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DOLMEN
s pořadovým číslem 6 dostal do svého vínku tána, s kte
rým jeho členové koketovali již několiak
rát v minulosti - téma
Města a života v něm. Toto téma potkáváme v sončasném umění neli n
a každém, teaj určití au anonta Kroku* mt po návratu *
1 ntuotkního výletu do bi.revnuho vesmíru konec dO* let o krací
svujl uosomost k , re der a líce alkroav^ta reálného livotuího
roštředí, střed a aějau ae stává působení tlaku stále aohutnijlích nfptvkých flmeraaí n. t jablku atr^oejícíhoee Indi
vidua* vt etojí na watkýoh něhách a roaMítí se okolo* sebe,
hl»id prostor k Ití.-o
oan
hlava Jit nopluje v otelme
cích »uvoijKnjch nsridaxou*..áKl dní Idea vtu» "odobu n vadní Je< Jí at^lo slineJ^í touha po xoroauAřuí ae«l Udal*
i V Jean odtál éeta.raha slee není <ow icrk, ale posnumenáv nás stejní jako krldé jiné Volkoaísto avd okyvotalo.Xy
své data n ^ooué atrant uilujoao eobj obiovokd Jeví*V Hvota, *de vtude cítíao tu nákladní JUAttAZ délat anohé*Na druhá
strnad ho vftak aatraeujoxo jako elvili*Hbní klet, JoJÍM betonov studená joxibkj nAa nemohou (nato etadld* i u^ ao ale nád
vxtah k '..o uto prosu o 1 vjrvino tasen Jakkoliv, Jecno ud nel«
se aaenit.ďMU' ovs.uMn žota aaVtdj orllvn*nl«hspatři ad v té
to aouxl^lootl asociace na nud tní tvorbu aaerli m» OKUplny ;alKín^
ads. ti v sa trejíadní vlivů s oblaoti afrlokd rituální
kmenová huáb/, Je « její cuslkp cítit a^otok^ Intelektndla*/
přístup k v H« i jn«ř t k
'koíív nnnh/ * nás ehovd v woV
silný cit x ifírod€ a je.ím ulasny* kx4sáa, aikdj * . J uk n*aůže týt v. lož.n přírodní ílvočich*Vkdj ae na úkusy s Vdatea
nesouvisející budu uív t »kr* xxnxn paeken «stn po tří *n ní
brýle* Je to x k dob/e*
d k vlastní vtruKtuře číala«Yyuháaíae a oavhdHehdh*
aod lu ,ou itého v
toeH*TtQ - díslo Je roso Mono a« ruba na
dv* Části*v Vrv:.í Hati Jsou av d*nj prána pJieptvovatelS a oklaatl ^ki-leadM *1 'Va* avýn obe&hea se volná vatahuMící k jednotíaísiu té^rtu ’ tato*, na íno
ataosfdrv tohoto prostředí
aueň. tlt * mnoha pohledů, r «neal forasvi. e»tn vede od »ehdat tloké ,<r&li040 , ootlc
ai ._r i*r , . . z ,.e
or: olaea/,
tJ<^ *dno*l u c ic .áfto 1 í. aicAdho plánku ,«ste *&»! v»llt
p/00 e. nbtliOMOu poetika roj rotlnj, naivní natttrallstiexý hu
mor Vodní *r hj, os. evlnýnx obáváni protk jid íakrát ne> Jed
nou,
es na yíedcl dvo. ivotů Aostavenou eorii tl« Ohrdivl

ÚVODNÍK POKRAČOVÁNÍ
ÚVODNÍK POKRAČOVÁNÍ
dělnické Pekařovy pracky, úsměvné Rýmovánky až k závěrečné otev 
řené bilanci 1983. Toto je tedy o>tt
naše pojetí
dnu. > ouHvnnf ho tía<tn álsta a liv o ta v nía*
ruhá část líaU je avajn jalo v Uplvat“ v nováaa růan^a
rrportátía, r ccnsía a upoxom<nía s nona oblastí poví Vinen
aod^mího wa-ní*’z^ráv^* ;aM pexuo aoxns eo n« jaktuálnAjl do pl
at oelxové xyiuiteí esleho tísla*
> v Jhh.** i usavírá písklat
textu ne* jQmi novsvlné ;apely ^lkln< aade« tejX určití as
poxoml pfa<taaív 9“^>í Jan o dat, 1« vnikl kolaa reku 1 ;7U.
V Hekal, kao. e« jodílell na vanlku tokáto ríela ae tftH
aa jeho ohlas aaai tsnáfi. lite nm tady kritiky, n-isory, polealx, , naj.ssh vejv mis v
jistot* praaaníoí a a- vÉdoaoati,
Jak b.lHu Yás pHJatf.

Štěpán KFK
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ZyevOS

POHLED NA PŘEVLÉKÁNÍ ČASU
íy ulice,

<teré se s^tl„- aýai. nejraní jšíai hostitel^
Ty rudé oči semaforů,
které udržovaly íou skomírající bdélost
y nápisy na oprýskaných zd’oh,
kroniku to velkoaťata
a okna, rozevřená, přijímající a klid vyzařující
hlásajítré Št, naši drazí apéjíl
Ty Kaluže, uokrd vzpouínk; nu noční bouřky,
při Které jsme přeřvávali údery hromů
íy první ranní tramvaje e ospalými řidiči,
Které Konejšivá bručí po nekonečných kolejích
1 kosí s ustavičným kosím spěohen,
kteří vytvářejí nuč.uaí kulisu chvíli,
kdy noc v den se převléká
.y nit ;<e asu s Ikarovým znuioníx na k.íclach,
z .xiohž al nevidíme jen zelen a červená sv<* tla,
ale již pftkně bílé křivky rozd lujíoí -oře oblohy
a x.ozvolnu nizící, uprazdnujíc lulektioky místo
.en ponled z dvanáctého patra .a Moto,
iteré jak žuluoské eso
drží ochranná křídla nad svými obyvateli
isn pot, co mě lechtá nt> záaech,
když šílení, uháníš. po výpadovce nn Kostelec
a Mkíía si,
ze zrovna teú oych té rád držel za ruku
ly r že krášlené prostou ranní icsou,
které za mnou /n&zlivč otáčejí
své r.andlové oči
Ta babka lovící po ránu v popelnici,
neponechává nic
'
Ty rozsvícené larupy,
Které ro^ taif)ioKv vzpomínají na zimu,
Kdy v tuto dobu i< tř ufccueitne vládly ulicí*
iy obenod; s roletou přes tvář,
které nabírají síly k tomu,
aby zas pxes cen
přijaly co svých útrob
nenasytné zkK:zníky
la barevná hudba sv tei Tax vzadu t e tuKádé

taxíky plašící se po vnitřní čtvrti,
Sekající na svoji připitou kořist,
která už šílí z porny lení na teplou postel
ly d v rač známé uliSky,
jejich* pravou tvář odhaluji teprve teft,
když je vidíš ■ klidu y míru bdící
Ty kv tiny smutné letící v ros^rném bahýnkn,
svřdek to rločního dřen tu me^i oni a onou
Ten zvuk mých kroků,
který odráží neslyinť hučící betnnová mrsa kolem
a který ini dává jistotu v tom,
že bdím
Ty kouřící komíny - ta posrantí, ale nezbytná výroba
se nezastaví ani nu chvilku
Tím v§ím jsem procházel, to v e je se mé
ten vzduch jsou mé vlasy a vousy
TO ILuJUi TO XWJU1
Není to báje né ?

Štěpán K., červenec 82-

PAVEL GRIMM:

:K O P R E T I N A
Na jednom škatulkovém sídlišti, je to s podivem,
na trávníku před domem rostla kkopretina.
Právě kvetla a vlastně nikomu nepatřila.
Dalo by se říct, že byla ve společné péči.
Ve společné péči země, znásilněné betonem a trubkami,
vzduchu, jemuž trochu páchlo z úst,
deště, který také n ebyl úplně O.K.
a slunce, jež snad bylo bez defektu.
Naskýtá se množina otázek týkajících se původu
oné květiny, jejího určení a smyslu v místě, kde rost
la.
Což však všechno musí mít svůj původ, svoje určení a
svůj smysl?
Cožpak nelze, aby NĚKDO neba NĚCO bylo, existovalo
jen tak, odjakživa a odjakmrtva?
Tak se ptám, ač otázka poněkud zavání metafyzičnem a
pomíjejíc ten fakt, že ona květina skutečně mohla mít
svůj původ, svoje určení a svůj smysl.
Někdy však, snažíc se dopátrat podstaty jevů,které
nás okouzlují, - a dopátráme se /eventuelně si to my
slíme/- jev najednou ztrácí svůj půvab, už neokouzluje,
neboř známe /či se to domníváme/ jeho podstatu.

Čili - ve společné péči jednoho'^orobeného a
tří porobených živlů existovala na zmiňovaném trávníku
v obci Skatulkov krásná kvetoucí kopretina.
Krásná také proto, že tu žádná jiná daleko široko
nebyly.
Ale to nic.
Měla vaječně žlutá plná líčka nabízející se v bě
lostných /buďme trochu poetičtí/ okvětních lístcích.
Měla štíhlounkou paaenskou postavu, cudné zahalenou
do svěže zelených jarních šátečků.

- 2 Byla líbezná, a snad proto se jí vyhýbaly těžké
nohy obyvatel domu, kteří jinak zapomněli, že ke vcho
du do domu vede také chodníček.

A jednou večer doprovázel do temného vchodu vse
dni mladík nevšední dívku, Skatúlčanku.
Dívka byla nádherná, ale když prošla kolem květiny za
halené ve zkrášlujícím přítmí večera a sodíkové lampy,
zarděla se závifctí,
tupě se zarděla závistí.
Ne, nebyla tupá, jenom se tupě začervenala,
Přesto,že na všedním mladíkovi jí vůbec nezáleželo,
napadlo jí ješitně, že kopretina se mu snad může zdál
krásnější než ona.
Nebol mladík nyní nehleděl na dívku, ale nu
kopretinu.
Jelikož však jemu na nevšední dívce záleželo, napada
ly jej mnohem aobvyklejší asociace: Má mě ráda, notná mě
ráda, má mě............

Všední mládenec doprovodil nevšední děvče až
ke vnitřnímu schodišti, kde inkasoval odměnu za do#xprovod - letmou omšelou pusu, která trošku zastudila.
á než přešel chlad, nevšední dívka byla pryč.
Mládenec chvíli rozpačitě postával na schodišti x
a čerstvě navyklým gestem si pohladil škrábavé chlupy
na tváři.
Potom p omalu otevřel dveře domu a na docela malý oka
mžik se nechal nehybně oslnit měsíčním a sodíkovým svět
lem.
Pak váhavě urazil vzdálenost, která jej dělila od kvě
tiny. Poklekl před ní.

Byla už noc, avšak jakýmsi zvláštním kouzlem se
květ kopretiny nezavřel, jak je obvyklé*
zůstal něžně pootevřený a stavěl na odiv svoji uplaka
nou krásu, neboí již padla rosa.
A snad i sama noc se chvěla jakýmsi fluidem milos
ti a srdce jí toužebně bilo.

- 3 -

A všední mladík pomalu a vyčkávavě vytrhával je
den okvětní lístek po druhém a odříkávajíc tu prokletou
zaklinači formuli "má mě rgda, nemá me ráda",
nevšímavě je odhazoval přímo před sebe.
Neměla ho ráda.

x-x-x-x-x

27.5. 1981

KRÁLOVSTVÍ KŘIVÝCH ZRCADEL

Uz delťí dobu osloucháaa neurčité voláníiUKMU;*TB 3K1...
V Z? Ci KÍÍTa Li!.. . uv" doatc td, co vlas tn vidíte... etreray—ntožáry^. 03t —ar ky..«&ch,
Cli ' hluku na jednoho sar—
tělníka...v„<laá se % okna s skus ae podívat po lidech 2 ulicí zi 'U . /ch od; d y kři í křečovitou fMaijvfCK!
Li . ÍC !•.. ullc- jnot plné *oxklddL jících
ocpntfkA,
d&chooci nestačí vybírat pej elniee.. .M v se tl točf nejeda
nou rychleji než vitka
kolem luroe., .uvidí r v noci
padat éaío a na juayku je ti slo 1 tvé nejnblnljlf pMaí...
Hvěsdy se přibližují, ale jo to
ko bys lekl bilion & pak
ailión...Velk
L v; v nocí t< oentit., V lo
apíná a pro
hýbá jak luk, v této pc icl . sahář po dokonalosti?.«•
ulice jou j Ví . t r » 1 ' '
nt?ťbn^c> udí <^J<A...okna namoaral4 od permanentrí zdí t>leví sort . sa nl®i )tec ve
vojenské čepičce.•.re, . nad to robota '.K. \ není!...
nnnnervy jak struny...v pont' li je jeřt. jedno volné aíoto, pojá, přidej se a nastiň 1 oči před káavýa pohledem
L.atek tonoto bv<ta.,.Vn' J...& tohle ei ru tobi vyskouřfi
nejee® *ádnej řečník, sl' ...se vládnu a ty na to® nic ncswlíníSlVía, chtSl hyn vx z blbnout křísne jma řočlMcaota, sle já
jak vidi- tu jiskru v tv Jch ořích, mám chul un zlt ti kebu
li í V k oi < j rud xi o é n;‘ho
jzlr! ♦. .nc, j ' s ti
Choi mít nio apolečnýho, a
u ...Lnout a aour
t so,».
hledám. • .hleů>íja.«.hledám. • ./CoT/. •
'■ i c ~í° * vid * tniho.. •
viř anebo neviř...je tl to jvsni nebo n
tak počítán
drobný a najednou ne rosjáaáir.iLa Pne ek c V wdm!...tak rych
le, kam s tím?...dobrý k'1^ vo ’ poni mrty?...rí
■ vodvas v
neduté?...n kai i vyjít
tl. avyro ' látker?..,nobo nloo nodonácku?...»m<micc jsou jupnéi z>. .lby revychfzet ven, emlrovky se otáčejí ve v«tru...neví',
ojanft a ...ulice jsou
plné obpadkA...vem si V eb příklad l
j,..jnrmým parůlken
ee podrbal n-. evrbcjícícn síd ch a vyletěl oknem nad Csto...
sakroužil nad epici čtvrtí, vtirkl hubičku rcxdovádřnému neóa Aěkct io»edl na n^dých.jxou ob;lovou techniku, které *
ptea noc ^okryla od alt., ého .áru rospál*né kostfky-bručouny dlažební.. .xd.- jsen to j n éctl?..r o«V ví- ennbo.• .rych
le, sac padá hv- 2.ua: *an-- bože, dej ai..»ne, není tu náhle nic
na co bych ví ewhl vzpomenout..• ■' '. J.m...č xi pří řté budu,
vidět...už to naaůže l.uho trvat../ía to otále...tisk
nu bradu Ke kolenům, kt*ré mé .aže
hadu objímají...

