilčky ku *,
uw hli.
A kromě toho byla t-a a jú ii u-/>y~ Jl« 'j» jestli to opravdu
byla on .
jse»a přejel čil' í * t; alci 1 '1 ai tn' j a ona

čia dál po chodníku a stále více se
stráaela ve-3tm",
která přikryla aíato.
?: 1,podsít «. Jí v a . t : j; • b úo v cln»t . »x jař . v lé
tě nestávala,svítá-í
' t 'vtií. t< jn. jsem aedával n č pa
pírem a nervózně pokle <vr<l tu kou a i-oelouchal J
u dečku
za druhou□\
^sti v
- a chodil jaex buj o tam a tak dál
a o;l
.
r -»u : 1 j em
c*. « j den v hospod# a
pou.tttl ni cílev*..uii« i x^o a rtj do til* v«.fter po úbltisn hy:i dnu j icm ae ivíl, w .n j cigareta hrennř lehká & »umi 'uival;- ... >'vc,
r u.; i . uatll; aclund dáen# a já
kouřil u oddechoval a před očima oc aá d^lal; kruhy,A pak
jsem větní ó . 00 v ul -.ui ■ "v x rodív 1 c® ^cn-' .1 xodzÍMt
ale ul jsem il . t ?X iv. kl.

Štěpán

Puškinovi
t uěkine,xužkine
re ti nic nestane
tváiičky jako jabčáčky
-icrnoch,černochcizince provokujou
flirty....
bambitky....
traaitadun;
velevážené obecenstvo
máme tady člověka
hrdinu
poeta
kterej se nikdy nebál
atd...
t
eto...
Jak s dopad,hrdino?
;0 souboji
ke aiio^i
aaclzbnej sobí
obelhanéj pebou
"klep} zebou,klep^ zebou....’’

l'Uškine,xuSk >ne
jak ju to jen iaožné
klasik
a takuvej hlupák
vždy l jsi neustál
žít,
být,
klít,
pro

takovéj hlupák
takovéj hlupák
Puřkine,Ju Skine
ententýn},entcntýny
vyhodil ee»
z kola ven
klaune
klau
kl
••

Weekend
konec
konec
konec
konec

týdne
všeho
fantazie
srandy

protože další den musí přijít
světlo umírá hnitím tmy
a z jejich společných výměšků
se staví nová budoucnost
nové zítra
nové poslání
protože noci jsou dlouhé
a odpoledne krátká
protože je zima
a protóe v létě tomu bude naopak
protože příští rok to bude stejné

a moucha co visí mrtva na zdi zdaleka
asi nebude poslední
a děvče které na mne zírá
protože nezná odpověd
protože je nevinné /ne nadlouho/
jseš hloupá
protože jses mladá
ale nezaručuji ti
že se to se stářím změní
to spíš ti povadne tuk a kůže

ale máš určitou naději
že se vdáš
a zplodíš v počestném manželství
další syny této země
další byrokraty a hnidopichy
další blázny a ustrašené
další revoltující a bezbranné
tvé lůno zatízí ponekonečné dědičný hřích
až budeš stará
a nikdo tě nebude chtít
až za mnoho let pohasne poslední žár
▼ tvých vykotlan^ch očích
v
a budu-li ještě ziv a alespoň trošičku při smyslech
vezmem se a potom prosedíme léta na dřevěné lavici
před bílou omítkou

až se nebude třeba bát unáhleného vzniku života
až si budeš přát abych tě pohladil po tváři
přijd nebo prijea na invalidním vozíku
a já ti nabídnu bílou kávu s rozpuštěnými makovými houskami
a tehdy vyjádříme svůj život v číslech
protože po pondělku vždycky
přijde úterý a po úterku vždycky
přijde středa a po středě vždycky
přijde čtvrtek a po čtvrtku vždycky
přijde pátek a po pátku vždycky
přijde víkend
dva dni aby si lidé mohli vyplakat oči
ZYER GAHBA S. 14.11.82

Vzpomínáš?

Jako Ježíš o učedníky
chodili jsme krajom
a ve vsích po nás
hafala psí čeládka
Unaveno nohy svážili jsme u splavů
ptali se slunce kolik má paprsků
a hostinských na tlačenku o cibulí
když zemi omýval déšt
aby les voněl houbová
Spínek byl odevzdáním
a hlubokou lázní ve věčnosti
přeměnou tuhy v diamant
a někde na pasece možná
tančily si o nás víly divoženky
svoje dívčí plach-' touhy

Jako Ježíš po vodc
chodili jome krajem
naplněni vírou
v krásu této přítomnosti,

7.3. 83

Sluncesvit tu
n^uklě snítky Malovaných kroíkáčk^
ai^ozovite žloutky svělích jaanunčíků
froteokní ^ikvorení letních lúsok
s koláči ulunoe au tvářích
venkovsky vadaon jursho slilú-ltu
noJe npáky brcuzdúlky,
vy, vy!
hr$£in ^rstíksn a modřínov;'* r.aliýtkoa
třešňový u^^v hostesek
se knnoucíai stehny a lýtky
sletý elektrický obli uk na nebi
snaživý cínáček, podpatky klap
roztavil ue k poledni
loužiiJky tmoucího korá
prainý prach ju. cožních ornaMontech
rucho “ucho sucí.c juchouoí
Vilíkovo saržání nést se
přes vlnkovaní čisioučkajoh prunínkd
uo kterých na každáai kroku
až po lokty n j udána
proklínáno sptřená Červeníte
co n< i । mrůtj nn kvetoucí s»hrudí
r' ■
..í,;. h;- EMÍ!
těžce rody clu' vodou kój sj proayoeuá bahno
rdelárci jláopráolkovy na písečcích
manlnk s kovoví wodi^': a opálenýma vlaauma
lovávK v neckách a vodou vroucí
oo toho kálaní pálení pálení QlunftíČka
zonýnané olejovít» skvrny nu ulaních
Surdční se sa r jaejxicJnc vojt< Čkaua
uři vobl.udlý od nej včtiího kypření
::v<ří : ajoranky a vy hnuté Jar bláskřimrt
Odhotte natddhMy a stua^do studní
Vyjděte na náves a ukloňte se
VycpanéMu a i*krobcnéniu starostovi
Vdáli »áw váčný skruralád
Au tedy , i.ěbojtc se, nc^ ..
VždyÍ dnes je
avátek ..luncesvltu!

Štěpán

15.ledna středa
Utrhnu si tě děvčátko
Ltrtuu si V úlvčátko,utrhnu
Jsi uladd a krásná
Utrhnu ni té dčv&Atko,utrhnu
a^ ahoel nebo ne

Utrhnu
chápej
Utrhnu
tak tc

ei ti děvčátko,utrhnu
to jak chceB
li tl děvčátko,utrhnu
prostí bud«

Utrhnu ai télnoje aallnkál

SRAZ ABSOLVENTŮ /PO LETECH/
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXX

Nikdy jsem nechodil
k zamrzlým jezerům
a zátočiném rek,
a tudíž neslyšel jsem zpívat labutě।
za třeskuté dotýkavé zimy
nostalgickou labutí píseň.

Za zahradou byla l<&ka a za ní
v noci zamrzlý rybník.
Nikdy jsme k němu nechodili
poslouchat jeho moudré řeči
ze slov nevyslovitelné mlhy,
jen jednou jsme však vysekali
do výlohy ledu širokou,
tlaméckou díru,
kterou jsme h'zeli své
přebytečné bližní pod měsíční hladinu
a bosi tančili na jejich
skleněném víku rakve
jak po žhavých uhlících
strachu.
Mezitím v seknici
bledá dívka hučela
jako pec v koutě
přesycení' uhlím
a už asi třetí hodinu
stříbrným kladívkem technických explozí
se zájmem drtila skutečnou sbírku jaspisů,
ametystů a podobných
zbytečných kamínků,
které sebral n kdo všímavý
na cestičce věků minulosti.
Čtyři, jak kdysi,
mariéšovali o peníze
a když neměli už peníze,
sázeli přítomné panny.
Když potom panen nebylo,

klíčíc měnili své manželky
a prodávali čest
a jejich akcie Šly na odbyt
jen v domečku za chalupou,
dřevěném a se srdíčkem v průčelí.
Pak kdosi se smíchem
vzpomněl padlé kamar dy.
A na parketu
utvořeném odsunutím dubového stolu,
pčti vyřezávaných židlí
a pr zdných lahví
tančí se snaživě
ten náš starý dobrý rock
Aguarius
a nikdo ucpanýma ušima
neslyší muziku v rytmu
Skopce,
t'hlou a temnou
jak nálada a stáří.
Vlastně vím,
že bylo příjemné
křičet a tlouct kolem sobe
yo zběsilém záchvatu deliria tremens,
úpornost celkového nažení alespoň
nevyznívala tolik falešně.

Stmívalo se svitem.
Vychladl seknioe omývala krev
z vychladlých hlav;
Rukama svých vyk ičených hlasivek
a srdcí
sbírali jsme střepy sklenic
včerejšího roku.
18. 1. 83

STOTISÍCÍ SVĚDECTVÍ O KONCI SVĚTA
Poslední
Minuty ševelily

Vím
Že do místnosti
Někdo
Seděl jsem na skále
Přišel
a hrozny krve myšlenek se vpily
a tehdy marně vydává
pod rozblitou zem
skřeky skřet
Kůru hlavy v dlaních
mých rtů a kovového
bezprstě a bez pohybu
silonem potaženého
Mamě se snažím vyslovit
Jazyka bolesti
Slovo
Hodiny se zatesknily
na dvacáté páté
a už se mi nedaří
pohnout ani stínem
ani teplotou chtíče
v lůně žírné mrtvoly
Ruka
nebo Ručnice
napřáhla se k úderu
nad posledním synem
veškerých dcer světa
Zvoní
Zvony páté roční doby
Ha protějším útesu
jak na okraji
chodníku před naším domem
přímo na obličej
vytryskl můj sen
/-upadl můj odraz/
Pes vlčák si s ním
hraje něžně
Útočně žvýká jeho
jazyk nosu

Je mi podezdřelé vědět
že někdo je a může
Chodit pozdě
Rasy které dávno xtwsttty
ztratily již hmat
Snaží se přečíst
Brailovo písmo
vzkazů ve spárách x
Zpuchřelého betonu.
A v této situaci se sluší
nechat odněkud
Podotknout svůj předposmrtný hla<S/

Kohos přišel spasit.
Koho?
Mě posledního
Čímž i prvního nekonečného?
Tak mi aspoň
Zatlač oči

Spasiteli 1

PŘEDPOVĚĎ POČASÍ

Slovo zní v obratech
nud nekane 'nectí nebe
e hooolo ctopolcnó copky
tryeké 1 va do l*na vooaíru
a evt co vsudu sa gari^M
poprvé pro abytoSn' geoto
anohoa cbyt< Sto jbího hy terlka
vyplácni jacyk opcvrTením
a dcotanot wA cejch
* bud dolová nebo dopr...
péd s Bacen jako lot
pony jí na hnoji it*
kde uB 81 kaidý nfl Se udulat to cvd
to wv hnícdo'ko
b roctrouMnýoh nyflanek
provinilého d to; dbo hfíkna
sny o BooflUif níturbaci, leobidtú
a to vBechno pod abruoes
trad I trocha pokeoan *
deflorací jedné e dulBlah
bohorodlBok
takt vý katnfalk ufi dlouho
Mdn£ Bpdn loo nos 1
a pah ob au v ooku trubek
8 nátlaky ^eretr Brocnnýoh
na nichí lae poanat jen opakovaní
a tedy ř dný vývoj ve eplrťle
e tul Darclna9 lietcchoho
a chfoot/le e rudyau

nootojí to oiů findu
a neotřené bankovky lae pouTít
pro jejioh jesnoat
▼ sodlltebn dnešní noci
v níM olovu nvoní v obratech
nad nok nednoetí nebo
a a hceola otor of ^nd copky
valí oe host jedovatý.....

Pavel Grimm

15. března pátek

La Senilita
Kosatknu
•./.•ux. Lc
iiknl ¥
úd nLkVl CKx ‘7 < iaíaKU
Koníčka
Sazcen.Ký aCUoíJk J*lVa
Jsem uuóAk
Može \ J At XUM’
\i-vn
-nasednul do běžícího roku
a rukzaa
a nohuna
-alel^alynáí^koleát aebe
aúu ^«D lohoale
fJkKXakOU
. vatry* Mitackoa
HUAKlUl ! i
-podzim la i kuti
na oTjla dftvfi^tka
t&xi a buráky,buxi o tar‘k;»
—jO,to je
auuioe
jícíJíL v vT> c: ’ x
i
KV3AH0I
01 -1.Cl
r SUKÍ,
ro Xyuns
ŽJ^ZC • Z*l^i,VXkJ.AU •-_ TI 2 xuxou
-a k povzdálí ho xozařoval
ooetArljí joinen
-a bxlo au a něj tak trochu divnř.
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Vůně maté pitého na prohřáté kamenné yerandě celé hodiny a
hodiny za tichého rozhovoru, malátná únava z odpoledního
slunce,hustý opar cigaretového dýmu v sálech » plných ži
voucího a smyslného tanga tančeného na chraptivý zpěv, pře
pychové domy s ohromnými knihovnami, močálovité lesy plné
ozbrojených mužů s neholenými tvářemi, kde smrt, horečka a
moskyté tvoří dusivou tíhu ovzduší, hotelové pokojíky pro ob
chodní příručí a andělem drogy posedlé muzikanty, kavárny,
bary, svítání, nemocnice, divadla, kde nutí diváky přijmout
roli herců, venkovské usedlosti s jaguáry v pokojící: a mra
venci na zehradách, jižní autostráda nabitá po oelé ploše tě
ly aut, které za den ujedou sotva doset metrů - to jsoa ony
prvky a scény, které vytvářejí kulisy, prostředí a atmosféru
souboru povídek, o kterých je na této stránce řeč,Autor nám
podává na tomto pozadí obraz nekonečných prostorů lidského
mozku s procesy v něm probíhajícími po nepředvídatelných a
nepopsatelných / nezmapovatelných / drahách.Vyvstává před ná
mi jak tenká nit stěží rozpoznatelná, spletitá a často nelo
gickými směry se vinoucívcesta člověka k silně působící udá
losti, k mohutném* činu.čin nebo událost vy tupují v povídkách
ostře a giganticky nad jemně rozvlněnou hladinu lidského myšlení.Vyčerpávající opis cest lidského myšlení je neuskutečni
telný, nelze do dvourozměrného řádku vměstnat všechny ty ro
viny, v které rozprostízírá naše vědomí svou ohromnou říši,
čin je reálnou situací, která jako pevná vzpěra umocňuje pů
sobení příběhu na čtenáře, v kterém po celou dobu uzrává sil
ný pocit, který ho ovládá, ačkoliv pravé jméno je těžké najít.
Jsou zde na vedlejší kolej odsunuty zákonitosti jednání "zdra
vě” a mechanicho-logicky myslícího člověka.Vedle logiky ovlá
dají myšlení a jednání člověka přeci i jiné popudy k rozhodování-posedlost utkvělou myšlenkou, strach, nervozita, nut
nost vzpoury, nadpřirozené omámení krví.Autor vytrhává člo
věka ze zaběhnutých kolejí života a staví ho do absurdních si
tuací.Není zde důležité, jestli mají předkládané příběhy v da
né podobě schopnost zaujmout materiální rozměry, nejde o doku
ly každém ohni oheň /pozn. překladatele/

mentaristiku, důležitý Je vývoj chování Člověka za daných okolností.^ozné Je všechno-nemyslíte?*.eexistuje žádné “Jákoby**
proč užívat přirovnání, když Je možné přisoudit vlastnosti
přirovnáni človčku naprosto reálně.Hadičky reálně,Cesta člo
věka k celku nebo chcete-li k vyústění mosaikou ze střípků
reality a vlastního vnímání této reality. Člověk ve své pod
statě není častokrát schopen zřetelně oadělit, co si vysnil
a co existuje.A autor nám podává právě příběhy konstruované
na základě splývání reálného bk vyjoy Mei.ým, Jah osi-e Jkč, nelze
popřít. Že realita má rozhodující vliv na konání človika, vše
se však odráží na vědomí člověka a teprve to určuje cesty k
cíli.Skutečné události tlačí člověka $0 pozice, v které se na
lézá, samy o sobě Jsou důležité, .ení však důležité v Jaké kon
krétní podobě Jsou podávány.některé události Jsou vyloženě Jed
nodušší modely situací, které bychom Jinak aioe historicky xpx
správně avšak zdlouhavé mohli nechat vyvíjet se.Jindy jo člo
věk postaven před určitý fakt, třebaže nehmotný nebo reálně
neuskutečnitelný, který je brán nai roste vážně, a človčk je
nucen se s ním vyrovnat.Jedná se tedy o psychicky' možné obra
zy, o obrazy psychicky možného jconání,Vše vychází ze apávného pocitu, že člověka ovládá vnitřní přesvědčení o stavuvěcí daleko siln-ji než nevýznamné byt± 'kutečně roálné život
ní situace.
Jsme poatupne zaváděni do mnoha různých světů.Sv^ta hu
debníků, do rouinného světa venkovanů, do sv -ta ozbrojených
povstalců., světa prokonzulů a gladiátorů římského impéria a
v neposlední řadě do Jednoho z nejzajímavčjšíoh světů-svita
dětí.Je nám v něm odhalovaná pověi tná dětská vnímavost a cit
pro spravedlnost, nahlédneme do srdce dít te, v kterém se ro
dí nejcistčí láska a nejhrozntJí soudy.Svět dětí je sám o so
bě nesmím fantastkní a Často se na něm nejlépe odrazí ty udá
losti, oo kterých dospělí zatahují rozum, zkušenosti, vypočí
tavou ostýchavost a nevnímavost, které dané situace naprosto
deformují.
iovídky ubíhají jednu za druhou a my jame překvapováni,
jak rychle a přitom včme přecházíme oelou svou bytostí z jed
né atmosféry do druhé.Budiž vzdán hold spisovatelovu umění do
podrobna, živě a přesvědčivě popsat danou situaci a její sple
titý vývojU^ad každou povídkou se vždy nějakou chvíli vznáší
růžovofialový mrak tápání a nejasností, kt^rý bývá v jednu chví
li rozfoukán bleskem základní informace.uikdy nám před očima
nevyvstane stavba v pevných obrysech, ktoré bp se nám hnusily
svojí ohraničenou konečností.Obrazy se stálo mírně rozplývají
jak obraz na neklidné vodě a zaostří se jen v jo dnu pravou
chvíli, která nám však seřadí veškerý příběh do logického sle
du a pak není těžké zorientovat se.Jinou mocností tconstrukoe
povídky je záměrné udržování do krajnosti vybičeného napětí
celé atmosféry, která v závěru unaveně a rezignovaně ulehá a
zavírá své vyhaslé oči.Napětí pominulo a nelze Jej navrátit.
Nebo přeskakování z jsané myšlenkové roviny co druhé, zmšt hut
ných pocitů nezvratné vedouoíon člověka na kraj propasti jedná
ní. Cítíme vždy na konci pevně v ruoe ono slovo, které nás již
dlouho svrbělo na jazyku.Anebo.••
anebo je lepří si to přečíst.
Takže to ExŽTAk. zkuste. Ten človčk se jnenuje <F LXO CQRTa?AM1Štěpán

O C URE US

Cassiber hráli v Rígráči. Všechno je možný …
Kdyby **• kdyby nebylo tisíce náhod, nebyl bych se ocitl ve eteanilém parku, kde před chabá svítící budovou stála asi tři auta as
sápad©německými snačkami a nijací lidá s nich vynášeli aparaturu*
Viděl jse* schody plná lidí o dlouhým! vlasy a Mlčenlivými výrasy
ve tváři, číčník v baru mí nechtil rosménit stovku, schody se na
plnily* irodíral jsem se a pak stál v nepostupující front# na Šat
nu* Do sálu se jeitě nepouitilo*
U stolu vedle a* bylo spousta dětí ve věku od dvou do čtyř lat,
dožadujících ee neustálého prolistování* K tatínkovi, který sedí
na podlaso t K Janičce, co je tomhle e mašinkou us stoluj
Lid# pili pivo, sedili, kde se dalo* Zvukaři o* snažili dát do po
řádku Mikrofony, vypadalo to besnadijni* Krátce ostříhaný chlapík
v bílá kočili bes valného úspěchu vyměňoval čňlry a vůbec viechno
a Jeho hlas sněl stále huhlaviji a nesrosunitelniji*
A sladká šinuty žxkáaá před ničím obrovským stékaly jako horká slsy
no mohylu čekání* Zdálo se, že se jim to nemůže podařit opravit*
Sympatická černovlasá žena běhala od nixpultu k pódiu a dilala, co
mohla* Nikdo acela scestní nahlas neuvažoval jestli to náhodou noní Dagmar Krause, ale jiný to opravil virohodniji na ta osmou tvukařku, co tu byla s Xhio Host*
Akustická předskupina hrající miniatury skaldatelr, který vitíinu
koncertu prosedil na pódiu o hlavou v dlaních, pokud nehrál na ky
taru, housle nebo bubínky, má dosti sporadický ohlas* Určitou gloriolu jí sajičiuje snad jen kikoláž Chadlma* Větlina skladeb, či
jejich převážná části jsou komponovány pro sejínavou instrusentacii
fagot ♦ trombón* Těleso není nijak svláil sehraná, oetstni jen sřídka hrají víc než dva nástroje najednou*