—2—

ne, ani za ten vysunutý juzyk s® n®stydín...srdce tepe...
jař té chvíli, už to nemůž® alouho trvat...zavřít oči, prud
ce sesunout víčka... je* t. cnvíli u je o tudy...chvíli a ••
a najednou b'c, přetočím se x*a druhý bok a jsem probuzeny,
už jase to ;oro e 1 v ruce
jse t>a zas® na začátku...
jazo oni...v ienni ti, tudy...okolo ad...kroutí »• pod silou
otazníků i živ te8tiKulují...anaží s®,ař * nich stříká pot
...m.jí na to, přečetli hí přec® o toru všechny dostupná popul h ;í uo! i y,..ruka se utahuj®, ; rety a® hýýýb*jí...
a promícx hrají vzduch, t ením vzniká teplo a nakonec - vMnde je plno x rK. ...a a. kt klsmo a utírán* ai al»y, které
nám sniSenonic pretokl^ přen okraje rodných baa*nů a ohrčím®.•.ohrohláao a znovu a® dáván® do smíchu a drtin® pí
sek na podlaze, nohy áurou - rock 'n'roll/tpunk rock...a
páry je tu víc než kyslíku...cévy s® stahujou, ala my to
v klidu přelijen.••a ek •« seberem, sodném si do kruhu a
naučeným pohybem odtaném vl:.sy ze z4oc®ného č®la. • .naníchdM ui'; lí, .
* ,. v, rýM&f 41hA/1M I I
pfi lijes. to přes sítko svítání a upleten ui báseň, mrká na nás
z papíru... z *4* pohledy z oku<. ...zh ron nalí ulic® prdvd
zahnul ten obrovokaj pse, oj o ucm budou Jiot , oát zítra
ve všech novinách...je o docela arunda...stojím u okna,
mrzne, tru sklo asS mazu, o o ch uvidél vsn...i4oc málo li
dí je vfo-í na ulici...;í.ují strach vyjít z< svých příbytků
....málo,
.Ho !!■ í..
> ni jsčnoho. • .nsvadí, nsní ,?rý v^«i ... m coneo / to .'í.a řL. li v* Lola /...stou
pám ci na ápiáky, snad t?l^J.^, zpozu rohu h® v^n&Ml, j®
m poveoomy ... snad.. .ne, nevz^o uín
ui, Jjj« u unavený, a
kromě toho...stejn* ho pohltily o<padk^...nevím, jestli á>
jaem to už ře/cl, ale ulice je jich plná!

Vodní Praha 1921

Podmokelská plovárna
Já,Kubr a Svča
sluníčko,ach boto sluníčko!
kolik sníi utopenců,lištičko?
HůtHů,Hů
perníček a proužkované jma
plavkana
na obsoru
ženský ao akovaj
chlapi chytfej brons a lícen
kůko je aytč růlovounká
-Utopence a kyaolinou citrónovou!
-Žlutý pícek oprášený tily
-K.H.Hailer * tranááku
kruci,to jo ataoafírka
Já-auohlujen ao o vvčou
On-Kubr ao přoopal skalenýai utopenci
HŮ,HŮ,HŮ
pamíček bos prouBkovanojoh
plavek
chlapi ao okováj
Benský chytij brons a chul
rosečtený žurnály
mísí pod píaočkea
včoolnko jo do nodra
jen vodčnka do žlutá
kubr svraoí do loiky
a Wča aot chudákt utopila
Kadlábnon ao její nalinovkou!

Tomáš K

VÍCKRÁT NEŽ JEDNOU

/

možná obavy stírané z okraje sametu polospánku /

Jednou

snad v tanečním sále, snad na nřjaké honosné recepci,
páni v decentních černých oblecích, dámám šustivé toalety x
splývají k zemi, nale?tčnt parkety, snad tam nčkde...sálem
plulo tiché hučení rozhovoru., Kterým kdosi usekal výšky,
tlumené neosobní hučení, tle lý pohyb jo park tu, tichý oinKot sklenic ze silného xla, *epot, dutost prostoaru...a ta
dy, tad^, nánle, znsčehonic...padlo cosi se stropu..«rmd
z nebe, snad odnekua, padlo přem.‘ op ostřed, vSe se z< stavilo a tise, bez vr t: ích známek leknutí, ne zadívalo vel
kýma rybíma očima na střepy a kaluž krve uprostřed, sněd
víno rudé a ne krev, postavy jedna za druhou pomalu couvají
smčrom od stieou, uprostřed vzniká m; ujicky pr zdný kruh, po
kterém se pl.^ziv rozlézá tekutina, rudá tekutina, nunohou
odtrhnout oči oa střenu...ticho.•.a sunou se ke střné, ne
mohou odpoutat ponled oc střepů a krve, od střepů a vína ru
dého, mlČKy se plazícího středovým kruhem, sunou ne ke stě
nám, zadní už nemonou ále a jsou ne nich p ímáčklí...nsxřstelně a vkusné chroptí, tlak na jejich téla se zvyšuje...
zmačkaný samet a taít, pohyb kc stenám je stejní neúprosný
jako bezmocnost odtrhnout ponled xd střelu, vdechnou se po
malu valí, jtut aým. ..aoh, tlené úpění, Jol., je tu tak tče
no, ale dopřenu to x^ejde

řekl jsem a ona mi dvěma prsty uzamkla ity
pak

cítím, jak se tichým městem šine atín, zalévá stíny domů
a protéká řeči.těm ulic, postavy se ohýb jí r dlaní volní
hladí mazlavé chodníky, <edé klobouky plují nočním šerem,
bolest uzamkla svůj hraa a vpustil^, do těl h 'ících jen
mučivé dunění neodbytného ^vědomí, atín se Čine ztichlým
místem, mléčné světlo plné kouře vychází z jolootevřených
oken poc.zemních hostinců, bzlk^uflapct oklc <vá chodník a
to je jediný zvuk v širém okolí, za pr&avitnou záclonou se
pohybuje silueta svlékající se dívky, kí n: na náměstí už
pomalu vysychá, snad aspoň kdyby trochu hluku se nešlo v
městě, kterým se plazí udušený šed; stín

řekl jsem a ona mi dvěma prsty uzamkla rty

-2pak
všek za raného jitra odstartovali závod, dali povel k po
čátku boje, lidé se vyrojili z postranních uliček, oheň vy
tryskl z podzemí a valil se ven z kašny na náměstí, noty pře
skočily z jedné osnovy co druhé, snad oni, snad on, proběhli
ohňovou řekou \ v. . rápeli ; e na ntjvyčší věž města a tam se
pevně rozkročili a spustili
ích, hluk, řev, který si černí
havrani brcli o zobiíkě - roznášeli do všech koutů, města,SVÍ
TÁ! 111'11 SVÍ1Á! iu le si vo čti a nezkoušejte se ohlížet za
sebe, tak to budt lepší, závod trvá a bcžci vbíhají do cíle
prvního okruhu, první pozdravné rachejtle vyrážejí rychlostí
zvuku do vzcuchu a rvou oe skutečnu o přitažlivostí zemskou,
mosty se s rámusem lítí ao vařících se vod a nu každý straně
řečiště stojcj lidi a hrozej pěstmi nu druhou strunu
řekl jsem a ona mi dv^.j. prsty uzamkla rty

pak
dlouhé ^ekone-.ně bílé pole, cálka, kosmický mráz spaluje
uši i vnitřnosti, průhledné siluety putují OB&moccnř od jed
noho konce k druhému, zanechávajíc za sebou šňůru utop se za
krvavenými okřeji, je v nich obsazen život...kdesi v nezřetel
ných obrysech...pamatuješ? viděli jtime už kdysi totéž...ne
konečně bílá ; locha a táhlé skučení vlku, vzpomínka je dekreám
tem na život, pohozené svršky zarázti jí do matičky Země, pama
tuješ?. . .kdesi jsme něco podobného už určitě viděli, pokusme
se to panovačně zachytit a již to nikdy nepoznáme, dlouhé ne
konečně bílé ledové vzpomínky
řekl jsem a ona mi dvěma prsty uzamkla rty

pak

Lylq slyšet jen pronikavý zvuk pleskání k^ret o hrubě tee
sáný dubový stůl, čísi snědá ruka tu vykládá budoucnost, tam
...v černé chalupě u vodopádů, tam pronikavé a neúprosné ple
skání karet, odvážili se přijít a pohlédnout vykladači do je
ho uhlíkovítých starých očí, chrapot vodopádů děsí, tam...v
černé vyhořelé chatrči, venku je klid a mír, srnka ladně pře
běhla přes nekosenou Iouku a vrnla se stíemnlav do vodopádu,
šumí a chrčí nenasytný stařec vouopáu, tam se jí oči rozvíři
ly strachem, nestačil jí včas zakrýt nevinné upracované oči,

sám jen strašně pokrčil čelo a odhalil vrásky mládí, sval
natá ruka se bezmocně sevřela v pěst, tam...v té chatrči po
slední dvě karty dopadly na hrubý povrch stolu, poslední dvě
karty, nebyly na nich obrázky, teré všichni čekali, posled
ní dvě karty, dvakrát sněhov'' bílá plocha a na ní dvakrát
cákance rozstříknuté černé tuše
řekl jsem. a ona mi dvěma prsty uzamkla rty
pak

jsme uvidí li, jak bylo jeho tělo vrženo do vroucího fcotle poutového kolotoče, hlavou to hladce škublo a už byl v
Kole, otáčel se v chuchvalcích vlastních nesdělitelných po
citů., jak zaschlý kašel sjížděly mu po hrdle, a on...a já.,
.hledcl pak na lesklé ostří tmrtonauné indické dýky a na
chladném kovu se odrú; ti pokroucený obraz jeho hubeného a
bledého obličeje, jemně břííkem palce přejížděl po ostří
indic^ dýky a c^til živočišné vzrušení, a jeho...a mi...
mlely Kola poutového korotoče s roztrhanéjma punčoohama na
zašlých sedátkách, ve vetru Mlály mrakodrapy a ocelářeké bu
dovy a ruka hmatala, a ruka hmatala, hnal se kolotoč a vzduch
plul klidn« kolem...a já...ho videí chodit ulicemi, držíc za
ruku svůj sv tlý stín vlekl se ótarým městem, kde z každého
výklenku sledují jeho pohyby mlčenlivé živé sochy, jejich
zamŽený pohled ho provází až na aruhý konec města, vidím ho
tady a hnea zas tam, je pohyblivý, jede na poutovém kolotoči

řekl jsem a onu mi dvěma prsty uzamkla rty

pak
jsem se po bezesném spánku probudil, za oknem spoluzs de
štěm dopadaly první kapky denního světla, noc chtěla ještě
aspoň chvíli udržet voji moc a trk saraou námahou na obzoru
zfialověla, prošel jsem dveřmix a octl se na ulici, tělo se
samo rozešlo, tak jsem šel...až na kraj Jíěsta, kde u cípu le
síka stála střelnice, poutová maringotka vepředu s oprýskat
ným pultem, boky pomalované nesmyslně pestrými barvami, z
ampliónů zn.l uo ranního ticha smutně barový hlas zpěvačky
doprovázený ospale nakřáplou hudbou, před pultem bylo zcela
nabito, jedna záda vedle druhých, pomačkaná saka se mísila s
šedivými plášti, muži v šedých pláštích, jak jsem přicházel,
pozvolna po mně jeden po druhém otáčeli své obličeje, pomalu
po mně otáčeli své krví podlité rybí oči orámované kruhy únavy,únavy čpící probdělými nocemi a bezmeznou nudou, ano,
má milá, všechny ty tváře jsem bezpečně poznal, byli to na-

prosto titíž xiue, jaxo.••vi ■ • • tam. • .no. . • tam.«• tam v tom ta
nečním s le, tam nu té recepci, jen vlasy při slavnostních příležitostech hl dce přes spúnxy sSesané dozadu k temeni, jen ty
vlasy ji tel u. .tra.
ly _ .<.3 od . dřlýULy jim nepravidel
né čáry ^řes ooličeje, piichuzčl jse.. tedy k nim u oni...zalk
li, žádná rána z n bitý ch pu< ex se ji:: neozvala, Jen se tak po
mně bez výrazu dívali a ;\czi rdvý ai pláěti se pomalu začal
tvořit vyzýv vý 'pulír, aio, vybízeli mě ke vstupu mezi jejich
t la, u . ultu -t .1 jed .n < ten ; . . hled‘1 zpříma do oři b v ru
ce... . • cl les.dou ušku, nj bízel m ji, profit 1 Jsem tedy k
pultu u x u ^u zirúhuvč ueho.il, ucítil Jsem její tíhu a neosob
ní vražedný chlad, e ,tei. m vybídly k< střeli „ ukázt li ňň
na cíl, ne, neb; ly to žádné umouněné růŽe, ty ne, kdepak, i
svůj cíl jec. poznáv 1, b. ly to Jvdna vedle druhé lahve, kte
ré mi v noci pochodovaly piet očitá; a jrocházely pak žaludkem,
hn dé a zelené pivní lahve, hrdý zástup lahví a připaženýma
ruKuma se sttvď před amrtono; ná míridla mé puftky a já přivř«l
levé oko...zacílil jsem a . ^...jsem Jim ustřeloval hrdla, úpl
ně lehet ae jim třídily nluv. a oni Jek posluňní vojáci pada
li k zemi, odstřeloval jsem je skoro uez míření a pomalu jsem
se přitom začal chechtat, smát it b řvát nu celé kolo, prásk
právk Jednu láhev cule,
Isk j rásk aruháá láhev dole, smál
jsem se,už mi slzy tryskal z očí, pot Dráždil Čelo a phk...
...p:k jri se zpod pultu, nebo ze by a přiěla zezadu?
pak jsi se z. pultem vynořila ty, má milá, usmívala eea a pře81a jsi přesn^ na místo, kam j; c.u střílel do tčeh prokletejch
lahví a ...umívul.- ;es...oto il jací at po čecivých pláštích,
ticho u lhostejnost zaburácel^ krejem, stáli - t linutř vedlt mě,
obličeji otočeni odeamk mne, na aruhon stranu, Jen jakáai ges
ta těchto postav bez obličf jů mé vybízela v pokračování v
střelbě...nevím.•.asi J: em ae iiuael otočit zpět u vzdorovitě
popotáhnout noaem, hřbetem ruky jaei si utřel zaschlou slzu,
zalícil jsem, usmívala aea, neustále ses usmívala a přitom sis
pomalu začala rozepínat blůzku, mé díté...u pak...

Ma, ne, já přeci tu cpoučt nemoh
Z .ZčrJiOUT!

vykřikl jsem a onu •:

nejprve vzala za ruxu
pak obji la mé tčlo
a pak bylo dlouho
dlouho ticho
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Teorie 2 : 1

Marodil jsem se
Narodil jsem se
To před tim byla sóje
šatka
To před tim byla hmota
Ale až o deset let

/ o deset let posdšjc
/ pro vás o deset let posdljc
/ & já v ní
/ a s ní jí k vám přišel

posdějo / a tak se to stalo
Jsae v přerodu dvou
Životů
/ a jedny sarti
Co proti ní mám ?
/ n i o
^áae řanoi 2 tl
/a přeci to trvá jen deset let
I«xak to všechno pochopíme
Zl./esaeae to s sebou
IlI.Vřeohno v klidu sapoaeneae
To je totiž TO
/ co celej život hledáme
Tu neurčitou tanoi
/ 2 : 1
exi tim se milujeme
/ hřešíme
/bavíme se/
Ze života nevystříslivy/ má ale tu šanci
ani pštiletej
/ve smrti /
kterou nepropás u
odvodu
/ při ovatbň /na promooi/
Slyšíte
/ aemřel nejbohntií človšk I

Tomáš K.