Předskupina odchází, ale technické problémy nejsou ještě zdaleka vyřešeny, uplyne ještě hodně Sasu, než se ozve sálem ohromujícně průsrač”* hlásí - Ha ha ha hal Leč o chvíli později už paličky s rozhodností dopadají na blány
Cutlerovy prapodivné soupravy a již od prvních chvil nastává ko
lotoč přestavování bicích, natáčení mikrofonu a zběsilé střídání
různých druhů paliček a především nepaliček tj. vařeček, prkének,
taktovek apod.
Chlapík s šátkem na krku /hrál prý e 28stupňovou horečkou/ je
Heiner loebbels, jeho klávesové nástroje zde plní funkci na po
mezí basové kytary a elektronické perkuse. Snad i pro svoji indispozici působí na tomto koncertě jako nejméně výrazná postava
/na deskách se uplatňuje daleko průrazněji/.
Jeho kolega ze Sogenanntes Linkeradikales Blasorcliewter, Alfred
Herth, drtí skladby především svými trombónovými vstupy, ale i
jako trumpetista, klarinetista a saxofonista je neodmyslitelnou
částí skupiny,
- Arriba! Arrlbal Poznávám bezpečná skladbu Our Colourful Culture, která stejně
jako pravděpodobně všechny skladby pochází z desky Man Or Monkey
/jde v podstatě o double-maxisingl, rychlost 45>, délka strany
mezi 12 a 16 minutami/.
Ostré - Ha ha ha ha - ční jako ironický výsměch. Naše pestrá
kultura je výjimkou v řadě skladeb Casaiberu, nebol její text
vznikl až na hotovou instrumentální kompozici, i struktura zpě
vu je odlioná proti ostatním titulům, kde základem byl text,
z něhož vycházela hudební improvizace 8 zpěvák Chrlstopher Andere
do ní imputoval slova ve chvílích, kdy k tomu byl zevnitř ponou
kán.
Geniálním dílem této skladatelské metody je hned úvodní skladba
desky Han Or Monkey s nesporně zajímavým textem, jenž je vlastně
zpovědí jakéhosi alibisty, který se hájil Ne já/ne já/ to jsem ne
byl já/ já jsem spal/ byl jsem někde jinde - v motivu hudebního
zlomu, přecházejícího k větší gradaci se i v textu přistupuje k
vrstvení obligátních důvodůi nikdo mi neřekl/ byl jsem velice za
neprázdněn/ mé děti byly nemocné/ měl jsem problémy v práci až po zoufalý závěrj jsem stupidní/ nikoho jsem se neprosil o svo
je narosení - I didn't ask to be born/ Neobviňujte mě!/ Neobvi
ňujte mě!/ Neobviňujte MÍ!
/Not Ke/
Před finálem nastupuje skladba This Core, je to úderná chaotická
píseň se strohým textem* Tento morek/ prostoupí kůží a masem/

bude vstřebán/ do krve./ Já říkám:/ tento morek/ je vsím.
Téměř dvacetiminutové Man Or Monkey je přímo symbolem síly komunikativnosti tohoto druhu hudby. Text je vlastně deklamací zhu
štěného projevu jednoho z neofašistických vůdců /Muž nebo opico/.
Silná zvuková kulisa odnáší ve smršti tónů kusy slov i celé vety,
ale všichni rozumí, všichni chápou nesmyslnost a nelidskost, kte
rá j e obsažena v zrůdném pamfletu, který je tu předhazován. A zá
roveň tato atmosféra pochopení navozuje nezapomenutelný pocit,
v němž by bylo nejlépe zemřít. Chvíle neuvěřitelně krásná.
Ale jaká škoda by byla zemřít, nebol když se už už zdá, že koncert
skončil - Christoph Anders říká, že by hráli ještě, ale že jim
bylo oznámeno, že je pozdě, nicméně po chvíli se vrací a začíná
skvost večera - 0 CURE ME /jediná skladba, jejíž text nenapsal
Chris Cutler - jde o anglický překlad anonymních slov na kantátu
Ach Herr, mich armen StJnder od J.S. Bacha/.
— Oh Lord, how long? - a Cassiber odcházejí.
Zítra ráno přijde strašná kocovina, šedý žvanec usazený na očích,
uších a ústech, ale uvnitř mnoho zůstává. Bolestného a krásného.
Probuzení.
Ačkoliv je historie souboru zdánlivě krátká /prvotina Man Or Monkey
byla nahrána mezi 5. a 16. srpnem 1982/, její kořeny Jsou neobyčejně
hluboké. Přímým předchůdcem Cassiberu je asi deska Es herrscht Uhu
im Land, pod níž jsou podepsáni Christoph Anders, Hfincr Goebbols,
Alfred Harth spolu s Paulem Lovensem, Rolfem Riehmem a Annemarif
Roelofs, jež vyšla v roce 1981. Ale vůbec celé dílo dua Goebbelo Harth, které staví na odkazu pokrokových umělců jako je Bertáld
Brecht /deska Zeit wird knapp spolu s Dagmar Krause a Ernstem
StStznerem/, především však Hannse Eislera, tvůrce nqmecké politické
písně a lidové kantáty a autora státní hymny NDR /zejména na desce
Hommage /Vier F^uste ftlr Hanns Eisler /Poselství - čtyři pěsti
pro H.E./ obsahuje prvky, které s rozhodností zazní v superskupině
Cassiber. Zajímavá je také jejich deska Vom Sprengen des Gartene
/opět název podle jedné Eislerovy písně/, na jejíž obálce můžeme
vidět Goebbelse, Hartha a několik jejich přátel na stromech, zabra
ňujících tak dole stojícím vojákům les vykácet a založit na jeho
místě atomovou základnu. Další příklad konkrétního boje za ideály
humanismu. Politickou orientaci těchto hudebníků ukazuje jednoznačně
i skladba Rock gegen Rechts /Rock proti pravici - podle stejnojmenné
ho festivalu, který se konal v červnu 1979/.Mezi nejnovější díla
dua patří deska Indianer fttr Morgn z roku 1981, kde hostuje také
Cutlerova kolegyně z Art Bears, Dagmar Krause.

Chrle Cutler sám je Jednou z vůdčích osobností společenství Rock
in oppoeition od jeho počátků, kdy byl vedle Freda Fritha pilířem
nrjvýznuaičjří se zakládajících sku. in hnutí, Henry Cow, která se
v průběhu let přeměnila na Art Sears* Jeho jméno najdeme také na só
lových projektech bývalých členů Henry Cow, napr* na LP iravity
Frmda řritha, na Rags Lindsay Cooperové Či jako spolupracovníka
nové kapely 21*6 Hodgkinsona * ihe Work*
íromi toho není zanedbatelná jeho práce srn Residente /především
deska Fekimo/ a formací Akeak kaboul, jeho činnost v distribuční
společnosti Recommended Reoords, jeho vůle zbavit es aávleloati
ne tisku a reklamě*
Skupin* Ca*aiber je ideálním příkladem socialistického umění,
opro&rtřného od veškerých komerčních aspektů, její internacionální
charakter a snaha promlouvat k posluchačům nejrůznéjMích vrstev
v mnoha zemích svita, propagovat myčlensy nekonformismu a upřímnosti
neustálého hledání pravdy ji řadí aesi Špičku světové avantgardy*
Ach, uzdi«vta nást

ZYER GABBA S.

F*S*x Cassloer budou anad koncem května vystupovat v .smi*

DYŽTAK VEČER NA CUTLEROVI

2 2.2.83-úterý-den jako každý jiný.Vstávám a nevim, co se dnes
ka chy stá.x-ým cílen na dopoledne je sehnat onluvenkn na tělo
cvik, kterého jsem se před týdnem nezúčastnil a potřebuji svou
absenci legalizovat.óháMÍm ji tedy a při té příležitosti se me
zi řečí dovídám, onu zprávu-možnost uskutečnění koncertu Chris
Cutiira, představitele hnutí levě orientovynýoh neeávislých hu
debníků Rock In Oposition, dnes večer v Praze.Jsem překvapen,
ale hlavně nevěřím a proti mě to příliš nevzrušuje.
12'-volám Zvěru Gabbovi/světe div se - zastihnu ho dopoledne
doma/ a zmiňuji se mu o této možnosti.On zprvu málem silou své
ho hlasu uměrnou síle překvapení prorazí membránu sluchátky te
lefonu, vzápětí však i z jeho uat vychází to prokleté slůvko-FALLA. Rozloučíme se tedy s komicky znějící nadějí»”Tak dyžtak
večer na Gutlerovi, hahahááá."
16tc-sedim ve "kole a přesvědčuji se o pravdivosti tvrzení, že
průvodním znakem fyzické přítomnosti nemusí být přítomnost psy
chická. Ruka klepe mechanicky do lavice a já si uvědomím, že
podle jižných informací z dopoledne je tu možnost, že všechno
už začlo bez mé přítomnosti,
19 - stoupám do kopce před Riegrovýml sady, žaludek zpracová
vá přea chvílí dodanou potravu a já mám pocit, $e všechno je
až příliš neskutečné na to, abych se skutečně zúčastnil onoho
koncertu.Tedy žádný zrychlený tep, upocená nedočkavost a chů
ze svými parametry limitně se blížící běhu.Jen ze všech sil
napínám uši, abych zachytil známky hudební činnosti v tomto
prostoru.Nic, ticho.
Celým tělem projede vlna vzrušení ve chvíli, kdy uvidim v
hospodě v Riegrácích plné schodiště lidí.Zdravím se se známý
mi a slyším, jak kdosi sděluje, že už Cutlera v^děl.Stojíme
na schodech a v klidu vyčkávame.Tohle není nervózní masa za
mřížemi Chmelnice, která drtí mezi svými těly šťastlivce pro
dírajícího se s platnou vstupenkou ke vchodu do klubu na kon
cert Jasné páky.Tohle je trochu něco jiného, ale fakt je, že
když čeká dvacet lidí bez lístku a sto padesát lidí bez líst
ku, najdou se poměrn silné rozdíly v chování a nervozitě obou
těchto celků.Ano, kdo myslel, Že se u čísla dvacet přehlédl,
zmýlil se.bkutečně pouhých dvacet nebo jen o n< co málo více
lidí tu čekalo bez onoho kousku papíru, opravňujícího ke vstu
pu. Zpráva o koncertu pronikla jen mezi velmi málo vyvolených.
Dvacet lidí se může ještě vmáčknout kamkoliv a tak vypadá dost
logicky, když jsme všichni vpuštěni po nějaké době dovnitř a
kupujeme u vchodu do sálu za pouhých Kčs 15,- právo ke vstu
pu. Sto jíme u šatny a začínáme být přeci jen trochu nervosní,
jestli nám do toho na skutečně poslední chvíli něco nevleze.
Nedivte se,vždyť za tuhle krátkou chvíli prožíváme ve zhuštěné
formě veškeré to čekání a těšení se, které by nás nějakou do
bu ovládalo v případě včasné jistoty.
Prááásk! XX2U. Nalevo odemě spadne sklenice na zem a roz
tříští se.řodíváu se po ní a mou pozornost upoutají bosé nohy
stojící asi metr od střepů z té sklenice.Oči jedou výše a chtě
jí uoznat toho otužilce.Ve chvíli, kdy spatřím jeho tvář, je
jasné že tenhle bosý skrček nemůže být nikdo jiný než Chris
Cutler, ačkoliv nevím, podle čeho ho vlastně poznávám.Stojím
tedy kus od člověka, který se dobrovolně vzdal glorioly slávy
takových rockových osobností jako je Zappa nebo Fripp, ale kte
rého je možno v každém ohledu s těmito hvězdami srovnat. Je malý a drobný a působí poměrně komicky, ale na první pohled z
něj cítím ohromnou přirozenost, jistou energii a skrytou rozhodnost.Pobíhá tu mezi lidmi a jeho poměrn< vysoký hlas rozdá
vá pokyny.