V DUBNU TAM JEŠTĚ BUDEM

Jedna z posledních sněhových vloček tohoto zimního období vy
práhla vklidu miniaturní hílé poníky ze spřežení, které s ní
doplachtilo až k. povrchu zemskému a pak dopadla na stonek trá
vy, kde se okamžitě změnila v slzu.Jednu z posledních sladkých
slz letošní zimy,Jak stékala po hrdě . Teném výhonku trávy, po
řezala se o nemilosrdné ostří svého prvního pozemského hostite
le.kdyby to nebyla slza, jistě by se samým zklamáním z nevlídné
ho přijetí na zemi rozplakala.Stačila si ještě pomjalot, že asi
přišla nevhod, když v tom sjela až na samotnou zem, která ji okamžitě lačně vcucla.V tu chvíli pocítila vločka-slza, že se je
jí osud naplnil a že právě nyní dosáhla smyslu svého krátkého ži
vota.
Veroným stál u okna a sledoval tuto přírodní bitvu, která
v jeho mysli uvolnila poznatek, že jaro, na které se tak dlou
ho a skoro až křečovitě těšil, už neodbytně vymáhá své první
práva.Zvedl zrak od země k vznešenějším končinám t zahlédl Slun
ce, které se už nějakou chvíli chystalo pozdravit se e ním, ale
právě v tomto okamžiku se k němu přihnal neurvalými tempy kazi
svět mrak a začal ho časlfVat nemravnými návrhy.Sluníčko se za
čalo červenat a tak, aby nevneslo do duší lidí zmatek, se radě
ji za ten mrak-oplzlák schovalo a to své si vytrpělo pákní z
očí do očí.Veroným věděl, že chvilek, kdy se bude moci vítat se
se Sluncem.bude ještě požehnaně a tak bez větší bolesti v srd
ci odstoupil od okna, na jehož parapet začly pro zim nu dopadat
těžké olejovité kapky pozdně zimního deště.Pomyslel si, že jsou
to slzy hanby Slunce, které bylo nuceno oddat se chlípnému mra
ku.Doba, kdy si Slunce bude moci diktovat podmínky byla ’ice ji ■
těsně za dveřmi, ale právě v tuto chvíli to bylo 3 tkej věním
pozdních mraků, nejhorší.Cítily totiž, že už nebudou na obloze t
vládnout nijak dlouho, a tak byly stále troufl lejší a poživašnější.Veronymovi z toho bylo smutno, ale hbitě si řekl, ;. tuko
vý už je prostě život a začal myslet radši na nebe, což ho ta
ké přivádělo k lítosti, ale to věděl, že není tí< vá
znal příliš dobře na to, aby to mohl br-t vážné. Cd' 'c.p tedy do
vykachlíčkované koupelny, kde si sedl na opěradlo porcelánové
vany, pustil si na ruce teploučkou vodu vonící po fialkách aa
chlóru a chvíli se litoval.Měl tak trochu proč.3 počínajícím ja
rem ho společně opustily naděje, možnost a chuí déjat ío, na co
se chystal celou zimu.Jeho poměrně čerstvě napsaná divadelní
hra ležela společně s pracemi do Školy v dolní zásuvce jeho ble
děmodře lakovaného psacího stolu.Vždycky, když chtěj, někomu za—

volat a mluvit s ním o možné realizaci této hry, číselník te
lefonu na něj vždy škodolibě mrkl a kousnul, ho do prstu, kte
rým chtěl vytáčet číslo volaného.Ukrutně to zabolelo a na ně
jakou uobu to poměrně spolehlivě odradilo Veronýma od podobných
pokusů.Občas zlomyslný ciferník dělal, ža jako spíza nechal Ve
ronýma zalykajícího se vzrušením vytočit cel.. Číslo.To pak ale
volaný nikdy nebyl doma.A žádné jiné spojení než telefonem Veroným neměl /tomu si klidně můžete věřit nebo ne, na tom nesejde/.I£ůžete si říct /a taky si jistě řeknete, vy chytráci!/, co
je to za blbost, mohl přeci klidně telefonovat odjinud a ten
svůj ciferník tak královsky přechcat.Jo jo, kdo mu ale 'samčí,
že se ty ciferníky navzájem neznáj, že nejdou soustředěny v n --jak
Jaké odbojné organizaci?^o a kdyby se žnuly, tak by ty ostatní
číselníky jistě poznaly, jak nep-kně chce Veroným ten svůj přechcat a třeba by mu prst ze samého vzteku nebo z tzv. číselňácké solidarity ukroutily.No, a kdo mu zaručí, že se neznaj,
že mu nic takového neudělají, co? Kdo? Vy snad? Ne, to nemohl
Veroným riskovat, u toho svého čí
tu aspoň věděl, čeho se
může nadít.A tak hra ležela na dně.tonu nejspodnřjšího šuplí
ku a pomalu ztratila všechny své naděje, které do Veronýma vkládala, když se jím nechávala na podzim psát.Bylo to nm mír
ně jednoduché, Veroným si uvědomil, jak velmi jednoduché to by
lo, prostě přestal počítat s tím, čemu takovou dobu do morku
kostí věřil, hrozně jednoduché a bolestné.On totiž moc chtěl,
aby se ta hra hrála.
Veroným se litoval na plné pecky a bylo mu velice sladce.
Na chvíli své zajímavé konání přerušil, ale to jen proto, aby
se mohl vysvléknout a vlézt do vany, kde mohl tu ůastnš tep
lou vodu pouštět na celé své tclo.řohodlně se uvelebil, otočil
znovu kohoutkem a zavřel na chvíli oči, aby se voda nestyděla
přiblížit se k jeho nahému tělu.Když je otevřel, voda ho u:
šimrala mezi chloupky na hrudi.Veroným byl tm: spokojen, že zi.^
pomněl, pro vlastně do vany vlezl, a co více, nevěděl ani, proč
je vlastně v koupelně.Svraštil
z
běhly dvě ještě značně nevycviČené vrásky.”Aha, já se p-cci li
toval! !! ”kone čně mu došel smysl jeho poČínání.Uohl tedy ve své
bohulibé Činnosti opět pokračovat.Hra totiž nebyla jedinou bo
lístkou v jeho mladé dušince.Něl tam ještě Lásku,Lucinku lásku.
Lucinka Láska byla nesmírně krásná dívka, které Jeroným na pod
zim vykládal, jaké poslouchá rád desky a jak se cítí ve světě
nesvobodný a přitom myslel na to, jak jí líbá na meruňkově svě
ží rty a ruka mu přitom bloudí kamsi k pomerančově voňavým

ňadrům této krasotinky.Dokonce si jednou pomyslel, že Lucinku
Lásku miluje tak, jak jen na tomto světe milovat lze.Že dokon
ce občas myslí na ni a ne na sebe.Lebo aspoň na sebe v její
sladké přítomnosti.Dokonce iz o ní začal psát básně, j. k tak
na ni přečasto myslel.Dokonce se mix zdály i sny o Lucince Lás
ce.A dokonce začal mít jednou pocit, že bez ní nebude moci ni tkdy více žít. ten .pocit byl tak silný, de mu uvěřil, enze pak
tu byl problém, co dělat, když jí v^ jeví svoji mohutnou .uperlásku a ona mu řekne třeba:”?: jn, Veronýme, budeš můj nej
lepší kamarád, ale to s tou láskou, víš, já nevím...”0o pak?
Když bez ní nebude moci žít...co pak? A t ' to radši neohni
plavat, což bylo jeho oblíbené řešení problémů, a lekl si, že
se časem uvidí.Lo a tečí se konečně uvidělo.Lucink: Láska mu s
neviným úsměvem řekla o své svatbě.Josila již dva měsíce pod
srdcem nový život,Veronýmovi to vlastně, ulehčilo všechno to
hloupé rozhodování.7 jeho srdéčku však bylo najednou : eř. írnč
prázdno.Prokopl tedy doma ze vzteku a náhlého pocitu nicoty
skleněnou výplň dveří do uspávacího pokoje.Večer ulo.il hlavu
do dlaní a cítil se nesmírně prázdně.Ze samé prázdnoty usnul
dříve než obvykle.Když se ráno probudil, bylo už zase všechno
v pořádku.1 tohle bylo nesmírně jednoduché,Skoro rje až usmál,
když zjistil, jak jednoduché to bylo.Jen kousíček srdce mu odumřel.Jen kousíček, ne víc, jak polovina. 7a to tedy mohl Veroným též také myslet.Ponořil své fiat vláčné vlasy do fialko
vé vody a zaklonil hlavu.Cítil jak laskají jeho Šíji.Chvíli je
nechal volně splývat ve vodě a pal: zase hlavu zdvihl.Uchopil
mezi palec a ukazováček u nohy provázek s korálky, který pat
řil k zátce, která bránila neposedné vodě v úniku z vany.Rychle
nohou škubl a otvor tím uvolnil./oda radostně poskočila a už
se opřekot hrnula do krajin pochybné potrubní svobody,Veroným
ležel rozšafně ve vaně a čekal, až všechna voda vyteče.Když vo
da vytekla, čekal ještě, až oschne jeho tělo.Byl hrozně líný utí
rat se.On byl vlastně tak vůbec líný.Když tyla jeho pokožka
suchá, pomalu vstal.Vylezl z vany, ot vřel dokořán dveře od
koupelny a .ekal, až se odpaří voda ze zrcadla, před které se
postavil.Chtěl se totiž na sebe podívat, ale byl líný si zrcedlo otřít.Akorát ve chvílÉ, kdy začal v zrcadle rozeznávat
rysy svého obličeje, se stalo něco hrozného.Ty mrchy dveře od
koupelny se totiž začaly pomalu a škodolibě zavírat.ho ' co
čert nechtěl, Veroným měl zrovna malíček přitisknutý k futru

dveří tak, že mu ho ty přivírající se škodolibky pěkně od neh
tem surově zmáčkly.10 BYLA BOLEST!Zrcadlo rázem oschlo a na
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Veronýma vyjekl jeho vlastní obraz, překvapený a náhlou bolestí
zkroucený obličej zarámovaný vlasy, z nichž crčela voda.Není
nic horšího, než pocítit bolest a bezmocnost, když je člověk na
hý a čerstvě vykoupaný.Veroným sice malíček prudkým trlmutím
hned osvobodil, ale bolest přetrvala a špatný pocit inu koloval
v žilách místo krve ještě mnohem déle.Veroným z toho byl mr
zutý a tak, když vešel do pokoje, ani si nevšiml, že už zase
svítí Sluníčko.rosadil se na postel a malíček sti kl mezi stehK ny.Zase se litoval, ale tohle bylo mnohem horší.
Za půl hodiny uznal, že by se mohl aspoň obléknout a tak
přistoupil ke skříni a vylovil z ní Červenomodroprourkované
kalhoty značky Sweet Jeans /100>ó Baumwol e - O.K./, modrou sa
metovou mikinku a nějaké to prádlo.Pohrdlivě se zašklebil na
těžký šedý zimní kabát, kterého tím velice ponížil.Ale co, ten
to přes letní spánek určitě zapomene a tečí ho už není stejně
třeba.Pak se tedy oblékl a odešel do kuchyně, kde si udělal ně
co na zub.Ne na zubu, nýbrž na zub.Tedy jako k jídlu,Nebylo to
moc dobré, ale Veroným vlastně od eebe ani nic dobrého nečokalr
a tak to snědl beze zloby.Po jídle zjistil při inventuře své
ho zevnějšku, že se mu pod nehýtkem malíčku udělala tmavofialová podlitina.Poli to...ne, to ne, toho už bylo dost.Odhrnul
záclonu a podíval se ven.Sluníčko svítilo a tak mu mohl koneč
ně přátelsky pokynout na pozdrav.Na okno vrhal nepříliš jarní
stín strom s holými větvemi.Veroným se podíval na rosničku v
teploměru a ta se na něj usmála, že jako je to v pohodě.Usmál
se ze zvyku taky.Ostatně, měl z toho počasí docela f; jn nála
du.
Přešel do předsíně a nazul si bílé tenisky s červenými tka
ničkami, žlutým jazykem a dvěma barevně měni t-Jnýr' pr-žky po
stranách.Posoudil svoji náladu a nastavil proužky na ti d mod
rou barvu.Došel si pak ještě do kuchyně pro si *Í1 né s
rými po chvíli za sebou zamkl dveře od bytu.Když vyšel ven,
stavil se a vzrušeně do sebe nasál trochu toho prima ý mího
čerstvého vzduchu.Asi to s tim trochu přehnal, protože sc u
něj objevil hned výběrčí pokut za sobecké vdechování rad; érného množství raného skleníkově vyprod novaného je mího vzdu
chu.Veroným si ulevil kletbou a dal výběrčinu požadov rý ob
nos.kěl ale natolik dobrou náladu, že si odpustil přidat nu
ještě facku, na kterou měli pokutováním postření občané toho
to demokratického státu zákonné právo.Výběrčí na facandu chví
li poslušně čekal, pal: pokrčil rameny a odešel zase za roh ne
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nápadně hlídat dodržování norem v oblasti’ jemu k pokutování svě
řené. Veroným udělal vpravo v bok a podél řady paneláků se dal na
cestu k autobusové zastávce.Bylo opravdu počasí k zulibání.Bylo
tak krásně, že si začal hvízdat svůj oblíbený song A-24 "Antonow"
což je poměrně svižná skladba.Bylo mú z toho dokonce do skoku.

Pohladil bezděčně nevlídnou zež paneláku ■ rychle ucukl rukou
zpět, protože povrch byl nesmírně drsný.Vyšel z obklíčení těch
to nevlídných stěn a dostal se na stanici autobusu, který prá
vě přijížděl.Čekalo na něj minimálně milión lidí, kteří b„11 vel
mi pošetilí, protože zřejme trpěli iluzí, že se do autobusu
všichni dostanou.Pokoušeli se o to poměrně vehementně, a když
zjistili sv'j omyl, začíi být na sebe nezdvořilí, nadávali a
strkali do sebe a vůbec jim nepřišlo, že na ně po dlouhé době zas
svítí Sluníčko.Byli velmi, velmi pošetilí.Veroným jim to za zlé
neměl, věděl, jak velice mnoho pospíchají.Sám se vřak netlačil
a jen s lehkým úsměvem pozoroval ten mumraj.Zapálil si k tomu
cigaretu, kterou mu však za chvíli jeden starší muž /Arbild J kyš, 56 let/ urazil od huby, řka, že je na kouření ještě moc
mladý.Ten muž byl jedním z těch, kteří se nedostali do toho au
tobusu.Měl v sobě mnoho žluči.Veroným se-jen usmál nervozitě to
hoto budovatele klidných zítřků a vytáhl z krabičky další ci
garetu, s jejímž zapálením nikterak nelenil.muž už na jeho po
čínání vůbec nereflektoval.Avšak ani tahle cigareta nebyla Veronýufivi souzena.Ze zataoky nad stanici se totiž vynořil dal
ší autobus, do něhož měl poměrně slušné procento naděje ee lostát.Uschle tedy zašlápl nedopalek a přistoupil ke kraji ná.tupního ostrůvku.Prostřední dveře se rozevřely akorát př' d ním a tak
do autobusu vskočil mezi prvními.V mysli ho dráždil nepříjemný
pocit, že to přehání s kouřením."Ještě jsem sni neodjel a už dvě
cigarety”kroutil nad sebou hlavou.Měl totiž v £,lánu omezit -.ouření. "Brácha ai povídal:Já chci mít na zdi okojc koně-von y
zen, chce tam mít koně,k-o-n-ě, TAM, blázen, a já mu to taky
řek, houby koně, naseru ti, fotbalisti tam budou, to ti říkám,
fotbalisti tam budou, houby koně..."pod Veronýmem sedí dva mlad
ší kluci a pohoršují se nad přáním bratra jednoho z nich.Autobus
byl poměrně dost naplněný a lidi nebyli cítit jarem,e,le prací,což
Veronýma značně znechucovalo.Tikám nepospíchal a tak si řekl, že
raději z tohoto nechutného prostředí vystoupí.Jak si řekl, tak i
učinil.Počkal si, až autobus přejede, chtěl pak přejít na 'ruhou stranu ulice.Autobus přejel a Veroným uviděl uprostřed vozov
ky na šedém asfaltu ležet holuba.oči ' - j+cv zadní
část těla.V tu chvíli se stal pro Veronýma symbolem ^okoje a kli-
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du."Houby koně, fotbalisti tam budou” vykřikl nám již známý
mladší kluk a rozběhl se k holubovi, kterého ukázkovým bodlem
odklidil z ulice.Eolub přelétl na chodník a,/ustel tam bezmoc
ně ležet.Kluk byl za moment u něj a druhý kopanec opět posta
čil holuba o dalších cca 30m.”Naseřu mu, houby koně, fotbalis
ti... "znělo stále slaběji, jak se chlapec vzdaloval, Čutajíc
si s mrtvým tělem holuba jako s povedenou merunou.Veroným ho
sledoval až na konec ulice, puk pokýval hlavou a kom čně pře
šel na druhou stranu.Vydal se
vysokému věžáku, ) ' uJ 1\ ž'1
lákavý hluk.Když zahnul za roh, uviděl, o tam asi te^vol?
pořádá nějakou ansetu.člověk s m krofoncm a basehalovou čeyičkou na hlavě tam právě zastavoval nějakou ty.iu /Krákomíra Vzdalská, 41 let/ a vtíral se s ulepeně dotěrnou otůkou; "ůl.dá
pani, představte si, že byste vyhrála 200 000 korun.J^k byste
jich použila, co?"Žena se zzpýří a i k v . \ ■ n ■ c.tinř n - jeťToeela by se mi to hodilóóó" nakloní hlavu na,j<duu stra*
nu a zadíví se do nebes”jela bych s manželem k moři” teč zas
hlava na druhou stranu a pohled do země "a koupila Jjých si n^-co na sebe...teda jako dybych vyhrála těch 200 000 korun” do
dá rychle.Shromážděný dav přicmrndálků tleská a provolává í URÁ! Žena se pýří seč může a muž s mikrofonem jí vti jkno do

malé zpocené ručky dvacku a polohlasem ga ni sykne, aby pokra
čovala v chůzi.Nahlas ale zahuláká, že televole bude tenhle pořed vysílat večer o půl osmé a ještě k tomu v larvách.Jeho slo
va zaniknou v potlesku a burácivém nadšení davu.Iiax se p t ro
zejdou do práce a tam to svým kolegům sdělí ještě pěkně za te
pla. A celý národ si pak bude přát, ab; tento krá zj d u h^l co
nejrychleji za nimi a bylo půl osmé a oni si mohli lehnout na
gauč před telku, šíourat se nevzhledným párátkem v nevzhledných
zubech a řvát na manželku do umaštěný a párou prosyc • '
:
"Stáráááá, póóooí už, už to začíínáááá, díléééééj, h
t^n r^j
ta sousedovic Mánáááááá..."Veroným opět pokývne hlavou a • okr'—
čuje v chůzi. Je čím dál tepleji a tak -o t' ] ' k' j't co možná
nejvýš, co nejblíž ke Sluníčku a tak se octne až nahoře u vo tu.
přes údolí, prostě u přesudoláku.A tady si sedne na dřevěnou
čerstvě nalakovanou lavičku.Slastně se na ni rozvalí, čímž pře»ax
nese skoro všechnu barvu ž lavičky na své oblečení.tle o tom za
tím ještě pšššt, o tom ještě neví,Leží rozvalený jak mrcha na
lavičce, kouří si další cigaretu a nestoudně se vyvaluje a vysta
vuje slunečním paprskům, které s ním něžné laškují.Zdraví se s
nimi a zkoumá, které zná už z minulých let.ůoc jich není, ale za

-7to ten hlavní, tak trochu jeho milenec xz minulého léta, ten
který na něj celé léto svítíval, když se nahý koupal v řekách,
jezerech, tůních, rybnících a LIoři,íak tenhle tu je letos zas!
A poznává Veronýma a mazlivě ho hladí po tváři.Veronýmovi přij
de líto, že je pouhý člověk, který nemůže nikdy plně vychutnat
opojné účinky slunečních paprsků.Byl by asi nyní nejradši vo
dou, která se může rozlít a každou svou rozlitou částečkou hl
tat smetanovou záři paprsků a přitom slastně bublat a vrnět.
"Ach, kdybych tak mohl být vodou" říká si Veroným a vyhrne si
mikinu, aby mu Slunce mohlo ozářit sýrově bílé břicho.
Když se Veroným na tomto styčném místě dostatečně nabaží
Slunce, unaveně típne nedopalek, vstane z lavičky a zjistí, že
je všecek od barvy.Trochu ho to popudí, ale řekne si, že je to
houby proti tomu, jak to popudí jeho matku, až jí to předá k
vyčištění.mávne však rukou a rozhodne se,že si svojí sváteční
náladu jen tak nezkazí.Přistoupí ke srázu do údolí, které přesúdolák přemosťuje, a tu ho popadne myšlenka, že všechno tem do
le v údolí je jen taková maketa pro stavebnici elektrických
vláčků, že to, co se vypíná k nebi za mostem, je vlastně jen
takový povedený papírový mod 1 města.V tu chvíli pocítí sil
ný záchvěv moci ve svém těle, cítí se L*OCNÝ, mocný jak dítě nad

svými hračkami.Cítí se tak mocný, že se zhluboka nadechne.V tu
chvíli však u něj stojí nahrbená postává výběrčího pokut za so
becké ^vdechování raného skleníkově vyprodukovaného jarního vz
duchu a jeho bezbarvý obličej, úzké nekompromisní rty bez krve,

vyčkávající oči a natažená hubená ruka s otevřenou dlaní.Vero
ným mu do ní vloží požadovaný peníz a tentokrát si neodpustí
vrazit mu pořádně balenou facku, s kterou bude mít jeho křes
ťanské svědomí pěknou práci.Výběrčí pokut vímezaco se uklánějíc
odporoučí.Tentokrát ale Veronýma sutečně nasral.irojoví se to
tak, že nasraný Veroným si strčí mezi zuby zapálené cigáro, ru
ce strčí hluboko do kapes, zamračí se a tvrdým vojenským kro
kem se vydá přes most.A v takovéhle náladě se stane to, Že pot
ká Lucinku Lásku.Jde zamračený a dívá se do země, když tu najed
nou uslyší ten známý hlas:"Veronýme!"Vzhlédne a nemůže uvěřit
svým očím.Lucinka stojí před ním a usmívá se na něj.Ale považ
te...ta dívka měla předtím krásné kaštanové vlasy d.o půli zad
a teú. ..tež je ostříhaná úplně nakrátko a...a měla bělostnou
pleť a teú...je snědá jak cikánka. Veroným jen lapá po|dechu, z
plných plic se nadechnout se však již neodváží, všechno má pře
ci jen své meze. "Ahoj" vyhrkne a -áhnc jí na holkou bradičku.
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Lucinka se usmívá a skoro neslyší, jak Veroným šeptá:"Kain si
se jen, děvčinko, poděla???" Oznámí mu pak, že se obřad koná
tolikátéhosstolikátého a že ho zde zve na svatební hostinu,
"Viň, že příděš ?" říká a zní to upřímně, rukou mu svírá paži.
Veroným plný zmatku přikyvuje a jen cosi nesrozumitelně mumlá,
chtěl by se na ní usmát, ale jen se Čím dál zoufal ji šklebí.
"Tak fajn" pustí mu ruku a už je od .ěj daleko.Chvíli se za je
jí postavou cupitající po dlažbě mostu dívá, pak se otočí k
zábradlí a zahledí se přes něj do údolí.Ani ho moc nepřekva
pí, když dole uvidí postavu v úzkých vybledlých dřinách a bí
lém huňatém svetru, s kaštanovými vlasy do půli zad a s bělost
nou pletí, jak tam stojí, kření se nahoru do Sluníčka a mává
na něj.Lehce se nakloní přes kovové zábradlí a tak, několikrát
zamává otevřenou dlaní.1ostává dole se pak sebere a odchází a
Veroným ví, že je to naposled, co viděl tu "svoji" Lucinku
Lásku.A ví, že to dole je skutečně jen maketa.Sluníčko přece
jen nemá tolik síly, aby hřálo eelý den> a tak začíná být tro hu
zima.Veroným se tedy sebere a rychlými rok' o'
do podzemky.Během několika minut nastoupí do vozu tohoto druhu měst
ské dopravy, pak přestoupí do autobusu a už je na té stanici,
kde kdysi při pozorování mumraje vykouřil dvě cigarety.Ha je
jich počešt tu tedy ještě jednu lačně vtahá do plic a sy.pzzt do
provázen padajícím sametovým večerem se puk odebere domá.Odem
kne a mlčky projde do svého pokoje, kde zaboří hlavu do p □
ře a setrvá tak asi hodinu.Ach, nic není tak jednoduché, jak
se zprvu zdá.Lak se zvedne, přistoupí k oknu a poodhrne záclo
nu.Ten strom, co měl ráno tak koncentráčnicky holé větvená ny
ní své paže hustě obaleny náramky květů nádherných barev.

Štěpán K.
Praha, 25.-26.4.1983

SAMOTA

Jo to cítit
řinčení trerivnjí

\

strdcí »• ve vločkách

nodré vody tající ve snech
ulice plné papírových lásek
slunce srasené

polibkem pHbovniku

a tiché dýchání v au tonatu orunka

oojáenost uéniSe mincí
utápí se v odlesku potlačené čepice

a silné naualovoná lata
trhají aákusek M

a majonésu v ploWm kelíxaku
soužení třetí hodiny odpoledne

na želesné rouře narůstá věž

s kelímků

snad až příliš horké čokolády
jasyk jo potom spálený
a trochu hnědého písku vždycky austane na dně

neustálý proud horké vody v hadičkách

a studené otevírání dvířek
sásobník potravin se točí jako kolo Živote

stačí jen vhodit o svolit správné tlačítko

bakelitové obličeje proudí dál
a šinuty praskají v lahvích dvanáctistupňového piva
jehož prodej přes ulici Jo po 20 hodině sakásán

ale jso* tři
a se otejnýj plenknutío

ce

tajemného stroje

rozinky trčí se suchého těstě

chytrý narovná nádobku
ostatním vyteče tekutina života na podlahu
a spolu s kalem se vytratí do příštího sněhu

a gumové příšery sa výlohou hračkářství
v nestřeženém okamžiku požerou žabky a ptáčky na klíček

i hlavolámové slony
a ocásky v rybích konzervách zamávají naposled

svému smutnému tomatovému moři
a pukající sušenky

budou zpívat o dvacetikoruně vytroušené v metru

a den žhnoucí v objetí sádrové panny

se v poklidu skutálí do klubíčka
dalšího alibi

dalšího odsunutí života na zítřek
a naděje

že všechno i láska ještě přijde

a lačně vzhlížíš vstříc nsustlané posteli
s mrazivou samotou

čekaje na bolest
na další den bMžší tvým dvacetinám
na další den bližší tvé smrti

im GABBA 8.
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Noční zátiší s pavoukem a Kafkou

Už jenom košaté
stíny nohou
pavoužím grifem
spřádají ulioe
Měkam ae poděly
dívenky

Měkam pak odešli
zdejší

Někam se ztratili
strážníci
i milenci z parků
kamsi zmizeli
a grafoman z haj tílku
v pasáži
také se vytratil

Touha tiše nakukovat
dojvyhaslých oken
bují v mozku do štěpného
nebezpeěí myšlenek:

Soustředníěek Šeptálků
a Napovídač Kopyt,
snad jenom ten snovaě
- pavouk nožních ulic,

až mi tento hmyz
je symbolicky odporný.

Pavel Grimm, IX 82

Dobrý den, pekařovy pracky
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to je kár*
ten ná paaky
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PRAŽSKÝ TÝDEN

Rána gongu - začíná delší kolo. Otevření dveří /patent
ní superzámek Kovo/, vyrážím do boje, i když tentokrát ne
mám vojnu. Jedna radost v koloběhu strastí. Tento tý
den jsem zvláště pesimisticky naladěn Aéř by šel
člověk ladit jako housle/. Jdu k lékaři, který si mě
speciálně objednal. Prohlídka. Moji kamarádi šaškujou
v zeleném rouchu, já šaš'uji v autobuse, pobledlé, ale
hezké dívky*. Doktore, doktore, ty si darebák. Ztratili
mojí kartu. Ses nemožný, každý rusí mít kartu. “Bohužel
půjdete znovu na jaterní testy a rozbor iočo, ty staré
výsledky se ztradily.“ Dostávám prohlídku nu iísíc podmínečně . Slovák Štefan se ptá. co se děje.
Neděje se nic. P'ipadá : i, ;e se neděje nic, akorát ráno
bouchnul gong.
Nezajímavé odpoledne. Počasí hraje svoji roli v lids
ké psychice. Počasí je šílené. Přirozená lidská Čin
nost. Šedin v hospodě, se svojí hospodskou partou, nebo
sám? Dora volám /telefonuji/. Volám svojí “Naději”. Má
dobrou náladu a vedle sebe papouška /klove do sluchátka/.
Ležím na koberci, í
ji sé téměř
všemu. Záchvěv dobrá
nálady, “Mám se báječně". Jediná lež, kterou si dovolím,
jediná věc, kterou si dovolil. Pude, e na víno.
Zejtra.
Rána na gong. Doléhá ke i ní vzdálení . Na hlavě 1 úm dva
plechový hrnce a v nose hi bublá minerálka. Horečku. Je nut
no zakoupit obědy. Brzy ráno. Šaškuju v autobuse /jsem pob
ledlý, dívky hezké/. Obědy nejsou. Jdu nu plodná; ku, z nu
dy bez ducha. V pilce musím odejít /vyzvednout si peníze/.
Brebtám výmluvu, je stejně trapná, jak to dnešná ráno. Na
ulici potkávám samé n e n a k a c e n k y /půl desáté/. Pe
níze nejsou /VŠ UMPRUM, nodel/. Ted přichází tu největší so
da — semináře,, bezduchý stádo. Potenciální inteligenti cucaj
tužky. Průhled přes > léčný skla. Plavu. Horečka. Snažím
se bavit. Reaguji a odpovídám kladně i záporně.
Komu? Na co? Je poledne - vyzvednu si svojí chudinskou polív
ku. Vývařovna vám ji poskytne zdarma. Přirozená lidská čin
nost. Sedím se svojí obědvací partou nebo sám? Po polévce se
máme! Dostali jsme 1,5 hod. volna. Když je volno, můžeš si
dělat co chceš. Před fakultou panuje čilý ruch. Po chodbělpřeběhla starší pani. Běžela s rukaru svěšenýma podle těla
/to sen už viděl ve filmu/. Horečka. Zapnul se; se do kabátu,
a hlavu zatemnil kapucí. Ležím v učebně no zdech. Míra
si čte nějakou pošahanou knihu. Zkouším jógu. Poloha Šévasan.
Dýchat nosem, neslyšně, výdech dvakrát delší než vdech. Deset
minut relaxace vydá za tři hodiny špatného spánku. Uvědomo
váni si těla /Jogín si dokáže uvědo.it i práci svých ledvin/
“Sem nepudem, tady leží nějaká mrtvola.“ To jii pěkně dč—
kuju - zpověd politické mrtvoly.
“Ty si spal jak nemluvně." Volán zoufale - "Ale já sem
nespaly to byla relaxace!!" /připadá mi, že n i k d y nikomu
nic nevysvětlím/. Je mí zima a mizerně. /Za model jsev vy
fasoval 180 Kčs/ Jediná světlá chvilka v koloběhu strastí.
Z čeho seýo vracím? Asi to byl zase se inář. Nevěřil
bych, že je VŠ tak náročná.