V sále je nabito, sedí se u dlouhých stolů a to společné
-2s podáváním piva a možností kouření vy tváří dost neobvyk
lou atmosféru pro Člověka zvyklého na "normální” koncer
tů sla již vzpomínaná Chmelnice, dříve Futurum a podobně.
Mé oči přejíždějí po zúčastněném obecenstvu, hledám zná
mé tváře, li evidím vpodstatě nikoho z pražských hudebníků,
provozujících plnoveřejně svoji činnost, ani ty tváře tee
nagerů, kteří plní pravidelně štace Jasné páky nebo Praž
ského výběru / bohužel in memorian /.Naopak vidím různé
známé, které jsem nespatřil už hodně dlouho.Ale to není
důležité.
Mikoláš Chadima na ^odiu ohlašuje akustické vystou
pení čtveřice, která se údajně zove Motouz a dělá tuk
trochu přeaskupinu Cutlerově kapele, která se zase údaj
ně zove Cassiber a státní příslušnost jejích členů má být
převážné německá.Hudba "ohadimovců“, mezi nimiž poznávám
pouze Milana Sládka z Comba FH, je zajímavá, v hlavě mi
však uváznou jen některé momenty, působí tak trochu im
provizovaně a nesourodě.Já jsem hlavně zvědavý, jnkým
způsobem mě dokáže zaujmout Cassiber.i ímř oe obávám "kon
krétního" a dost nestravitělního zvuku některých avant
gardních skupin / např. Mnemonists /.Pochybuji, že bych
se mohl soustředit nyní, na koncertě, na ni jaké zvukové
stěny a změti, které by plnily prostor sálu bez pro mě
postřehnutelného ladu a skladu. V tu dobu sl myslím, že
poilech takové hudby by se mři uskutečňovat hlavně z de
sek a příliš nedůvěřuji možnosti upoutání publika na kon
certu. 0, jak jsem se mýlil...
Motouz odchází a nastávají problémy se zvukovou ijtránkou.hohoda mezi zvukaři a čassiberem je na dost nízké urovni a tak Cutler chvíli cosi pokřikuje, pak jak ještěr
ka přibíhá k mixážnímu pultu a odvádí zvukaře k aparatu
ře. Tam se probírají ve šňůrách a rukama i hlasem se do
mlouvají na nápravě, lídosi za vinou dost skepticky prohla
šuje, že toho moc nenahrajou a že je to hanba takhle itrácet čas."ho jo, to bude jako This Heat.Taky tu hrá^i jen
půl hodiny.“Kdosi je mírně buřičsky naladěný:"No jo, voni halt nejsou zvyklí na tyhle naše problémy."To už ale
zvukaři usedají za svůj pult a zpěvák a kytarista pomalu
počítá do mikrofonu, čímž ho zkouší.Je nčoo ke tři čtvrti
na devět a Chris Cutler několikrát přejede svojí soupra
vu, která není věrným obrazem Bruffordovy nebo Oollinsovy batterie bicích, za níž se sám bubeník ztrácí a my ani
okem nepřehlédneme pořádně tu zmčt.Z klávesových nástrojů
se už také linou nějaké zvuky a jejich oblzluha v silném
modrém svetru se ještě na čemsi se soustředěným výrazem
domlouvá se zpěvákem.Za chvíli nastane okamžikové ticho,
sál je klidný, hudebníci na sebe s úsměvem kývnou, trumpetista si neklidně olízne rty, ticho před bouří.
Bouře nastává po uplynutí tohoto krátkého okamžiku
absolutního klidu.NE, nyní už není pochyb.Jsem účastní
kem koncertu skupiny Cassiber.Ohromná hudba se rozlévá
po sále, v mé mysli se zděšeně choulí vzpomínky na Talking
Heads.Cutler se ani na chvíli nezastavuje u opakovaného
snění rytmu, napohled se jeho paže jen z jakýchsi nepocho
pitelných popudů zdvihají jak chapadle chobotnice a dopa
dají pak vší silou na nástroj, který cítí to démonicky
jemné využívání svých neomezených možností.Skloním hlavu
a na chvíli zavírám oči, tím zmizí ten vizuelní chaos,
který Cutler rozpoutává svými pohyby a zůstává jen rytmus.
Precizní, ovládaný řádem a přitom nezkrotitelný.Zdvihám
opět oči a hledím na Cutlerovu grimmesu při hraní-jako by
chrup hodlal opustit dutinu ústní, ale sevřené rty ho ne-

chtějí pustit ven.Zdánlivý zmatek nastává ve chvílích, kdy
-3Chris bere paličky do zubů a v jeho rukách se střídají stá
le nové prostředky k ovládání rytmu, vařečky, dřívka, pruhy
jakési umělé hmoty, pak zas paličky z pusy do ruky, mikro
fon padá z činelu na^přechoaák a chris ho opět rychle naMbrn
zuje znět, rozmacn, uder vedený přes virbl, triangl až na
přechouák, tělo se hýbe, chobotnice, vařečky v rukou, stále
nové zvuky* chrup chce ven, zakloněná hlava, celé tčlo jda
ve chvíli uderu za paží, bosé nohy na šlapkácn, ohobotnioe-ale pozorIVšechen vizuelní zmatek má svůj řád a pomáhá na
prosto strhujícímu zvuku kapely.Bicím je podřízena dějová li
nie hudby, takhle tedy vypadá, když bicí >lní plnohodnotnou
funkci v rámci zvuku hudby, tohle není jen rytmický a stmelující stroj, tohle je Hástroj.
Tím vším, co je zde výše řečeno, jsem vlastně nechtěně
zatlačil do pozadí ostatní hudebníky, kteří si to jistě ne
zaslouží .Svoji vinu na tom má i fakt, že jsem ze svého sta
noviště viděl hlavně na Cutlera a tudíž v mých vzpomínkách na
koncert vyvstanou hlavni týkající se bubeníka.Ostatní dva,
na které jsem viděl-hráči na dechové a klávesové nástrojeneupoutají tolik pozornosti.Jejich vystupování je klidnéa ■
soustředěné.Ze zpěváka*vidím za masou reproduktorů pouze ohvílema ruce.To když vyměňují kazety,na kterých je playbackový
doprovod.Neustálý houf fotografu okolo něj však signalizuje,
že i jeho vystupování je značnc osobité a stojí za snímeček.
Tento můj dojem je po koncerte potvrzen těmi, kdož na něj
viděli lépe a padají hlavně zmínky o jeho démonické hře na
kytaru a bušení do jakéhosi plechu .
Ale zase rychle zpět k samotné hudbě.Bicím je tedy pod
řízena dějová linie, hráč na dechové nástroje se vmísí vždy
s řízným , třebaže třepotavým, zvukem svých nástrojů.Je dal
ší výraznou složkou hulby.Klávesy dodávají spíše hloubky a
dunivou zdrženlivost.had tím vším pateticky / v uobrém slova
smyslu / hlas zpěvákův vyznačující se velkou*naléhuvostí zvláš
tě v čísle, kdy německy proklamuje jakési výňatky ze zřejmě
fašistických projevů, chvíle, kdy aniž by kdo rozuměl textu,
všichni vědí, všichni cítí z atmosféry,o co jde.krás běhá po
zádech, protože tělo neví, jak projevit ten pocit z naléha
vosti a všeobjímající sdělitelnosti této hudby.Jedna skladba
přechází v druhou b^z přestávek, najednou vše utichno a zpě
vák mluví do mikrofonu.Zprvu německy, pak bohužel zjišťuje,
že to bude lepší anglicky a tím mi odebírá šanci porozumět
jeho slovům.Když domluví ozve se bouře překvapeného nesouhla
su. Snad neohlásil konecŤZmateně se rozhlížím, tohle přeci ješ
tě NxúáŮŽE skončit.Ale všichni se chovají tak, že to tomu naznačuje.Procházím doprostřed sálu, abych zjistil, co a jak.
Vždyt je teprve půl desáté.Mlo jo, thímk you and good night,
my zatleskáme a konec, to je v prděli” nechá se elyšet nakrát
ko ostřínaná dívka veole mě.Jálem se nese stále sílící nadře
ný potlesk.Zprava se žene rozzářený Zyer.MTak vidíš, Cassiber!!!’’ směje se.*No jo, no jo, večer na Gutlerovi”usmívám se
já.Bylo to příliš krásné na to, abych byl zklamán délkou tr
vání .Hudebníci však znovu přicházejí a sdělují nám, že dosta
li ještě chvíli času.Ostříhaná dívku mírně vyskakuje a mává
na ně, přičemž cosi anglicky vykřikuje.ťotleek utichá a ozý
vají se klávesy.”0 GUKh ME” zpěvákův hlas prořízně zakouřenou
atmosféru sálu a rozjíždí se přídavek.Celý sál stojí na nohou
a poslouchá.I tahle skladba však má svůj konec a pak už nám
nic nevrátí Cassiber na pódium.
Odcházím* tedy k šatně, každý se usmívá na každého a
mumlá si cosi víceméně pro sebe.Až před hospodou, když na
nás udeří střízlivý noční vzduch, se zformujeme a jsme schop
ni sdělit si první aspoň trochu rozumem Šmrcnuté poznámky ke

-4koncertu.Den ještě nekončí, vše se musí ještě dostatečně
za tepla prohovořit, je to skvělé.Je po půlnoci, kdyř od
cházíme ze "šuplíku’' a loučíme se.Tak snad si zas budem moct
někdy říct:"DyŽtak večer na Cutlerovi!"MJaasnčě”. snad, snad
někdy v dubnu nebo květnu.Štěpán

Informace o neoficiálním filmu

V této volné rubrice budeme uveřejňovat vše co se týká
dané oblasti. Neplánovaná koncepce umožňuje reagovat na a tuální
akce, díla i tendence neoficiálního filmu, což tvoří náš cl.

Část první - Projekce okruhu: Ryba - Bárta - Feld - Zbynda
Slabý.