Jedu na sraz /předtím rozloučení se seminářovou partou/.
V metru clledlí v' o tí pracovníci e tesv dívky.
Budou
t a o ? byli tM« *IoJd hrát taky I* Wo*
c>.t 1 ser hnit. ‘ec'Vl •»» r io. IXr • c;'OČkv. ^ru al vZ—
cl h jenť/. o edf to jí k trs', lotbcl rJ Ale i^ornč.
končíc úrWjfn
-.
n axíb obíhďa dvti okru*
hy» 'or a ocer 5, kl*; u ae i ne y. Jo ri lip. SpiBkovd*
rt ©Btetríe abuaujo cmt d livotc. iroklínár jo o eafí*
ní to bcM p r ť r q ♦ Pavlovo btbRkc m'« důra bnc ty*
Jř ’j ale ’eu
j‘k dÍBQOt ulo rr^hee lepSÍ. *>lueL -na
uč ta ^ročhap* • le.” ^o jací ", to to rusí risknout, bul
to I :‘J{- » ' 0
»« to • t r5 rM.** I to V
Mo» Vy*
Otupuje* r »’tot au. Xaotevll no muMNÍ. kvrJLl r r /chvil*
r—<1
oi/. ertv/oco /V»ai . lehni oc ty vod^ucí
sh'c'u ;lyr v c
• " -Mtourtel co oci^í Bolton*
•otx. -to Vn svojí r^‘f ol. XTlc? roji daX*í a • ok dal Mi
lidi. ;• tu :
a ,í, i^rí U č Lw’o^ .-trtu
ao
e rí exUstccí/. tubIí- til jít.
ri íobře. rrotclo jo ti
dob o/j k v-lo ate*í ke * t / b t i/* Du na to víno,
rondo a '.a^BJÍ*. soe veseloj o
tlroionoJ. Vlálo
te juan* Jak plúwvvoí dfoá* Coloj vo^or určití t cu froo»
rricu' í tr>c*i ooči o rťíná pr^ot* Nood do trík.
/•
*’oo cuřooo?^ /triviální ut ikt, oto nt norrtdi od:
Fú r- ,í\t poriao.
>;*
nodř ; to rddo, olo
oo si d co or-iu počít. Isiiaoj oo ni norMčotr* lesknout
oM. 2ooo o • horačku /nčftcř.o oo o r o • 1 I noot^vlr/.
Ylr mo je d Vrí. víno jo *obr*. lidi ořu dobrý Znojooo
rt t *v;hloj/» rfvťro m nu *«Fa»
oo. F n • á to
j oci Ujó^ rwáo? V NMle n/a etruhodlo. KepoMol k-om
no p .* 1 tok. Vyřítiv ©Či /dirtn bojcvvt ; rotl oruW«
'ne runo tor kdo oro byli. wltKoo ni. povíddo. ”To no»
to nol* KMČÍ ve on# nodokol scufeloo* T o h 1 • jí pro*
rkot nechci. Co by mlelo, kdyby< ;i rokz no ©o oyollo
/nor o odwhu to okusit/, .'"o* utebenej o jo *1 o ní dotro.
S -Kvďjí". duk d ovho o^t* bude? JJebu vX Jene* tyle? *o
bych si v"l saTfdit odu. ??oc -ny tyhle vtěl *1 xuof Clo*
vik tfrídit o £ • « foo sloototiej jek helus. Večer končí
ui ,ior-oic. vjvrc. clorír ! orrnm.
uehly oo ní dv<?í o. Eyorlo.
V ;bec eo nedivil. Proton dceo c árufiíu, h m ,1 e ud u
odít t u* dx^o^v/ Eny. 1 IjT zcu tokAt ne ^7.
Rúne gnn/u. Babu*olt přitulil jsen oo ckcrút k teplo*
to není BZ< ni KoroČko. ^Čo* jít klián* do «..o*
lyl* Asi je to provdá /r £u jít klide* kMkollv/
Sufikuju v sutob.BO, ooo pobledlý, dívky jo u toky >obloó14, cle botkí. Ve 'kolo rtee n c o . i-cžívdi to jek
ednič y. iplril jeor ale sv i k;l» lve ;nul jeor rulu
B lokl * deF . V poledne vyHllw no ci^linekmi olivku.
Dneo je dobří u e*vdo ti dv’. Jodirul svřt 4 chvil * v
lot-h. etrestf. Loučír o* a obHv.eí perteu l áv ne t&lo*
cvik /proč?/, -o ee d v- tvídové> lldea, vry jle nčco
neuteklo. Jedu o tsioavi; vru pert u, cle ods/ro: yl jase
vyevťR k hovoru a w l
tc nést 3,1b/. Trcevc j Jo plno
oeeekatenkd Zjecee hcdlnoz.

Babička povídá "Pani, vy ale rite krásnou dcerušku, vypadá
jak panenka, takový nádherný dítě!" "Víte, moje dceruška
jě invalidní. " Tak snad dost. Sem rád, že sem jenom nemoc— .
ne J •
Bože slituj Ese nad náii.
Jezdíme v kanoe. "Naděje" jezdí s Torném. Sem tak vodrušenej, že mě to ne; ůže mrzat. Vod vody stoupá sychravost
a horečka to zas rozjíždí naplno. Sem nataženéj v kanoe
/plavu ve všem, nejenom v ní/. Řeka je majestátní, i když
jenom Vltava v Praze. Nechce se mi z ní vylejzat, ale presto
se těším do postele. Všichni se vydávajívběhat. Praštil sem
sebou do louky /už nikai nepoběžím/. Punta svítí, trochu hřoje a já se nesnažím cvičit jógu. Najednou jsem ve stínu.
Přenesli přese mě loá /málem zakopli,/. Buším jí do dna a roz
bíhám se proti delší /přeci b'
. x’a uč sráží a ’rtí svou
vahou na kusy /dramatický a drásavý řevP. Jo to s y ni bolí ck é . "Ty bys rob dělat kaskadéra." /nemoh/ "Nad* jo*se se
Linou nebaví a tak sem se jí po' ušil udusit plovací vestou
/naštěstí to přežila a doufám, že je mi za to vděčná/* V tram
vaji se snažím bejt vtipný. Je to ta nejhorší fuška*.
Přišla revize. Kontroluje cestující, nikdo sh jí
neunikl a nikdo se o to nesnažil*. Hlavně ten kluk, o sed 1
dole p. d náma. Zaplatil bez odmluvy, Hěl bych si
z jeho morální síly vzít příklad. "Naděje" vystoupila první,
potom ostatní.
Zavrtal jsei. se do peřin. "INJiš skoro 39*" Ph‘sto se dívám
na fotbal. Kaši hoši hráli. To bylo přihne jinonžím sympatické.
Noc plná horečnatých snů /některé hezké/*
Rána na gong. Vyplížil jser se z domovu. Musím vydělávat
/dnes nebudu nemakačensko/. Jsem hromada plechu s taškou
plnou jablek. Šaškuju v autobuse, hezké dívky, no jiné
postřehy se rjezmůžu. ULPRUK vypadá nedobytně a moc se i
tam nechce. Úkosem se zdravíme. To, že sem grogy. je moc ne
překvapuje /' inule jsem přišel s pořádnou kocovinou/. Oni
jsou taky zamlklí a povadlí /připadá mi, že dneska i usej
bejt takový v š i c h n i/. Svlíkám se. Přirozená lidská
činnost. Třebaže mám nepohodlnou polohu, pucají i i oči.
V pauze se v r h á m na jablka. Pan profesor nu mě uka
zuje prstem: "Podívejte se, vocsá až sem, to je kus cesty."
Někdo rě asi namalovalímaličkýho. Zřejmě to byl nejlepší
z nich.
1
Poučka: Z portrtu musejí vyzařovat i duševní stavy.
Tec vim, co sou to těžce vydělaný prachy. Dojídám
poslední jablka. Pod po! ledem vrátný dole né. pocit, že sem
něco ukrad. Jdu na chudinskou polívku. Je dobrá /včerejší/
a dávám si jenom jednu. Loučím se s občdvací partou. Co teč
dělat? Potkávár nějaký lidi, "Pojč na pivo." Neměl bych pít
studený. Přir zená lidská činnost. Sedíme v hospodě-. Hospodská
parta je dobrá, začínám se bavit /chvílema dokonce b á j e č —
n ě/. Pivo je bezvadný /i k pití/. "Všechny nemoci jsou zaned
baný' pití." Kdybych byl pořád zbušenej, možná by bylo všech
no jednodušší /jednoduší/ /jednoduchý/ /jedno/. Zase v postýlce.
"Proč si ráno neležel?" Jsem hrdina .

na gong. Cejtin se trochu lip. Všechny nerrci jsou
Rána
ví: ne zanedbaný nití.
: Č~Uv?7 serlnÁ . voMr vu u c ři dm “zde". Opít ; ocit
c l:, i.,’ ; ovin : o s t t • Jdu re ci vd lnutou polívku.
Je dobrú /v? rrr ť/ ^cv:': si iv • l xrczoná li. t-kd lenost.
2^ vir ss * "
;o, -3'- e 3 r^dvli na fot V: i /iívot co
š ě /. Tv? n’ hrot t ; . rtdl listí /hr. b..t listí?!/.
/n~líA. Ad- o Cv .r r- tHt sportu. Loucim se s obodvucí portcu. :or"í n'' week. c*ínú wsak-ond /to
divn^ co?/ Tur v.'
oklo <: t< ský c Psk.
.'i. se s os-odskou nrtou
/ra’írí woek-erd/.
. r
i v
e , _>
«ee: -jr >. ítpřní televizní
dýchínek /zni r,-.ýchči/.
tri pvdv na núkup o bv u luxo
vat. Dobrý '■ccitý řrer clon ro:inj»
Ríne ne gong. čerctvej jaks rybička. Yllftlid
svědčí. cpckovtre^ kr: • . .. ují; ii no n ú 8 ; y-; 1.
V autobuse vlichni
v nečili r; no óív"' í-^/icc í*
Lu ee hrft fotbcl. r Uiex réti v I e ®. Jukl tul ř
se v ’ i c h r i
' ii, or; iovfvťie ti tiiku. Li. to; icM
foto Aj , 'Y
i ’ . ■•■> .i ť/. FoV .1 jCKC hr; Li dobře
všichni /*^■č, eoi •í - c
t orali 3®^* « KaHleii
txieóít dťív. .re 51
{
i c
i u. a- fH v lát “VyWillli
se ne to!" Míc chut to vd ut /v hluv^ ndr t hrubdní lis
tí/.
Piljoxi fÍEfie vr ls. i (- lo potil sportu. 2-alení jo trdve> rufby to ý' '..rv« I VL ^ol.. l>uůu lirét se soupeře, je
ich " o. "tvderú c; > c! ' /rf onu je
■ t u u « n d/.
Žnce budu Cekat ni1 f. v n j f nřílolitoflt. Uru je atajnS
prc^třní, j- .o polaj tenhle V Jden. Ke,konci \ t KaHl otfídd» “iirlHČko, ja tr ! ■ jaká pumpu?” “Jo, tadyhle k usek,
vodě *0 dokor.ee pitné!“ /no vidi , do-."nce • itné!/ Lokám Jí
ink Ztíler«»e. Vr&c-i^ . c
rti^i . 10 rúput.e bude trénink paye^ olof ictó ztrvn ru roupei e. “Tak co Jo, de' hjrát?“
“ slibte ni ...! KiiZm potící ví , nehlas vriím “Jol’
Tyric! y rys c^učanreho clovčki. tcstel jsem míC, Jdu
zi
fi. Líf’čG do 21 tvrdí ni ít. ň-xA do trév.y,
co
prr?e ío /kost/. "l’o ja debrý,
to vykloubený.' 1 o u b y.
?*ele5 hajzl mlítí pelící jak feílonec do yon<u. Ani
ho brro prokotru /ten pony/.

Chcete 2ťt AobTo?
rdo by nechtěl!
/IxOTí tibu/

R
ÝMOVÁNKY
Konduktérská

ještě dnes

tu byl pea
já mu sousta bral
hlady
znal jeem ho »a»i’a
tralala lelala
jeřtě toes
hořel les
pes ee
uhlísel
Bobík W^jj. motýl
0 ok“»A po ní® Cyril
zatoužil P
jeátč dnes
-tu byl pes & les
te’d tu konduktér
leští transportér
válka mezi kuloxy aa6ala
chybí Jan pan Andersen
to pro Cyrila
* Jeho sen,
vMHteraká
Magistr *Sustera
opil se včera
po vín#
byl vní
jako sákusek noty
valčíček*m- Lotty”
magistr Sustera
pochopil 'zvečera
že slunce je koláč
bůh Přemysl Oráč
jen on sám je Sustera
oo se opil včera zvečera.

ex hibi cionismus
ex huby cynismus
ex hrdý carismus
ex holý centralismus
ex hele copak-ismus
ex hair copy-smus
ex Plzeň
plzeňský pivo.
Re káda

Město - poznámky k tématu

• Nejhorší samota je Kdykoliv Moci MěkosM
Zavolat.

• Na hromadném putování za
podpírali.

m*ÍÍ

vtájasně aa

- Mluvili kaidý o úplně jiném "ničem-,
podobni cl vío, nei půllitry v jejich nikou.
txxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx y xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Tak uS posté nabo
po atodmbé
obaypáván tohle místo
vspoaínkovou letí
PMtelé odchásejí jako
oexduohé skoupé dny
jak vlny opouttějí né
bezprizorné blahy odlivem
Jo tas potolikátátřotí léto
a Sekání na někoho »
jo podozdřele dlouhé.