- Šiml -

významnou akcí neoficiálních filmaři byl dvoudenní festival,
pořádaný lidmi kolem Časopisu Garáž.
Po organizační stránce pořadatel zvládl promítání výborné,
takže více než stovka diváků, ve dvou večerech, se mohla nerušeně
věnovat programu. Od prvních festivalů,pořádaných zhruba před čtyř
mi roky, je to slušný pokrok. Z někdejších promítání pro pár zná
mých se staly projekce oslovující poměrně širokou vrstvu obecenstva.
/Širokou přirozeně v našich podmínkách./Kvalitativní růst úrovně r
presentace je naštěstí spojen a tvůrčím růstem většiny filmařů,což
slibuje zdravý vývoj.
Typických "surrealisticko-psychadelických" filmů je již méně.
Tvůrci si pravděpodobně uvědomují, že je třeba jít dálo než k přejímá
ní metod avantgardy dvacátých a třicátých let. V odlišné době, jako
je naše, je opakování těcnto starých forem podmíněno většinou nedos
tatkem vlastního výrazu a vede k modernisticky se tvářícímu schema
tismu a nesdělnosti /více o tom v Dolmenu č. 3: M.Š. - Vnímání a
forma/.
V prvním promítacím večeru převládaly filmy aktivního Petra
Ryby. Dokumenty a reportáže se vyznačovaly poměrně slušným tech
nickým zvládnutím a dobře nahraným zvukem. Klasický dokument
"Zeleň z kapek potu*’ má filmový spád. Dobrý střih a upřímnost podání
zájem diváka po celý film o zaměstnání v pražských
sadech, což je samo o sobě úspěch. Slabší se mi zdá "Lužnice",
vzpomínka na prázdniny► Film je také barevný, zajímavě ozvučený.
Pěkně gradující začátek je však záhy přerušen, dlouhými, velmi
navzájem si podobnými záběry. Tato disproporee výrazně narušuje
/

rytmus a činí z filmu záležitost vhodnou pro úzký kroužek ’ Častníků zájezdu? Pro ostatní diváky zbývá bukolická idylka s vtip
ným tlouštíkem, sluníčkem a konzervami. Předem očekávané gagy jsou
rámcovány násilnou stylizací "velké cesty". Kamera je slušná, v opa
kovaných akcích mírně vynaléz-avá.
Žánrové vymezení dokumentu a reportáže překračují "Zastavení
malostranská". Tvůrce těží z výstavy objektů na staropražských
dvorcícn. Ukazuje je diváku a snaží se využít objektů k vli tni
interpretaci. Spojení účinku jednotxivých předmětů, akcí a sjedno
cující hudby je funkční a tlumočí pozorovateli autorův pocit
z výstavy. Za tento pocit se však tvůrce nedostává, i když objekty
ho k tomu často svádí /hošík u sochy nahé ženy apod./, takže ono
žánrové překročení je jen neveliké. Bezprostřední jit undergroundová atmosféra* dýchá z krátkého snímku "Vernisáž", výstavy a zároveň
improvizovaného koncertu.
Ona slušná technická úroveň dokumentárního filmu se přenáší
i do oblasti filmu hraného, který tvoří většinu produkce Petra
Ryby. Jeho starší hrané filmy ae vyznačují onou "psychadeličností",
kterou jsem kritizoval na začátku. Výrazně se projevuje také sklon
k široké epičnosti a divácky efektní podívané. Tyto poslední dvě
tendence převládají zejména v novějších dílech, kde překrývají po
čáteční "psychadeliku". Tvůrce se však tohoto psycho-kánonu nezříká.
Ona manýra tvoří stále výraznou složku jeho rukopisu, který se po
malu, avšak viditelně vyvíjí. Vývoj se projevuje postupným ovládá
ním postupu a zařazováním, ho na místo pouze jedné z možností.
Tento můj názor potvrzuje jeden z nových Petrových filmů "Proč?".
Na tomto místě bude vhodné stručně popsat jeho děj.
Rámec filmu tváří muž hledící do zrcadla v úvodu a závěru.Vlastní
děj se odehrává uvnitř zrcadla a muže. V jakémsi chrámu hrají dvě
postavy, Bílý a Černý, šachy. Jejich hra se proměňuje v šachovou
hru s živými lidmi a konkretizuje se cvičením vojína moderní doby.
Váha v rukou Sprai/edlnoeti se střídavě naklání na strany obou hráčů.
V závěru vše přechází do reality muže se zrcadlem, který ho odkládá
a vedle sebe spatří šachovnici. Vrhá se na ni a neúspěšně se ji
snaží zničit.
Celková koncepce není nová ani překvapivá, avšak do jisté míry,
působivá. Působivost snižuje ulpívání na ději hry s lidmi, který
je podružný a navíc nedokonale nafilmovaný. Hra spojená s figurkami
dřevěné šachovnice je často ztrnule nastříhávána. Tato ztrnulóst

je však vzápětí vystřídána rapiamontáží vojína, živých a dřevěných
figur, která nacoak patří k nejsilnějším částem filmu a graduje v něm
Závěr se skládá už jen ze zoufalé akce muže, který zápasí s Šachov
nici, lepí se na ni, propadá maniakálnímu záchvatu a křičí. Akce je
výborně technicky provedena, avšak j?jí filmová řeč je totožná s ře
čí užitou v předttavě, což zlehčuje vyznění filmu jakožto dramatic
kého útvaru a lehce sugeruje formalismus. To co jo v "Proč" sdělně
vyjádřeno, se ztrácí ve "Snech osudového procitnutí"► Ve filmu se
objevují"problémy mladých" /vojna, deziluze z dnešní společnosti,
sebevraždy, mysticismus /. Píšu objevují, protože tvůrci je nevykreslí, neřeší, pouze řadí za sebe. Tím vzniká jakýsi nesourodý,
roztříštěný, symboly přetížený obraz, kterým je ničen hlavní hrdina.
Píky všeobecnému mysterióznímu účesu a zmatku se tak z opravdových
problémů stávají cny módní "problémy".
Předchozím filmům se naprosto vymyká "Čekání". Jedná se o hraný
film natočený téměř dokumentární formou. Syrová kamera sleduje narko
manovo shánění drogy a naturalisticky snímá vpich narkotika a jeho
účinky. Myslím, že všechny složky díla jsou v rovnováze a funkční •
v otřesném vyznění filmu. Velmi působivé jsou reálné ruchy a stejně
tak snímané dialogy. Výborně jsou vyhráni herci, zejména hlavní role
a reálie /dlouhé, zmoklé, civilní, únavné ulice a lekárnyy. Objemné
je zdánlivě nezúčastněné suché snímání bez střihových zvratů, použi
tí jakoby jednání omlouvající hudby, která naopak tvrdě vrací viděné.
Zde skutečně divák přejímá Petrovo zachycování a kladení otázky.
Odpověá dává sám film. Pro vytvoření obrazu díla Petra Ryby evokují
ostatní jeho filmy.
"Co se děje za našimi zády" - kratší film, kde skupina lidí
tančí a blbne, normální chod kamery je občas přerušován. Postavy
se samy přemísťují, předměty poskakují, hezkou náladu dělá hudbo.
Občas je to však rozvleklejší, zbytečné vtípky, ale zbývá pěkný
pocit, když se člověk nenechá znudit. Dlužno podotknout, že prostor
pro to přece jenom je.
Hra barev, tvarů, hudby, tak se dá chrakterizovat "Tráva",
realizovaná společně s J. Stánkem. Těžiště filmu stojí vé výtvarných
nápadech.
Ostatní filmy patří do druhého promítacího večers, o kterém
píše kolega v následujícím příspěvku.

Mně nezbývá než se omluvit za značně subjektivní náhled na věc,
který se -na tyto stránky vloudil mís o původně zamýšlené informativnosti. Doufám však, že pomohu alespoň Částečně získat názor na
proudy a tendence neoficiálního filmu, který by nebylo možno vytvo
řit z pouhého výčtu informací. V příštím čísle uveřejním zamyšlení
nad tvorbou Míly Bárty, druhého autora prvního promítacího večera.
M. Š.
Výsledky divácké ankety

1.
2.
3.
4.
5.

Anonymové - rež. M. Šiml, Aporie - rež. M. Feld
Tráva - rež. P. Ryba
Proč - rež. P. Ryba; Praxes - rež. M. Bárta
Clara Bluehill cotra Veronique Bittnar - rež. M. Bárta
Mé oči tě viděly - rež. P. Slabý; Čekání - rež. P. Ryba
I

JSME TO OPRAVDU MY ?
Tři dny po sobotním promítání, o které referuje

>tahal, v úterý

26.10. se na tomtéž lířti eeSlo opét několik desítek diváků. Bylo
promítnuto 7 filmů 5 autorů,

'o stránce tématická, myli sukové 1 tech

nické lze pro ně t< *ko nalézt společný jiwnw - tel. .'roto Jednotlivci
Barevný experimentální snímek

FO lid I Vyl spí Se vizuální fan

tazií vyvěrající z reprelukov né hudby uež ovábytnyhs filmovým celkem,
účel vMok splnili hudba (obraz) nabyla jakási dslií dimenze a poslu

iiidý účastník mál ne

chačův (divákův) zážitek se tak silná umocnil.

omezenou možnost uplatnit vlastní představivost.

lc mu nebylo před

pisováno (což byla zřejmá hlavní příčina určitých rozpaků v řadách

divágů), mohl vnímat obraz skrze hudbu i naopak.
V AFORII II. autor už svá rod ty zhmotňuje, konkretizuje. Rychle

stříhaným záběrům dominují objekty z modelíny, převtělujíoí ne před
naSlma očima v nejrůzníJší bizarnosti.

‘očnosti modelované reality

Jsou bez hranic.
M.Š—ovi ANONYMOVÍ naili nejspontánněJéí ohlas u diváotva. Nepo
chybně díky jasnosti a vyhnuv nos ti své výpov li.

u to zfilmovaná

netafora vyniká citlivým, funkčnístřihem (který u ostatních filmů
často hapruje) a nápaditou kamerou. Působivost filmu je dána přede

vším jeho oscilací ne zi věcností r pomtičností.

druhým M. S-ovým snímkem, předvedeným na tomto večeru, byl
"dokument* se surrealistickými prvky MÍSTO, hojná uplatňující aso

ciativní montáž.
Gfibovy MÍ Ovl T*; VI iSlA se tóraaticky i formou zpracování značně

líži od ostatních promítaných filmů. Dej je vcelku banální1

lovní

hrdina - tichý, stydlivý frymazistn - platonicky vzhlíží k jedná svá

spolužačce, dívce podobného ražení, ktorá po čase Jeho sympatie
spátuje. Film pozoruje vývoj jejich vztahu od prvního nesmělého

pohledu, přes procházky s hrdinovými psy, společnou práci nu koláži
x listů až k jeho konci - nedovedli se k sob

přiblížit, vymanit se

xe svá samoty, překonat zábrany.
Důležitou složkou filmu je prostředí, ve kterém se příběh od
víjí. Ruch a uspěchanost ulice, zrychlené záběry začátku a konce vy

učování jsou postaveny do protikladu k poklidnému tempu života obou
hrdinů. To, co se děje okolo nich, se Jich netýká, žijí (ovžom každý
•ám) jiný čas v Jiném (vnitřním) sváté. Co to ve filmové praxi

znamená? Uvést na plátno konkrétního, živého hrdinu a v našem pří

padě pouze pomocí obrazu se do nej ponořit ••• (Uvědomme si na

tomto místě, že ani jeden z filmů zde zmiňovaných nestaví hrdinu—
individum; viděli jsme Člověka/Anonymové/ či člověka-symbol popř.

typ/Anonymové,

filmy/). Slouží Gabovi ke cti, že se o to po

kusil - i když jen s částečným úspěchem. Výsledek totiž vyznívá
tezovitě a místy poněkud ukecaně. Vilm jo kompozičně nevyrovnaný,
kamera se občas utrhne a zbytečně ostetizuje. Plouhá statické zá
běry zase někdy piůsobí hluše. Ostatně sám autor se po zhlédnutí

filmu vyjádřil (natáčel ho asi před dvěma lety), že by ho sestří

hal na polovinu.
Těžko lze posuzovat snímky produkce 0}£W films. Je BAZ^N
pokusem o formulaci pocitu odejzení, odosobnění, zmaru, sterility

nebo jsou to pouze hrátky s plynovými a jinými maskami, napěchovaná
zmatenými symboly, kladoucí si za jediný cíl vyvolat v divákovi

chaos a dojem pokud možno ce nejtíživějěí?
Útěk před policajtským autem (název jaem zapomněl), ve srov

nání s Bazénem technicky lépa zvládnutý, je sice postaven na ori

ginálním nápadu (klobouk dolů před perfektním přemalování žigulíka
na auto VB!), ovsem lze ho těžko brát jinak než jako r cosi. V opa
čném případě bych považoval záměr autorů za poněkud naivní.