Výlet plus Útěk - Úlet

Po pražcích vzdálených
typicky nevhodně
dojít na veíirní nádraží
koupit si lístky do nej bližší stanice
a pojmout úmysl jet co nejdál*
v posledním pátečním vlaku
složit hlavy na batohy*
vystoupit
a někde v bezejaenná Čekárně
hrát několika opiioůa
a pro zábavu psu*
o půlnoci povečeřet
řízek nesl chlebem
a vodu z nádražní pumpy*
hodinu klíaat na lavicích

a ranní štrapaci nakousnout
imed první lokálkou,
úsvit poctít va^onovou snídjuií
ze zbytku proviantu
vystoupit Někde
a do svěžesti nej jarnější krajiny
rozhlídnout se preširokjím krokem
znovu na počátku předlétí
téměř panensky
nožná naposledo

- Necítil se dotčen,
pokud se mne nedotýkáte
hřebyo

- Ven z měst, pryč z úzkoprsé civilizace přehygienizovaných toalet, hurrá na venkov ! ! ’
Takové posezení na dřevěné latríně..,

- Předčasné rozlousknutí vlašského ořechu
skýtá jen předčasný efekt
hořkého jádra.
Dechovka huláká z amplionu,
stromy se rdí dozrálými třešněmi
a ptáci ghvizdují
do rachotu aut
a do staccata psacích strojů
zatímco kousek od viaduktu
uléhajíc na tral
kdosi piáče.

.

- Hlas volajícího v poušti
projis totu ucpaných -

lidských uší

Vymílám zrnéčka z hrud
Jež ztvrdly z bahna vzdělání

ELEKTRICKÉ KŘESLO

Rozzářily se fluoreskující zářivky na tisíci

hvězdách

ofitei mohutným rozmachem paže roze chv^l
pocit tvrdého dřeva, do kterého jsem vtěsnal
malý a Velký, Velký a malý
'
Sv^ho
prsty se snax ' vtisknout se
-1
do opěradla
hukot mýdlových
,
i„ „ . *
,
bublinek
vlasy stoeene do copánků.
blondýnka
mp leje na hlavu

tO - a

Po jd
PojS
PojS
Poja

to _ . , P^^^^WTxého U-**
a mrčí _ a
_
a trSí - Mí f .
.

x

a
a
a
a

i^la

1* *i

sedni si mi na klín
učeš mi vlasy
ukaž prstem na oblohu
dej mi ruku k políbení

í/ ,

Stesky a smutky za záclonou ma g 0 rskejch
se&te po d sámkem a po 2ádech
historek

jaký že slova Projdoupřee

^enej pot

J0’ tak maximálně,
,,
,
jabčákem ?
hezky a udivený nč .
a pusa zmalované „ aklik
1
nálety na hlavu, urOusaný nohy v ostré trávě
PŘEDSTAV SI,j^y t
byt POCIT letět .
.
d J
J
uzavrenej
v kapce vody
napříč namalovaným Vesmíre« Ha

PojŠ a načni svátou lahvičku vínečka
/slíbili jsme si, že jedinou toho večera/
PojS a řekni mi něco
o tom svým princi na bílým koni
Poja a budem si hledět do očí
PojS si hrát na schvávanou:možná se najdeme

—2-

Kdo to tu furt podniká nálety na tu mou^^ul^- :
víte, já jen, že sem si to křeslo fakt
n n
í. .
nevymyslel
smejete se a larvy smutku
nikdo to nePocK, ,
Ppltom lezouz
protože^^y
tak jedem dál, h a ú n f ' z
nenÍNIC
r
k
ale asi vyhoříme!
^stte

Poj3
PojS
PojS
Poj5

a
a
a
a

vylez se mnou na skálu
nauč mě své svítící řeči
nenech mě stát na kraji utesu
unav mě, abych pěkně spal

Draci a upíři, jak laciný to má nádech
Jak směšní mi
Pánbu pohladí ,
P padají
svého Syna po hlavě a
"To je to jediné,
,
spustí mu moč
řekne vy straěcn/D
U<J'lat’ 8*nu"

drtím oplatku mezi zuby a písek skMpe
pry to probouzí MOZEK
dě8n^ "Z“1 2 ^^'chHO-ti Ukojil
mejdáč se vobrací
jestli budeš se mnou
pecky
tak to Aožná/ 'D™11®0
a dosáhram
P^ezijem
dosáhnem vysokýho
VĚKU,ku, ku, ku...

Ale tečí už mi taky něco povídej
Mám strašně rád pohádky se šíastnym koncem
Mužem si vybrat někoho, komu věnujem hvězdu
Řekneme si nahlas:Kadence a kaskády
Kadence a kaskády

-3-

Točí se
kolem jednoho bodu
j e TO g e r v e
na černým
provijící žárovka
je TO Elektrický
1 ,
křeslo, na kterým sme se
vodpálili j0 Světa
je TG bušící kladivo Nejis^0^ a Neklidu
sme TO MY
a nikdo neni víc
i když NÁM k ránu ^c^
mejdáč se vobrací na
?^Ch
na pxi^ vobrátky
JEDNO W0V/
01

PojS
Poj5
PojJ
PojS

a
a
a
a

sedni si mi na klín
učeš mi vlasy
ukaž prstem na oblohu
dej mi ruku k políbení
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duben už ztrácí svou tíhu
a tesknou přízeň.
v tůních šedavého nebe

a aávrataá béla a
drmíoí v ooiscícn

a b«i?anjch o Inť.Yeh
lwou

volí skóuená
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NÁVRAT

Blížíme se k Brestu# Kola vlaku vydupávají stále tentýž

rytmus, působící jako balzám na mé pocuchané nervy# Pro nezú
častněného pozorovatele má i pohled skrze zablemcané okénko

moskevského expresu účinek siného sedativa: Uniformitu březo-

výci^hájů zasazených do močálovitých luk porušují jen nepravi

delně roztroušené kupky sena a tu a tam se pasoucí kráva# Zříd
ka se kolem trati mihne vesnička s roztomilými dřevěnými dom

ky. Snažím si vsugerovat, že tohle se mě už netýká, a nasmě
rovat své myšlenky do krajů Českých. Nejde to. V hlavě se mi

opakovaně odvíjí střihový dokument několika právě prožitých
týdnů. Je němý, jen odněkud z dálky ke mno doléhá tajemný, a

přitom tak konkrétní hlas: "Vy náši družjá i vměstě o vámi
my pabjédim!" Proč a nad kým vítězit? Proč, proti|komu a ve ,

jménu čeho bojovat? Copak jste, sakra, ještě nepochopili, o
co tady jde? Nepochopili. Mísí se ve mně vztek a soucit.

Brest. Odlepujeme se od země# Několik dělníků v hnědých pro
maštěných montérkách pracuje na výměně podvozku našeho vagónu#
Napadá mě, že tento akt není jen pouhou technickou úpravou,
ale symbolickým vyjádřením odlišnosti dvou světů, na jejichž

hranici se právě nacházím# Koleje komunikace dvou kultur, kte

ré se nemohou setkat# Řím a Byzanc. U vlaku lze naštěstí vy
měnit podvozek, ale zkuste podsadit kulturu jiným podvozkem?
Hm, to se pak sesune#.# V duchu se pousměju nad touto tragi-

komicky reálnou představou a dříve, než ji mohu dále rozvíjet,
hevery zaskřípou a ocitáme se opět na zemi. Na svých kolejích#

Zapálím si symbolicky poslední kosmosku a sáhnu po knize po

vídek pana Capoteho, jejichž české vydání jsem levně zakoupil
v Lleždunarodnoj knige na Gorkého prospektu v Moskvě# Capotovi

frustrovaní hrdinové mě vsak nedokážou v tuto chvíli zaujmout.

Těším se domů.
Blížíme se ku Praze. Nad banální polabskou krajinou se le

žérně rozednívá. Jsme domaj ubezpečuje mě o tom nejen pohled

z okna, ale především přítomnost Čecha v uniformě průvodčího
v našem kupéo Pan Čech přinesl láhev Stoličný, a tím nás před

určil k tomu, abychom ho vyslechli, pokývali hlavou a připo

jili na jeho adresu několik obdivných poznámek. Kluci tento

druh zábavy odmítli a pokračovali ve spánku.Já ne - bylo mně
líto té vodky. Pan průvodčí tedy vypráví a já - lokaje ruskou
ohnivou vodu - se tvářím, že poslouchám. Výjimečně se monolog

obrátí v dialog:
•••o•

Ty Poláci, to je prohandlovanej národ...

Ale když na to přijde, tak do toho dou a sou jednotný.
/Pauza/
Depak. Nedovedou bejt jednotný. Vlastně žádnej národ nedo

vede bejt jednotnej.

Uzavřel krátkou výměnu názorů pan průvodčí v domnění, že touto pravdou přesáhl hranici svého češství. Naopak ji potvrdil,
ale to jsem mu já, jako správný Čech, který nechce přijít o

dobrý trunk, neřekl.
Z vlaku jsem se vypotácel s prázdnou flaškou od ruské vod

ky v náručí. Z absolutní letargie mě nedokázal vytrhnout ani
rozmazaný nápis ” Vítá vás Praha - hlavní město socialistické

ho Československa
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Z Budy a Pešti

Tak teda helejte se......... /
nalítnout,že o tom víte už dávno./
Zkrátka se

Dost už

b

c vom chce napsat,no./
? .\ ji výstavu naproti Galerii./

úvodem./

leií subjektivního pocitu./
Takže katalog!ckyi
1/ ArAutf Rainier /Rakousko/
na \
m i ováno,foto upravováno,podopizna i pana Goga
ale hlavně-počáteční radost z výstavy
2/ Richard Humilton /GB/
'řekl mní do růžová”-asi tak
5/ David Hockney /GB/

K/ Andy Warhol /USA/

pěkná řada Mloků Jaggerů,pás by ae k Marlyn/ám!/,
prostě kolekoička
Andy má i pěknéj podpis
5/ Robert Rauschenberg /USA/
oranž >Lá jnoveíotorámečku&bjcykložebříkoeleki
z dálky fajn

Jasper Johns /USA/
■ are
papíře

terč na novinově nenáp

7/ Roy LichtenaŤVÚSA/
přehlídka známejch jmen pokračuje
pun t í ky-b e.rvy-kon t r as ty - o b raz c e-hmmm
8/ Cy Twombly /USA/
péra se valí,všude bude okr a hlavně studený péra-ten
pocit je asi blbej,obraz asi dobřej-obraz je dobréj
9/ Josef Mikl /Rakousko/
barevný tahy,sytě barevný,silný tahy

10/ Gotfried Mairwbger /Rakousko/
mám” z toho "chul; na citrón

třeba takovejdle
11/ Markus Prachensky /Rakousko/
prostě:červena a bílou a bílásčervenou vypadá
vždy dobře
12/ Adolf Frbhner /Rakousko/
f
tak na takovoudle židli bych si v životě nesed*
ta má ale vnitřnosti
15/ Herman Nitzsch /Rakousko/
teklo to a tečt to přischlo,jako/tedy pardon/
vznešený strupy na koleně,či co
14/ Walter Pichler /NSR/
-------------- PLÁNY----------------15/ Jean Tinguely /Švýcarsko/
labutí motorka s labutí plení ‘/Železo-hodně/
16/ John Chamberlain /USA/
nastavovaná,zmačkaná paudo
17/ Daniel Spoerri /Rumunsko/
botník se zrcadlovým druhotným dojmem-fajn RUMUNE
uŽ mě dostal a celého poplet*
18/ Malcolm Morley /GB/
malovaná"colorfoto",malovaná!zdála se hned ňáká
divná
19/ Gerhard Richter /NSR/
nebe a něco k tomu
20/ Fernando Botero /Kolumbie/
malovaná macanóárna ^-^malovaná macanda
21/ Richard Estes /USA/

prostě dělá si co chce,maluje si
jako když tiskne,táák no

22/ Jean Oliver Hucleux /i'rancie/
slušná rodina,foto-kresba-foto?-kresba?
kresba
/hyperrealismus,ty chytréj/
23/ Ralph Goings /USA/
/ Je z Kalifornie,stříbrnéj,je tam vedro,břinká to
jezdí to,CHRÓM,CHRÓM
24/ Chuck Glose /USA/
todle bude von

25/ John ,de Andrez /USA,/
PÁNI ! podsklem je mochezké děvče,ale z čeho?!
26/ Hubert Schmelik /Rakousko/

-• oranžová a zelená

27/ Susun kofhenberg /USA/
Čau MÉĎO !
28/ Naney Graves /USA/
barevný střihy/nenech se nachytat,to nejsou obrázky/
pokračuje to,změna,svítí to,končí
29/ Jaquea de la Villeglé /Francie/
starej poutač beden nebo bedna poutače,každopádně
jsem hozenej někam do proělýho kSeftu,svět je velikej
30/ Mimo Rotella /Itálie/

31/ Louis Cane /Francie/
MÓÓC velký a okrový a kdyby ty čáry něco znamenaly,tak určitě

52/ Konrád Klapheck /NSR/
chromový budoucfdopohybudávač", bude to rambaje,
ale zvuku pomálu,spíš pro oči
”HuF - á
HUf - á
HUP - á........... "
53/ Cesar/Baldacíní/ /Francie/
lisovanéj barevnaj"boiler",ale je na něm vidět,
že je z Francie

34/ Oswald Oberhuber /Rakousko/

šíleně velký
hlavy ALE KLID !!

55/ Georg Baselitz /NSB/
válíme 8e,glečnoitmavnemejmizímejobjevíme serzmizíme;
to vše na 6 úzkéjch,ale vysokéjch plátnech
/Č.4 vypadá jeko krémovaný jelito f.zn.J E N S E N/
56/ A.R.Penck
i stroj d
| omáonos
I ti

। “Jistota
| v příro
dě

myšlení!
|
l

kalno

I

|
|

57/ Marku;- LUpertz /Mafotr iTeťo"Němec nebo co/
modtá
x
zlatá
58/ Robert Kushner /USA/
tvary
pastelové barvy
celek
látka
prostě dvourozměrný prostor a dost
59/ Miriam Sharp!o /Kanada/
růžovounko-zlato-vláknitý maxivějíř nebo
růžovounko-zlato-vláknitá maxiluneta
40/ Joe Zucker /USA/
•'pižlaná vata"vystupmje a tvoří mozaiku příhodné
malůvce,lehnout si do toho a válet se v tom k ze
šílení, ale až by to pominulo,bolely by mne ruce,
je to zrádné/fingovaná/vaia
Výstava nekončí!Ještě jsou tu domácí.
A/ místnost s diáky-snímky z různých výstavek,obrovské
nevyčerpatelné kolo diáků,málo diváků
B/ moře Železa-moře”studeného”železa a jeho stínů,ner
vozita prostoru-postrkuje k okousání nehtů,žádné
sarapatičky,ale fláky železa,musel bych tam být ce
lou věčnost
- Gyulás Gyula
Trombitás Tamás
Pereno Friedrich

Zoltán Bohuš
Enikó Szčllbssy
Antal Lux
atd....
atd..,.
to je prostě nádhera,třeba tady,tady,nebo tady,nebo kříže
Isztvána ládlera!Prostě želelo,ta ocel,to je VONO!Mám z
toho šíleně energie,skoro ani nemůžu psát,pero je takový
cancourek mezimprs ty ‘'zvyklými cokoliv drtit’', nemohu se
ani soustředit-grrrr!I
C/ a t> d kámen-studenej kámen/*'lůžko mé je mramor studený*'/
strohé j, tvrdé j,hard!ířískat do toho něčím,čemu on neuhne,
dyt on se umí i lesknout!
D/ moudré dřevo-klid chlapče,ve všem je řád,dřevo je klidné,
alespoň na povrchu,a když pukne,tak,bez tvé čumendy,hezký
ústraní./Dobře,Že jsou lidé na světě/
E/ umění lehkého fota-tam lidi moc fajn blbnou
F/ umělá hmota-blemtaná,lesklá,igelitová,umělá.Možnosti.Ská
ču tady jako blázen....Jako ti lidé na těch fotkách.Ale
díky i tobě,Gábore Matyofálvlrto.za tu přepravu na změnu
v kvádru

světýlka dělaj taky svo j/é, senout si do nich,"do svíčiček"
-KŘUP.
A na závěr do knihy hostů.A moč hezký pocit.Amocenergie.
A a* a a.....Dobře,žé jsou lidé na světě.