Místo závoru si přečtěte otázku v názvu: To bylo to první,
co mě po promítání napadlo.

-Očr-

Vzhledem k uzavřenosti popisované a hodnocené projekce uveřejňujeme
i poslední článek K. Š. o filmech Miloše Bárty. Obraz by tedy měl
být úplný v tomto čísle.

0 co jde .....................
Zejména at nejsou naše filmy pomníkem módám naší genei'ace.
Projekci Miloše Bérty hodnotím mezi ostatními autory ejvýbe.
A to pro přístup k filmu, který není zatížen napodobováním, pro
vyspělý vizuální talent a smysl pro kompozici dramatu, zkrátka cit
pro film. Onen přirozený cit je velmi vzácná věc, ktexá,jak jsme
se mohli na festivalu přesvědčit, neroste kvantitou produkce.
M. Bárta točí filmy okrajově a přesto mají zvláštní soudržnost a
kompaktnost. Jsou schopny působit tak, aby skutečně vyzněly. Realitu
filmu jsme ochotni přijmout. A to je vzácnost k nezaplacení. V duchu
si vybavuji časté filmy, ve kterých autor zároveň zabíjíte, co se sna
žil vytvořit. U Bártových filmů nikoliv. Tedy ne divákův nadhled, nu
da, úsměšek studu a trapnosti za autora, ale radost z autorství.Proti
tomuto zatím prázdnému termínu kladu kánon, kterému podléhá většina
ostatních filmařů. Kánon skutečnosti, námětu a tím i řešení, které
se občas, v tom nejlepším případě i vymkne. 0 tom však byla řeč r
minule.
Mílový filmy jsou prosty těžkopádnosti filmů točených pro film.
/Porovnej minulý článek M.Š./
Nejvýraznější, a nedoceněný film Clara Bluehill contra Veronique
Bittnar je detektivka. Klady žánru se nabízejí samy. Zejména filmový
spád, gradace, rytmická hudba, gagy, nápaditá expozice. Tolik tedy
první rozměr, či plán filmu.
Expozice přináší směs "čecho-angličtiny", portréty herců, Česká
auta v Londýně, české nápisy. Navzdory dlouhému záběru nu bar Družba
a dokonce i českým policajtům se však laciná zábava “tam a tady“ ne
koná. Ten dlouhý záběr Družby nám může říci, že "Cecho-Anglice" a
komické prvky a la krimi nevznikly pro nějakou parodii, ale jako
vlastní autorův stavební prvek, čímž máme druhou dimenzi filmu.
Třetím rozměrem je něco, co zůstává nad oběma minulýma. Při
pomeňme závěr Clary<> Clara Bluehill nahlíží v bytě své protivnice
do nejrůznějších místností. Závěr, který byl gradačnč nutný však
nepřicházío Rytmus se zpomaluje, v koupelně se společně koupou mu
ži Veroniky Bittnar. Dlouhý záběr na jejich téměř'euforické počí
nání přenáší na nás podivnou, zatím nedefinovatelnou náladu. Injekce
do divákova vědomí. V pokoji leží, sedí, pijí, všelijak se proplé
tají, milují lidi, kteří před chaílí hráli detektivku. S nimi Clara.
Hraje hudba Beatles.. All you need is love .. Euforie ze hry a zá
roveň ironie dostpuje vrcholu. Film v sobě nese vývoj, vícepohledové
dílo se uzavírá vrcholem, který je plně dramatický, obsahově nikoliv
generalizující, ale komunikující s minulým. A tam filmový vývoj po
kračuje v mysli diváka a dílo působí .....

Po Claře se promítaly Mílový krátké filmy, černobílý film
z mladších let proběhl s invencí zlámou z Clary a využíval do
krajnosti monotonosti.
"Držky“ se skládaly ze záběrů na pár desítek pomalovaných
sešklebených a jiných obličejů. V těchto filmech měl divák možnost
okusit autorova nemalého výtvai^na. Člověka s neodbytnou^utí zařa
zovat do rubrik a uměleckých kategorií napadne srovnání s filmy
amerického undergroundu šedesátých let.+ Nebude to samozřejmě
nikterak přesná clfřakteri etiku, al^ říká, že oproti dílům jiných
tvůrců jsme o poznání blíže současiiosti.++
To však vůbec neznamená. Že M. Bárta je nějakým předf'avitelem nějakého "současného neoficiálního filmu" či Školy* Tato "ško
la"/ dle mého názoru, není vůbec viditelná. Současný film, nikoliv
plagiát či podzemně přistřižené dílko, je pojem, ke kterému se
nejlepší ze zúčastněných snad někdy dopracují, ostatně hodnotit
to půjde až z odstupu.
Toto zdánlivě jakoby zbavuje přímé odpovědnosti. Nemíním
ovšem stavět současnost s těmito pejorativními příchutěmi. Uži
tečnější pro nás bude jiná definice. Jan Zrzavý kdysi napsal:
Dílo umělce vyrůstá ze samých hlubin jeho bytosti a ježto nutno
je dítětem své doby, nemůže býti nemoderním
+++

+ Jerzy Toeplitz: Nowy film amerykaňski /Varszawa 1973, čes.
Orbis 1977/*
++ Zdeněk Zaoral: Poznámky k novému americkému Nezávislému filmu
/Film a doba 1983/.
+++ J. Zrzavý: úvod ke katalogu první samostatné výstavy 1918.

KNIHA V ČERNÉM OBALU

/o vlastním nákladem vydané knize Michala Bartůška-Rozprava
o zániku s ilustracemi Marka Holuba/
"aozprrva o zániku" je dílem, v kterén nás autor zavádí do
rozkládajícího ae a •vánočného” laozku Slováka, který ve zmá
tl ot zek -o rivalu vlastního života a jeho napínání ztrá
cí veškeré a. ojovací můstky uezl ostrovy řivotní spokoje
nosti., rotlémem tohoto tyru člověka je, že se v určitém ob
dobí sváno života l tává i j ÍK : vlastního jednání.Fíjáotví
tohoto smrtícíne nepoje 'kvasícího hloubáníir a sněním a pos
tí., ji d stilovaného c? .čtou” ee nu stává osudem.Uvědomuje si,
že není schopen udělat krok, aniž by se dříve nebo pozdíji
mučivé ptal po smyslu tohoto kroku.-ři každém pohybu se v
mozKU rozsvítí tlačné srčení-;
vftí silou boju
je v rozbouřených vodách neustále rozšklebených otázek a na
jednou si uv co&í, jak abstraktní jsou jeho problémy a sklá
ní se před "zkrvavenýma, u§pin; njh|a rukama" svého bližního.
Áa jeno tváxi se objevuje útrpný úšklebek nad vlastním sna
žením Fe.»elice dobře si občan uvědomuje své možnosti, trpce
ae nazývá ‘ uvéznHUým vlastníkem v^ech klíčů od volnosti", k
proniknutí do zrmt- životní naplněnosti však chybí byt jen
představě oj re tni canty.‘Hr^ný unmčv nad možnost^ Života
ve - vou,
' liohon nuuou kavárenských polemik a unavou táhnouoích st ii>mi* , ntd "OFVsením z přechodných známostí,
vkusní u 01 mých v mí^tí kývajícím zdálky neb, zpečím závaz
ku", naa
rcnocností uteku k * ún; vě tria před slabostí du
cha" do hor se noc colou knihou jako nit vedoucí do klubíč
ka nicoty.-mičnost, divadlo, padající podzimní listí, stínohra, trapné-to jsou slova, o kterými, se 1 d< setkáváme až
příli- často. "Jeuinou pravdou našeho udMu
nám zůstává
právfc jen v '.oni hry. "Celá monotónně opakující se beznaděj
je ředou nr sou příčin a důsledků, v. které vydá jen občas
zábleek odraz ^ohledu nt přírodní «včt, na uchvacující m trám
ky včednoati-niKoliv Šedivé, ale zářící jednoduchou, ale hut
nou dokonalostí a možností, zdee přechodně najít ten toužeb
né hledaný klid a smysl.CO v*ak nesleduje? "...važkerd roskoá z všednosti, ktex-á je upírána nujhloubějl nofetustným,
je soustavní- zapisována, sčítána a účtována v nekonečné kni
ze budoucí boieisti." ve^eré je nání m iža buSto smířpvat k
ojcamžitc projevená bolesti anebo k poníjivému pocitu štěstí,
vykoupenému později o to vštSÍ boloutí.Kudy vede oasta?"^ní trvale možné oezhlcve se ponořit do dokonalosti chvíle
a nepřipouštět jí d;l í.aení trvale možné být stále nad vě
cí a nepřipouštět si pí oživlé. "Cestu veaoucí mezi tčmitž
útesy autor neuv .uje. ■ovádi ne . alčivé otázky vitrínou
ukazují n: rozb» hr ěné centy, kterých použít nelze, ři otáz
ce po cestě, kudy se můžeme bez obav před budoucností dát,
ruka autorovr bezvládně upouští pero.stránky knihy většinou
plní ntxolika vetné úvahy na dané téma, většinou promísené
zde již uvedenými siovy-emč nott, oiv&dlo, stínohra, trapm
noat.- cc se nám prokousává přes tyto řádky, čímž ovšem
nechci naznačit, ře jsou nezajímavé.léžké je viek udržet ni^
úvuy, kttrá ce neustále ztrácí
přívalech přívlastků a
zdůvodni ní .olovo ji .:oaF nostatný utvař schopný vystihnout
danou víc «« ztrácí i ustupuje práv» nonstrozné rozvinovaným
celkům.Čtemír ztrácí
-nci zakousnout se do knihy a nalézt
rostor pro vlastní cotváření myšlenek díla, ožnost sepsání
knih je* tu roto, aby byl oa>ln >bra$ jednání v notných souvit u-oetech.Základ-m mohou a musí být úvahy, neděly by však
b t konečnou poaobou díla.skutečně dobr' je kniha v pasé^
žlch týkajících se Konkrétních uaálostí.kutor na jejich po-

zádí nechává vyznít svým schopnostem vytvářet slovní obra
-2zy a navodit atmosféru, byí často tíživou.Poslechněme si
například tyto věty: ”141 Jím kavárnu, za jejími*, skly se jako
v doutnajícím akváriu naklánějí, blíí í a vzdalují lidé, kte
ré zvědavost, nuda nebo nadšení sdělení žene navzájem do od
měřené náruče,veřejných setkání” a u*řed několika měsíci jsem
také býval jedním ze st sklen; ch t v tiché melancholii! kávy
a cigaret pohlížel na štíry chodců, uplývající kal řeky a ne
chával se uspávat cinkotem, tranv jí, hučením aut a unaveným
nicneříkajícím hlasem lidí nakupených okolo stolků jakýmsi
zoufalým průvanem ztracení."‘istrovské vystižení atmosféry!
člověk, o kterém autor podává zprávu, skutečně čije.
Je to obraz jednoho z typů dne níon mladých lidí.Mladých li
dí milujících své j-ěsto, před jehož betonovou hučící masou
a ovzdulím plném stresů a civilizační nervozit} často utí
kají do hor, odkud se po Čase zase vracejí.těsto s jeho ko
várnami, mosty, zahradami, ulicemi, byty, á rád vdechnu tu
možnost v tomto Kleste žít a potkávat tále nové tváře.Jak da
lece je však tato láska iluzí a v zením? Všechny zkoušené ces
ty zatím k cíli nevedou a zbývá jen nev říci kroucení hlavou
nad bezobsažností svého jxkáiíjednání.
V závěru čtemeJejlepší je sedět nu zdi zahrady, po
zorovat víry listí, rozlévající se stíny a v padajícím veče
ru se dívat aolů do okna, kde bí rozsvítil lampu člověk, se
kterým práv žijeme.”Je tu odstup a vychutnávání únavy a
obrazů, které nám okolí předkládá, abychom je svými smysly
zpracoval#.Je tu ale i naděje, že ov tlo z toho okna za chví
li může obklopit i mě.

Štěpán, velikonoce 1983
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Vt tkušcbně skupiny Jeleny vrata bu.le sačétken června realisováno vystoupení oci , ter^ se tu sekání s xkuíebna
využívají ♦lomí místnosti nu-ou v olppoeici yro kulturu ?'ir
šího okruhu jíněnu /íilia. ,obi
aj.,*
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Velkou filmovou akci ylibujs festival po?/: Ir i/ v ícicti 10.
květne •/ - od poměrně poče tné F/vUplny A ,?ci i \i. . . romítat to nejleněí a do uf j
i ‘ .ej;;<a
/-ii*'.
k.l

B2Z PLAkXiU
xxxx^xrxxxx
“Hlavní óojm,který ai í výstavy rí .re^entr./a .\s • ,-/;ku CsskoslovenskéM reynbliky
4. A^roG-r/' . ,<t. énoit vjstavování toho, co tylo v: stavcco.... icat:s.;v^ '■dr£í a
kontroluje Intuice," tímco obrany áné 51 )/: ir: ' jen hře
bík^U 2^'“ ’
nik ’ť/kr
Kost 1921

ZPRÁVY
“Při
spolku
vlivu Filly
Mánes
a
tím rozhodl o svém příŠtíra

Jindřich Ohalupeoký

A není to ani nnlování, uemí to vůbec nio.. * Takovéto uníní je
nejv‘ t ir. kŮGoen onoho ekutečnt mou mího tmění."
.ladiwír Novotný
Vo^né emtry 1‘jjl
"Čeřtí .nravokárci nepochopili
jaao Koktovo extempore.”

ykrovu práci nikdy jlnuk než

<lriuřic:?i Cli ulup® o ký
*Ta.oví v ci tu“ i nad ani nehodí v^a nvovat, vlintně nejlépe by
ji. linulo, J .. .j Lylv objeveny nekde v opušt/né r:j ’tno»ti js.ko -vědíctv o tivné a i podivínské bytosti, kttra i tu n kde by
tovala o niký^ r> vldt u p n ^ní
z, ss odeSla.”

Josef čepek
"To tylo poprvé, kčy «e v
ob j-kty-apsmbl íře.r

re»e vystavovaly, ba vlbeo dBlaly

"I kdy? se -.^kr niwc.j nepokládal au urrauliatu, jeho výstava
roku 19,4 b,l ne jdlwj edné j.Kí .mil atuoí surrealitisoké myš
lenky v ir ze.*
< indřion chulupeoký0 dada, rurrealiamu
a českem umění
Ja»£p«tit 1900

Výetí va obm. '£t -Zau ykrt n- Foná Om 1.4. é do 2< .5. »5 v
prostor oh Výstavní síni II.i tro ..taioii ' také xndnioo.Otevře
no (■nrě krom* pondilí ou 10 do 17 hodin.
. ,
_
„ >
,
/y
•_ X

IleC^it
xoTor.lstu/underground, nová vlna/.okufebna sajlfttěÍÍH.InfOX u UCe - , S
Uvadlo . .. . ■ -íJina js r:- on'
.Iv-' luí '□.nality ■ /uníry.
Jíauo t- nechodí, n< ‘t Jcne
n
jni wh. v tavnout zachrunují jezuJácké z .jead; a otr ..venří
>ln í d ítkii. Ani <niřažmá renomov- né o reiíiaéra Jana Jror-sr na, který ne ?o p&tnáoti letech
kočování po vlrstech českých vneí o i.-lc . nedokázalo pozmě
nit úbor.
t. v libenakého diváctva.Je tu^ftkoda. protože Grooemabx :<...
; .t/í nupochybnl k
vrcholům letošní .^..žskó ai /
lni -,zony.
rzior; lubému her- cKém aouboru \< tvořil pv« t v ;/ , iaá v^třní dyn: ilky, obje
vu ící nové oznooti i.tt^přeteče ji tolikrát ;řeěteního a inv »/ho textu.Henochrne promlouvat Čechovova resp. GrosMiančv ' t víka V'nu hrrtce znv . f-ýc. - Plachých uivákď. -edatavení ~i z>.slouží vrímtvé mozky a nestřežené u'i.
OCr

lorlo ty-n^ před uzávéricoujz jistých žoaxv mýco prtnenů jsme
s«l doavěďřll, že ível ixíim ^ořádá dne 14.9. t.r. 5 Terezíně
, „
Jetřiciiovice / oíici lni rejděn za účasti óole?l$ích zvuiýchk hoetí vx -č ný j-no ; - ' ."
< jou Z.
Upozorňujejze touto cestou naée čtenář, že gictulace n peněžní
dary nohou adresovat redakci bo-menu.
D

HORROR

«Jó a ntea lk „ycr. COurých mA _
..
*
ir al uooddoe Cg nřirmvax h lo ic
ae iřOau
clu o n&i ot do lodi otfthuýí i horo • vybroctfol jx>ter*
«*7» ťezirolcqy a vinen o snobe sl&lct j . odt , ter© no orxd clo*
rok ©ticbu^e rc rw& ctný žlwl tv ©eiro ootiorč* aoo, ylujoro or
ostrov! Lnoveni ru ný^ li vatro vr růst » octli j ne o© ^ccaata úno
® L;L
v-bodnut > Se MoZna životního o tylu
procpCJe Mála tk’.uCným íxula. Je ion s oMUl
rond&il, Se a Jk'U
rota t Mu ro
lou ucecloet nc soíOroi bcacýaannác ©atrovr, le&eta uproct^! obrovrkt © jroera»*
vecluJi v dřeví aé pra lcit kolem ir< co ooývč veaeV horor
• eeích líci mi blíekých. "T.se on píknú dn. v kton ano CUnxJÍ*
fíe otaoru v vstal
černý boc* eFdýe okeaSikco • po stříbrné
hladina jesemí ribl.^e ne Ais sral 'a, roh 1 Jer« ov u vtrol vy*
et í .ot ev^ odpočutýs zrubeš t pohrdl d
ororn o beev^anoro^ch
dle~itootoch» » urý:U ar roobvrnll ool&tnG o 0^1 Jocna ro wt Z.il
n Úpici lodi o dychtiví rl prchli Bel tn utopen kro sroC, ke toto*
risu ^roe »o bii lil •) s oelotnicb MU e. en^l^ výUUqp Mivu»
• trov» který byl patrni eopečnúř p rodu, akl roslohu eoi U<
etrorodnleh kilerotr 9 talie ee čel oiudno celý pfvhKc^xxite Cl
provlCclnč okrouhl tvnr a svočel oo o virni boaole* Jeho poLfeli
byl© u .t< a kcroaitCi px fuí^vuk rX^ai pdwnj JuovímU r<lc n©ipoeivnójax tyl cocv dobo vrchol* iyl oUhTOn podivnou otuVti* u»
ta ootiovč tctiS sjčle uordioeti vícero ro^iulu o kařúý i ovó perorky cbchned -rok* odol » o puklých . : ných pl: t .t lokfic coiy tento
shluk, nn etc osrotkwVch
vnůotm trojil po iWtou por *
ii ^akihoai tevCnCho ir u Cl i* v ioeti, tr aící no woto)
topOc. Hofic OIdČ* VU£6 byly j/. r* uuí
ny pOélvnOOtX U’^tO ®ÍO*
to, tolil oř llttciho oú rofiich, Kk^ioU rc^ntichJcL ptc ste v.
«Je «lo véeotccc anáro pM»pútobiroat al^de e ke vSro
káa r tok i ri jase nakonec oi dodá vol 1 tot aíeto vyborojioXc
pro nafto dftely« roáietft bylo 1 velal roauntieteO* 10 4«ro roona1it
stoupajíce vahúxu rj© kraadtro nv ihaf cbtíLcni náklor ca » ro řdealtéíK) eaíebu a Čert* vyhlX^eáíro orub ne eh© přítele* UcliSll oc
pMlifi od rototaích, hrot nc.ii. ©ítfch k lro»Otcorili áaco táno
aulý výrok » cotrovrú povmooii - ca oi v aiitu splnil ocu 1& jXz*
eín, hororca, opCvt» o chv toýui utprovar.i na ve.croi hoctim*