MIMOT
OBRAZY

1973-1983

ŇÁKEJ PLZEŇÁK .....

Fauk... .Frauknecht....
Z auta se to moc dobře nečta,Cbrazy nejsou moc vidět,káký atrojt., velký

plátna. Velký štětce.dm,tc nemusí Oejt špatný.

sdělní aopo ledne. Hence jma ulicema kolem velkýho bílýhc čeak;, ho 1'iu.u.caox*

listickýho baráku.Vsude vymete no, sou prázdniny,Hodinu tri vím úplní- sám
v celý galerii - Karel Prauknecht ivbrázy.

Ták,nejdřív nechat zdálky všucnno působit.Jenomže takhle to moc no^dw.
Obrazy nutí stát a pořádně ko ukat .Triptych 'o ui na jKo j icí , Kado st * st aroat.

Krásné hmotná žena nakloněná po ohromném prsu směr bod - lítě.Je to mo
hutné,klidné, k vedle napětí v barvama vystavěným prostoru,no vo starost,
Když bylo Frauknechto ví šest let, předčítal onu otec

ní ty,bydleli

venku za Plzní,vedle hučel potek,v nersu se slunili na juacaoiij
chodili na pstruhy - tohle bylo namalovaný naproti,..uším si to vc.< pře
číst,tak prohlí uno ut, ;.epí óu jen co oorbz,taky 1 maloval my. .a ■ al z val

to v sedmdesátých letech,a kry tt? zažil ?Z katalc

začátku třicátých lit.Připadá c -,

Li i-.w.

asm to :r žil tuky -

i, Á-.

tric.t *-t

pozdě J c.

Co

na 3t .1 č.l,na

át-1 č. z a otď.

měl střeva,avuvka

ó.ý? .>

ubrus nýbo

y

rachn.ut loktams a podepřít si n!'.vu,

.ale zase jen uorus ^ako - ostatních.a 7sóer! I'lí . cvý:

zl&t:

září

kuchynskí dve řa , 5= ro.. ..
Zase k hodině, volná malba, listox za. Pécko
a

z r—t o

tbriov^

h

na ^o v *

.

obžlopsný ..^tko u i--..t íxj-..

A co uál..? K.y=sbj .Uhlem dělaný staveniště, vnitřek tramva jt ,bagr. Ve Iký
t
žfenský télo.ac tohc vepsaný rytmický písmena.Vlní sl to v mohutné kopulasi.šéco -o co ony ho na obrazu,svaly škubej,na křesla tělo s roztaženýma

nohama.- žád.n=j detail.Fakt jenom tělo ?

2 tramvaje je tax^ ubrac a Tři

řícci ve vlaku. Jak js-z byl nemocný,b otci a nu rj»cíuh,k'us knu.nc,
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namu ic vat Jun
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Reportáž z nalezené výstavy Zdeňka Rykra

Zdeněk Rykr v Karlových Varech - říká zastrčená zprávička
v Časopisu Kvóty. Po zkušenosti s krachem Rykrovy pražské výsta
vy nejsme příliš důvěřiví. Nicméně zvědavost způsobila, že jedno
ho sobotního dopoledne se stáváme lázeňskými hosty a korzujíc ko
lonádou s nezbytnými nádobkami s minerálkou a hledáme zmíněnou
galerii. Dnes je poslední den Rykrovy výstavy.

Co vůbec očekáváme? Platíme vstupné a vcházíme.
- Rykr rozloží svůj obraz na linie a užívá jich samotných o so
bě místo ploch, barev i objemů.
- * Namaluje nádražní čekárnu i s kytičkama tak, jako nedělní malíř.
- Na svém schodišti rezignuje na objem, světlo, perspektivu, jsou
tu jen plochy.
- Ulici dvacátých let maluje lomenou kobaltovou modři jako na
francovce Alpa, auta graciézní kresbou dobových plakátě.
- část ulice s částí kandelábru dělá jen tak, špinavým okrem
a Špinavou modří.
- V objektech visí odložené věci, spečený vosk, usmolené provázky.
Zdeněk Rykr

26. 10. 1900 se narodil v Chotěboři
maturant na Kolínském gymnáziu
student klasické archeologie
šéf reklamy továrny na cukrovinky Orion
redaktor Pestrého týdne
autor úspěšné expozice ministerstva obchodu na veletrhu v Paříži
15. 1. 1940 skáče pod vlak
Každý jeho obraz vyžaduje zvláštní pozornost, svou nemalířkostí
v obvyklém smyslu vzbuzuje zmatek. Rykr to divákům neulehčil,
ale ani nezašifroval českou expi-esionistickou , kubistickou,
surrealistickou formou.
Proto to neměl lehké a ani jeho obrazy nejsou lehtcé.

M. Š.

Kandelábr / 1927
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Slunce v mrazivém dni ’ 1933

ART ZOYD

nouzový východ

Loni jsem se v předvečer velikonočních svátků musel jet přesvěd
čit na vlastní oči před Lucernu. Páska SE NEKONAJÍ, vylepená přes
všechny plakáty, hovoří jednoznačně. A tak se v šedivém nebi dohasínající zimy ztrácí spolu s vidinou celých PJD i vystoupení sku
piny opředené mýtem geniality. Místo ART ZOYD se na mě z obálky
právě vyšlého MS usmívá VÍÍA VÁVRA.
Padá mokrý sníh a já odjíždím ňa sever, abych čas finále PJD strá
vil na zábavě s místní omladinou a místní skupinau /Status Quo by
měli radost, kolik lidí hraje jejich skladby/.
Nicméně o něco víc než rok později, po tříhodinovém kvasu těl, se
chuchvalec mého žebroví propasíruje přes skleněnou a já ulehnu
do nulté řady, k nohám svých přátel, kteří byli ochotni tu čekat
o 5 hodin víc než já.
Koncert v modré - bude se v ní utápět celou dobu. Spí8 světlejší žádný opar. Doplní jíčími barvami bude bílá /klávesy/, černá /klávesy,
oblečení/, stříbrná /stojany, saxofon/ a světlehnědá /baskytara,
housle/.
Nástup je jednoznačný Etat d*urgenpe, čtvrthodinový opening desky
Nhase IV, z níž je téměř veškerý dnešní materiál. Autorem je
Thierry Zqboitzeff - baskytarista, violoncellista a zpěvák /dá-li
se u instrumentální skupiny hovořit o zpěvákovi/ a spolu s
Hourbetem zakládající člen, vedoucí a skladatel. Hourbette však
leží ve Francii v nemocnici a zaskakuje za něj houslista a hráč
na klávesové nástroje Michael Nik. Za svoje působení prošla skupi
na řadou změn, a tak tu z počátků kromě ústřední dvojice zbývá již
jen trumpetista Jean-Pierre Soarez. který si při hraní s oblibou podp
pírá hlavu a drží i hraje na svůj nástroj jen jednou rukou. Deska
Phase IV, nahraná v dubnu a květnu 1982 ve švýcarském Kirchbergu
za účasti "zvukové mistryně" Etienne Conod, je ovšem také ve zname
ní dvou nových mladičkých členů - saxofonisty pídipra Pietipnu * pia
nisty Thierry Willemqy.
Co se týče vlivů na tvorbu Art Zoyd, souhlasím s Mm^mpu, to se pro
jevuje hned ve vokálních partech úvodní skladby. Jinak se neubráním
pocitu, že jsou Art Zoyd vlastně pokračovateli zakladatelů francouz
ské moderní vážné hudby, zejména Césara Francké* /Ovšem s daleko
větší schopnosti promlouvat svou formou k dnešním posluchačům./
Etat d*urgence v sobě spojuje nervozitu^tak vlastní jejich hudbě.
Vypjaté pasáže, umocněné přednatočenými pásky s jakýmsi vzdáleným
vřískotem. Chvějící se baskytara je prořezávána ostrými /pří/dechy

.Třískotem." Chvějící ao baskytara je pročesávána ostrými Zpří/deehý/

a housle s pianem tvoří kontakt mezi oběma těmito protipóly.
K zbláznění nervní začátek je postupně vystřídán drásající vleklostí, podporovanou výměnou baskytary za vilonoello. Takto se
koncert řítí dál a dál, přes klidné pasáže poue s pianem, housle*
mi a chrastítkem, přes hru na piano pěstí a posléze celým před
loktím až po závěrečný smuteční pochod za americké indiány. Ko
nečně přicházejí Art Zoyd k druhému přídavku - ozve se opětovně
monumentální intro Ftat ďurgence. Auditorium začumí nadčoním,
ale to už z pódia kina francouzského velvyslanectví odchází pos
lední člen ART
ZOYD.
Nouzový východ?
Nouzový?
Východ?

ZYER GABBA S.
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ZOYD

DRUHÝ KONCERT HUDEBNÍHO JARA 1983

Ty stopaře jsme do našeho Dolmen-beetlu / automobilové hvězdy
filmu "Bota jménem Melichar / vsáli na teplické výpadovce,
ho ” Jí.Za chvíli se jazyky rozván; ly a tuk jsme mluvili .
vili a taky poslouchali rádio, vysílající své oblíbené ?lc
vé hitíky.Smáli jsme se tomu a kroutili hlavami nud hálc
.
vynalézavostí interpretů a tvůrců tohoto "materiálu".A p 1
rť la do chvíle tichu:"A mimochodem, když už se tuk dlouh
me o muzice, byli jotě nu Art Zoyd?" Podívali jsme oo / j
T w'š / s úsměvem nu sebo a náhle jako bychom zase, ucítil i
■’ L k til mačkajících se před budovou francouzského'‘velv; .
reec-í ve Štěpánské ulici, kde s< koncert jmenované siru in.
m l.čbvrtek 12.5.1963 - čekání »od šesti do osmi.Uprostřed CA
i h 'ho davu se dá sotva dýchat, oblečení lepí pot nu Celo, , •
(PA; ae Jq masy čekajících vetře vánek se svým chladivým cist ím.Okolo osmé tělo zalije posvátná nedočkavost, kt
íAji- punc neopakovatelnooti divili, kdy po schodech se.
j. te do podzemní místnosti, kde ac vše bude odehrávat. Ji
i ych znovu uviděl, úšklebek na Tomášově tváři, když já ul
■•vnitř a on stále ještě nekompromisně nalepený nu skle ■ " „
ích dveří musel čekat.Ruka mu již skoro křečovitě svíral.
Usbní dar pro Pavla Grimma, to odpoledne koupený, ten vet
Aíly hudbyniilovných Pražanů neustále utiskovaný. 'dyž n; i
-ncau, tělem zas projede záchvěv strachu.Konfrontaci sv'
’
ti s tlacivou nedočkavostí vč'k přežil.Usmál ýdetií se t
To /'A polomastně /to za mč/, poloomluvně / to za něj/ ;
re zolv.tním pokynem ”G0 ±N" jsem počal sestup po schodech. .
ir re stejné době začínal v Dvořákově síni^prvhí koncert :

i.'ho *o <líku hudebního svátku Dražské jaro.rmzrke hv.dby.
né jí l 'dí se však ten večer scházelo na místě jiném.Konce ■
francouzské avantgardní skupiny Art Zoyd, ačkoliv do ojr.c
ního programu Pražského jara nepatřil, byl rozhodně s í :
tohoto podniku svojí úrovní souměřitelný.Art Zoyd se zí
jí stejně jako Cutlerův Cassiber, který koncertoval v : a.

ART
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VÝCH SADECH v února tohoto uoku / viz Dolmen 5 /,
ního proudu Rock In Oporition.Toto linuti odrušuje ť
j jichž ideový ] ro£ ?
i urovaí pr vo tov né 1 idb; ; <
plň rojmu " moden’, i soci. 11. tiché umíní ”.lro it; hui
1 ■ vc-l^ým svátkem, že tyto dví' skupiny mohl;. během
j
uvítat ve cvé núruěi.í
tným v tomto konstatov
o: 'vú jen i. kt, že oficiálno t obou koncertu silné p< . .
v. J.e, že oba významné podniky oc neděly zrovna ne pt \
důlních hudebních kruhů. > tesbivalu politici é písně \ ' ■
v, la např. jiná skupina linutí R.1,0 italská Stormy ..
nost vystupovat na zcela o Ci e.l ální bázi, Sokolov v:kl (
munisty nebere. škoda. Ar l Zoyd však coby převážní in,. :
n ' lupina i.á údajně příští rok naději na požehnání j
čertu.
I
V modrých křesílkách híGí orného sálu nu nás již
v bylo a tak jsme vzaali z. vil k místy na z< mi pod pud!
a- liou našich šťastnějších I.; u । rádu.Šťastnějd 'eh? dpi
!l • věj čích, čekali již od dv; 'cti hodin.Oci zvědavě
v ’.i pódium, na němž vytvářely atmosféru nedočkavého
tí osamělé nástroje a reproduktory.Pro nezasvěceného
nika byla jistě překvupenín a bsence bicích ná.-itrojri ■■
<? i u.Ano, Art Zoyd těchto nr'.• t,,oju nevyužívají. Sá,lem co
?r te reprodukovaná, velice
jí.mnvň hudba, jo nekalil
piúd osmou.Sál je naplněný.0 koncertu se vědělo, v pid'
velvyslanectví visel již pres týden poměrně výrazný ilf
Josef Víšek plnil ulohu jíléhosi "uvudÓěo" prohramu.z
eiú o liistorii kapely, jejím zaměřeni, poděkoval friúic:
tmha hdě za uspořádání bczpl' t/úho koncertu u pak jcu
i •' představil a uvedl na pódium ěleny kapely.V prvuí c
v lice překvapilo jejich vizuální mládí.Vzhledem 1 : i '■! ' jjjí iu a hloubavějšímu zvuku skupiny, který jsem ..
ji' z dřívějška, jsem čekal spíš vyzrálejší, citerší i.
1 ó .3- ofonista - vlnité vl-''a výrazný kulatý obli k j
hrochu opičími xjwj, klarickej Prcntik,9blečeni - do?,
hoty s velkýi.i kapsami a Čcj^é triko, trumpotist; vy;.- trochu jako jeho starší bratr, možná vznik tohoto doj/ / /s?
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híSilo jen velice podobné oblečení obou.Houslista v dlí ' '
kudrnatými blond vlasy a úzkým
ý obličejem za;
nástroje prý vedoucího
I-Lory se koncertu nesul
Klávesák vypadal úplně ncj .l. dl.í - klasický rovný pov.cř
strojem, štíhlé dlouhé prst;
i nnírnč soíhitřodcný výr
kytarista a violoncellista, který na kono rtě k p Lu ■
í

t.