v aeh solních to ovóct se Bí’ólo bjt nrtvc^, Vytáhl jeti. er na
plot, ktwý obklopoval i nóá trub a mhlí cl ío okolních » hrtu.%
včcchno bylo trochu zanedbané a tiché, udivilo sne, Be ne naktorých
plotech byl i oatnaV CKt. ZřefwB ad® přsttfwtfí nfcjctcí antrpklícl
a podivíni. i á-« »• dále táni to voh'®i nssotjvul, nebol na
volal čl^ 1 úanlv, jesuft jase nemohl odolct.
»a ontrev uč čvléhnl saumrafc a ny náli vb® >Mch>®táno.J«ilko? bylo tsplé dob ni ; ro, sopálili jame vnlik oh«n nu amuučC
o rozlomili kolon ného pMkiýv y a táci a jxachuuUcajx# au:liony
o vínco a® tokť nacházely poslu, havili jmo so skutvCau naučená
o vědomím, t® nt^eme tlí taxi Záxllvjxi traky ctai Xah autorit
® višni néctokýri onezeníni n b4 oay. b'oM nlďí, sccio nozi cobou
oc motJLo neručené orej*vit • ohdnt a® rv?M výf od® i. roakal Oheň,
no jezy u oe v^z v tdlr r^il lnhdč®k, ■osoula hudba a v®aclj a £v,
Tch'y, jelito" r4 noroha jo nu t^nté cvo volícndohylna, ®a-®l
jsem volíce necti j»é popíjet vlno, ' o cwu obři nu mohu říci, Bo
ja® nebyl a?alekr a&t, lízy teto OKuWcnoetl byly ji3 «dhy né omyoly podivní Tosoet.řmv a některé • utotnoetl ustupovaly dí posadí, co*
tímco jiná ostře yvatévaly na tuvrch. ‘Meh, hluk, c « Iv joca
vnírd vsťálonS, adf ohne nM^hds lo » nicka : j< vnívnl jo jí ontré
a postříbřená rtín- ní/ o.k Iníeh tvó írh, tíieohn př®VnBtocn, která
ri přet oClra tvořily nestrou a pobleokujíal ar«1®»
V®Cle ’n® l«r 1® ne píik ývc- ívkn, rtord jíl dlouho avým
půvabe® o veselou povitou litahovala mé zralý
DySKnKy, tyl jec»
do ní samili ván, jak jen »&5c aladý človčl být, clo vjahlc cu re ovó
oesaZlosti a icokolíoenoatl joon jí <vá city jí HO xwvy.j vil. lile*
Sl jae® na ni, juk e® Loví v® evýa soust; cm po lavici o smr je oe
jeho vcsel/ti Bertům* Zuuy, visty, ^8i oc jí vt nvrtlo ohni olýaLaly
o moj B-jttSená oCi nevnímaly nic jinóhc, mr její b Lihli t,lo. Lnavéna pi*ítt i aotíchca.,převalilo ac, • pcolfčníml vUyfcy, na r' o a
roBtotnieky a® pret do,
‘ ? jev- >jl etrE< o auv v ní, v*no.Tt|ar*
ním več w . Veden aáblýv po ti oa o no oiýllcja núnlcér.ú^ pru o® jacm
rukou vyl-jmul Její blúsku a úo očí
č eřilo bil Ulcho,
j abfiný
polibek přtSal v divoké kousnutí. ívks uřekvopené vyt.. 41a, pru' a®
ae mi vytrhl® a culí al včncval® í' €iný petic , nt rtakolísunich no
hách předla no jiné mleto o vecrló o lečnouti druhů, Via s® ix> a*
skončilo eviřtí: Ale i \.’.it‘ , vccímíu, .'týči* r I« tel, Jfú-o ncidi .ni*
Šleh, blow.il
j o čtver evu sahradé,
Ud&lol .js®c to vlMtn* 80 - rtu, rc ,olovení 'ic^e mna* o*
táhl
pravou eíi, chyl ^1 oa vixfcoiu
plotu t lehkým o ruaat
oe - octa n© jene hřeben. Jeliioí Jam od příro . m. án fyzickou si
lou, nečinil ni VaU vý».on 2č nýoh svlá tních potlM. balaneovcu

- ^ln plotu, =

5Tfecn?

fcl#t v w MKct;je roTO0^

j
oc v paču euc yt*l v tve etro. u
i-c jou ?1 w po n. , řec rok
nu o? cen plet, přel h .uv p. nit několix xro* t ectrvacnoatí seeko*
Čil jeca o vtdlejóí Batohy. .wú si vysyútUt, co mc to ouedle
nebyla v tox *d nd r>euaovú i vuhc.Utíkal cen uti stradou |>c Oty
řech rotách, přeoníai •« opíraje o M jen klouby sevřenýob pěstí,
ibčoo
c~
vyerttil vyoohc to vctuchu, ahou.zvaj oc po větvích
stromů. růj moc^ se auotředil jm na tento v ivaký lot, nu poiipb;
pálí * ccotu plx moou* «zi u nii j-sa ivace po kuitenr*úía -rtihu a hbgů
tě vySplhal po /roou na třechu srubu* túl j
nu
hí Leni
a komíhal rod tetou rouja*. Cítil jar- a: ueu.lro< sll^, Ivoi^ o
neopeutahý* Z cz la, i'ope u. &cvicnc>icf x /rol g; 1 nap- U< tí<. iw
i jí e hx C tloukl do liru i, ct3rilo pc cknkujc < obatrně nt.xic.
V tex ostřil .jsa* dole skupinu nesndaýoh 11 í, ktoM nevroimaS
na mne hle Cli. *-r patřili k aýr pKtolf , t li v iu’<ji míctni uo<*
dlící# Uakrfll jsem nos a aloatně BBVrftrl. Včichni alčfli, a3 jeden
s nich, stor- ' tv” a v
• brýlemi n ixoniciý'. ’itm5v , : ; íckl,
abycř: as klidil olů 3 t< rtícchy o nshr.Q si us lido ^ ,
prý ctx>*
vání m€ bylo by jinačí nfi «<t?dn ? opravdový .
Vnímal jsem nečaBnF ty lidi n Lcvr brýlatěi nutě mírníc
cics ke mně, cM al jsem i jejich výsnam, ale ničat^o v ^ne ne o©/’ila.
kobutným akokem aldtl joc* er sticch.yt pl^konev dal í let, abf 11c
jse® poletoval r^ce ťalfií e <alSí ohradyt zdi n dr tr.nt pJ < kj#
Mc *1 nebránilo v atós rozletu* Vyr42?l jsme z hrcin n rcirtL ulcvan,
Mattel hned neto/e a hned dole, ref.-il js:m js/o ?íl"n £'-í?.t pc cc*
Icr roBlehlúr &udl*ti zai ^w •
Uprostfrer toncto tv/utvaí na oi.zHk coleh. i nr ens jtwní tryb*
lenkn, o íbe to bylo jen 1^4 scaatltrati v ttunoUoU bjcvll ec cd*
blea méno dřivějčlh je~n<ih. ucha 1 sto ® ironie, talii vir 1 taí k4
poveze, ukálel jsea ai totiC, 2c by c.utcř.nr nohl být zdi 21' a t*
kání se ekutečnýs:. obxcvskýx lidoopcs. 2cela by to vyhovovalo .^c otrivíla těch li liok e konci otiU táhlí. »U t&né k- c ic. ihzní, ti >ce
jre® ae zaraál* .Jediný® rUut/Cnč íívg.^... tvor-. janr to-y jíl ^c, wo*
je hrn re
vít zatvíu.
us ztěsilObt
-■ lo íuúi j Ď*
tt větší* áni nov - 3© , ocitl jset &<. z ít na y: u.^ , v < .1 < vnlí
nMtelú mdlil právě večírek. leíiall, poc^xu vcinKíc, ped ttalýa pří*
etřethe®, kter ' byl r f iatavěa ko kumen ea*i srubu, lyli na ccbe na -ačkáni, Kořeni vint* ti zl cjsC scgIc ncpoctrádali s-cu o šo tu*
Jekc taaný *wh, jako n'tu Jx . temnot ztisvifrUlo eú tělo vedu*
chas a paže a* záchytná v dvoru, ztirý ^1 v
strxik • Umd
hoota réhc tělu ar těčco houpala nc< jejich MavnrJ sol
nl círeli
v hrtaaůB údose. uj
picdr 01 ty.vy
tváře, hrtlo . iCslo

cusul jrcn ac re s _ ja o ccrovoký ncto Jr a vsCQrova: nnierá u 8; t*
tení ol® :. ® oku. . r cc ;i uchvátila svrácamí moat, to co Jacc
á® 2 lve ur.r vi lt *, xl. i ti .-ní wovoat o avítoeí u. ata > oc pd*
ny z.' ct ^e« tx -ti
r v
. < cltliví loji, Crninou o ovu ■.vod
apofttínootl, byl ja r. ov r t
o e> 1 >:•« re c t,
7 i.;.; 1 ti uuicena*
11 tvorové, <ni řeCi a ohiu e . r^e U.jí» -Z • .ó 30 , Se ».x ^ění o
ro;V íivokí :ru y vy. tv u tyto lobd hilíiky r. uh v', ua,
ju
pánm
noci, hVČB !t vory ti OOttt Vr*
’itrc srn «a tile
ícCo r obv; u *• ov^n.
ti na
vrcholku* ' l t kol' nclcoclo re wtvé ti to, ř*ru'<v: .k pou£® a^r
Ktu ivyj chr vtřnía* V .
ácer. se aaroBá; c. pí e..v .
p. . ..x viaohny
CtyM. íeza rarti . la r.;
L.j .-ttiouse líkl, c;A Je
nepřátaloky aln;ove'>.
ecsnel
arlr v
c Ct o® is^alcky
uaaíval* ’pov’‘Clo „o r vx icní o atupc^ ;
. nčj.4» ' i^ataň i*d*
čit , ; 'k';l 1 ÍK V<^1 , ‘a i Ú j? í ndn.i
t. .
.. ti
u AxCt
to pio tut< lc, ií." oř.ynul 1 a m.ís®1 ve vrtit ách v plot', J.jju pío<>
tl»» v čil i j-.X ti 1 ruhovúa Vy ’t; ri •! u otr. a útev.cna, ;!©ko by isač
svala do nitro IleaMko la^rlntua ohrčav* jam aafval a roabdhl ••'
po kaatnité pláli vJrcu. > olú k jezeru, poakokovnl je n pc batvonoch
c 7.1 avířetí ?yel a
alt sli l ?11xxt ne p ivů-c*.. el b; ch 11 .a/</d
bytostí* líca se naplní^ víj uccc® o undiiuy o® * čítoá. ú.u v-t jiiki.u
t/iku, Jcnl j; z’? t val
naC t-ata
1 tuií •
oai uc hopilo . k nau £xn3 ailnC an vlacy, xicqJíu ;:4 tí lo to*
2;..-o, . tziuUul- hc i acal. ; it letová áx* ' .y oavrck . i - oc. Juro, cl
okorr.i; ,
j~c. lič1- p:put.>it
tvc. c co: uU tv :*a. Je
; to virk
nadokóaal, oc^^ťl j €.7 “..víZ očl» .0® 3\i oci t,
uóú m xyuulo vy*
tratilo c jí- byl pod® »al^ Človíčt k oíleu^ hi ^ai
lak tefy .icc;
nCí se Uato
í ob-ňý
iy bota
sobl« ilOVČC 'tr í^liv-u :r t tvirou. V rralC^iUC . ítolca
dokoná*
vějícího vě
l-lttc ac Llav^ . _-c otovu c . vt ó c . u eU . . Uí
leh e VCÍ nač Mnvou
U1G.'<«
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