Jsicí němčiny, fr ncouzštiny a angličtiny občas ohlašc

jednotlivé skladby, vlasy vpředu rozčíslé na ostrou pl?iu .
energický obličej.Art Zoyd jsou ní pódiu.V tu chvíli s< vr v.
rola vstupní brána konzulátu : l i nošlastní vánku jr č;."
dávat a lézt po okolních dvorcích hleduje jiný pří: tup
lu a přijeli policajti.Ky dole jíme však již celou byt
těchto starostí.Koncert začal., opisovat hudbu Art Zoyd
lo nošením dříví do losu.Obsáhlá pozornost jo této stu,
novéna věnován:: v Jazz Bulo liru / .77-28/ a zpráva o nárl
cím koncertě /1J.7./ v Brní' se objevila i v naší zlaté
Tedy jen velič povrchní cha \aktcriotika - směsice ruc.u,
děrní vážné hudby a všech for< i jazzu.Běhom skoro dvouh
vého koncertu před námi okuji": vytvořili; monumcutělní i
kvalitní avantgardní hudby.Porn rout, drtivá nejistotu ? jJ
ta, ohromná síla a energie, monument, hutnoob, obrovel;'
jednu rjokci tvoří baskytara, klávesy a housle, druhou o’
chová nástroje.Obě sekce se střídají ve vedení spodního
základu, o jakési výbušné nadstavby.Dost, dost, oubjcktj
pomínky zrčínají přehlušovat objektivní pohled ne jejic’
ti jr la musí dvakrát přidávat, ohlas vystoupení jo nám ,,
sledy přijdou hudebníci na pódium, uchopí nástroje a rn ‘
za ;nít jen jedinému tonu.Definitivní neoddiskutovatelná
Ir cházíme do foyeru a prohlížíme ještě fotografickou vý
zřejmě vývoje hudby na francouzské půdě."Hele, hele, pc
ka, tedy je perfektní fotka D^evida Allena...hele, hel ,
na...Kojíme se toho,aby někdo z typicky českých hudebních
'c "1 nepojal úmysl si nějakou fotku přivlastnit.Ještě .
I r li n'zev skupiny z velkého fialového plakátu / l:c' j /.
není foíáček, to by byl kýčovitý snímeček u plakátu --Dolmen
.
Art Zoyd/ a pak již jdeme ven.Potkáváme známé lidí, kteří se
při'li před chvilkou a dostali se dovnitř a uviděli aspo"
•'

davly.Bozhovor proudí, jde se samozřejmě do "Supliku".
ó, hudební jaro pražské 19S5 budiž pochváleno.
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GARÁŽ- OZW /Onkel Zbyndas Winter Rock/

Místo konání: Úvaly
Kdy: 16. 9. 1983
Začátek: 20.oo hod.
Pěkná natřískáno, lidi stojí v uličkách, spousta Jich
zůstává venku. Po nezbytné technické oůlhodince začíná koneč
ně hrát pražská skupina GARÁŽ. Jelikož ji slyším prvně, tak
poslouchám zvěsti kolem. GARÁŽ je prý v nové sestavě a hudeb
ně lepší. Vystupuje v sedmi
~
— ♦'
?
Sestava: basa, bicí, 2 kytary, saxofon, dva zpěváci. Překva
puje mě absence obyklého kytarového soíování. ale to si uvě
domuji až nakonec. Hudba GARÁŽE je totiž velice rychlé, ryt
mická, prostě punk. Základ tvoří basa, bicí a obě kytary,
takže spodek je místy až ztrojený. Saxofon roluje a roluje,
až je toho někdy moc. Jak už jsem uvedl, zpěváci byli dva.
Jeden viditelně dominuje svým přirozeným a přesvědčivým
projevem, druhý je pravým onakém. Jeho zoufalé snažení /pě
vecké a pohybové/ vyznělo dost křečovitě a směšně. Zřejmě je
to někdo, kdo kapele půjčuje aparaturu či zkušebnu, nebo tak
nějak. Kapela hraje asi 15 skladeb, ke konci už dost únavných
/podobný rytmus/.

zPo přestávce nastává peklo. Tma, hučení z reprobeden,
na pódiu kdosi v černém přiléhavém trikotu vyrábí bruskou jiskry.
Velice sugestivní. Je ohlášeno vystoupení Divadelně hudební sku
piny OZW. Ovšem ještě že divadelní, hudba saqiotná se totiž kam
si vytratila. Škoda, začátek byl opravdu silný. Bylo alespoň
na co se dívat. Na pódiu běží televize, na kterou se dívá ně
jaký člověk v kloboučku, vzduchem poletují bublinky z bublifuku, na pódiu se motná potápěč. Hudebníkům se vyloženě nedaří.
Jsou viditelně nesehraní a nervózní. I přes několik technických
závad /prasklá struna - dvakrát/ se jim podaří doklopýtat k zá
věru. Nakonec je dokonce i ořídavek.
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Othar Čiladze: Půjdu za svým hněvem
Milan Jungmann napsal Janu Trefulkovi: "Nečetl-li jsi ještě
román gruzínského básníka Othara Čiladzeho "Půjdu za svým hněvem",
pust se do něho ve sváteční chvíli - tam to všechno je-; provinění
lidí na sobě samých, za které je trestán každý i ve svém nejintim
nějším osudu". - Tato slova byla důvodem, proč jsem knihu vyhledal.
/Není to problém, v Městské knihovně ležely ladem tři kusy. Samot
ná kniha vyšla asi před pěti lety./
Výborným doslovem ji opatřil sám překladatel Václav A. černý. Proto
že Černý přesně vystihl o co v díle běží, vybral jsem pro Dolmen
několik jeho myšlenek.
..... V tom je i ona vina, o které se v románě tolik mluví a kterou
na sobě cítí skoro každá z jeho postav: všichni se nechali vehnat
do situace, ve které nechtěli býtya když na to přišli, neučinili
nic, aby se z ní vymanili ...
...o. Rybář Bedia neustále upozorňuje "Lidé, mo^e nás opouští". Nikdo
mu však nevěnuje pozornost - v zemi, která je předem smířena se svým
oádem, je každý hlas, který burcuje k bdělosti, hlasem blázna.
..... Kdo je v románě hrdinou? Zřejmě re každý, kdo prokáže otateřa. S'
Ucheirg byl chrabrý válečník, ale skutečným hrdinou sPtal teprve
tím, jak snášel utrpení. Jeho vojenská zdatnost k tomu nestačila
- toho si byl vědom především on sám. Je to paradoxní, ale v romá
ně je zřejmě jediným člověkem, který si uchaval svou aktivitu /vá
lečný invalida/. Ve svém stavu a za děných okolností totiž nemohl
dělat mnoho jiného než vyšívat koberce.
To, že odmítl ze svého syna Phnrnnozp vychovávat válečníka, nebylo
pasivním přizpůsobením se situaci, byl to naopak výsledek vědomého
rozhodnutí. Jiná věc je, bylo-li to rozhodnutí správné, nebol
Pharnaoz jím do konce života trpěl. Avšak i kdyby se byl Pharnaoz
vojákem stel, nebyl by zřejmě schopen být hrdinou /v tradičním význa
mu/ - byl totiž příliš přemýšlivý. Jeho nerozhodnost a neschopnost
jakkoli se zachovat a zaujmout jakékoli jednoznačné stanovisko
vyplývala z jeho snahy všechno domyslet až do konce /důsledky vlast
ních názorů a postojů i přednosti názorů a postojů jiných. Nebyl
to Oblomov, nebot byl člověk pracovitý a schopný, nebyl však scho
pen "vrhnout kostky" nebo "rozetnout gordický uzel". Tvůrcem však
byl jen do té doby,' než si nechal definitivně vzít dívku Ino. Tehdy
byl sochařem a od té doby je kameníkem. Nejde tu o rozdíl mezi
umělcem a řemeslníkem, ale sníš o toz co postihlo všechny Vaneké.
Ve Váni také přestali pracovat kovotepci a zlatníci, kteří byli
v dobách slávy jeho ozdotou a vyrábějí se nejváš rohože a košíky
z rákosí, které nejdou na odbyt.
Naproti ternu Kusá byl "hrdinou své doby" - doby úpadku a všeobecné
pasivity. Nebyl si osobně svou pravdou jist, dokonce se ani nesna
žil žádnou pravdu mít - pochopil prostě, že doba, která nepotřebuje
bojovníky, potřebuje katy. Být královským služebnícem bylo pro něho
jedinou možností existence - získal tím vážnost, kterou by si
vlastními činy a vlastnostmi nikdy nezískal, a přitom nemusel za
nic zodpovídat a c ničem rozhodovat. Sám náchal jen soukromé zlo společenské zlo, na němž byl účasten, vždycky nakonec realizoval
někdo jiný ...
.....Bedia, Bočia a Bakchos jsou nepochybně poslednímivpředstaviteli
tradic, kterými Váni žilo a proslavilo se . Bedia. s morem .....
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i/
Ano, mofce mělo pro Váni osudový význam a nevyhnutelný osud města se
projevil poprvé tím, že je more začalo opouštět.
Bočia je ztělesněním životního elánu města - on i jeho žena Photola
jsou daleko víc mytologickými než románovými postavami - zastupují
symboly plodnosti. Rovněž Bakchos je postavou spíše mytologickou.
V ořekladu to je ještě zdůrazněno formou jeho jména, ale román
nenechává nikoho na pobybách, že se jmenuje podle antického boha
vína - on jím je. Všichni tři Bedia, Bočia á Bakchos umírají
v okamžiku, kdy zjistí, že obyvatelé města Vni ztratili vztah
k silám přírody, které představují,, a že vymizely ctnosti, jejichž
jsou nositeli. Bedia umírá tehdy, když vidí, že moře ustoupilo a nikoho to nezajímá. Bočia umírá ne proto, že král Okodžsďo vztáhne
ruku na děti, ale proto, že Vanští neučiní nic, aby tomu zabránili,
plodnost od tohoto okamžiku ztratila smysl, a Bakchova smrt nastává
tehdy, když lidé přestanou z vína čerpat sílu a radost a začnou pít
jen proto, aby se rychle opili.
Kdo podle úvodu tohoto článku očekává, že se jedná o nějakou
časovou alegorii, bude zklamán, čiladzeho myšlenky mají platnost
pro všechny doby co Člověk žije a o něco usiluje. Pravda - dnes nás
velmi oslovuje. Vyznění románu v žádném ořípad^ není moralistické.
Kdo tomu nevěří, necht otevře knihu na stránce ^3 a Čte slova o tom,
jak vinař Šubu ošetřoval svoji vinici.
Subu stál r dine pa boku inko Jň Vimce a po
která
kdysi daroval: Ucheirovi za statečnost proka, ,• _ b
ješ
tě existovala, ale dávala rok r.d rok : m.r
odu Patrně
stárla jako Subu. i když ten nepopřáv oddechu jin ani so
bě. Chodil dosud 'zpřímený jako soj.ik 3 vousy rnu vlaiv ja
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ko prapor nesmrtelnosti: léta však se ani jemu nezastavila
Do Váni ud sch -'i'a! mák , třebaže Ucbciiů' t .ttk ncb.l
od města dal '.z dvě hodinv. Bvdlil \ chatrči, kterou si po
stavil na víme Měl u ni uvázaného osla, ale nepoujital ho,
dokud ned zrála úroda a nevídal se najmout p —. c-ík. Ji
nak.. jak bvj t'k dlouhý, neviděl živou du- R ■.”; !ouva!
5 oslem a s lnici, iako kdyby mu mohli rozu" .: - a jako
kdyby stáli 0 :eho řeči.

Subu vmic: :k spával, hnoíil. zaléval. ‘Icchď.
z \ noci
vedle ni spal, aby ji vlastním tělem zahřál jak - - -”ř nu
a nemocnou žezv Míjel den po dni. měsíc po - .- . - ,1 r
va poznenáh _ zase jednou nasadila pupenee Z .-.dl uf ,
- těch pupenců v- : • rúži
c ■
.
’akn složený kar;-n:k z dlaně. Z pupeneú b-r zp: >střené jako lidská dlaň a tbjevily se kuBák’. -i br rr ě
To byla d
káv jarní deště jako Dior.ýz.
,c
zrčvem a
'-. -.n -n obcházely po světě. Vir
- a - -á
mn>ých žab.x K.Iičky den ode dne rostly a nešvar. -c
rtraškově
írávou - či snad světlen? ?- c ■ ódem,
v- t-'že i -. píci .-_nl a pflzti-svaly kdejak
ffluiku • nui-s . Kor.c— j-ta máni v kuličky barvu - i b rvu z 1 ."'.či’’
- - rvět.-. 3 narim-dy šlapán.
by irčly 7
im L<-r: -.a pu.<n-_t zr.ab přilnout k prstu jako kapk
.
Kd ž
•e aubu petíč^á-ai v dlaních, zalévalo se mu -a.a t^ . k •_
rac-stí a pýchou Na podzim pak vlnice znek iá*. a ,r.my
rtep nene rtavami si_-- -e a země ji á- 'cly. nk □ žer._. -.Z':ž jí ze zdiiíci cli a r z-:řvr,/ch * adx.ek

<2r • mleto V ■ x c cr.ytai.i k porodí
0/io nu:
dem ■:• plod
' i'd. r:ah.>;rfr » .c v p r"dni ■ bel'
těch V:. - bi . trcb .a .: ydccl.iiout, toužil, po
a upadala pcT^alu J onoS' zemdleného polo pánfc j
zmoci J" lexinřCJeTehdy n<dr „d >ubu
J '1
nohra; K-ííý^, r Gul ,< icn <.
Kolem oj tých hrozná [
letu-aly opo;erx v. 'y a bzo :• ;
•...mě 4pikckď pt>)
A tu se íub’Zjako naráz zr.i ■ .1 v.ýcii let i^- . viníce hr;
r.ú a jako mladý' -t_. nesedj, '-ho se dřív
eho
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Franz Kafka

100 let
"Ahoj!....Ahoj!...."/katalogicky:sobota,Želivského,6 dní po
tře tím úewe^ei, tedy dnu stého výročí narosení pražského němec
kého spisovatele Branže Kafky/.Nevybrali jsme si toto místo
na sraz k naší"pouti po stopách Kafky"náhodně,protože Jsme
jí chtěli začít právě na nedalekém strašnickém hřbitově,kde
právě Kafka"odpočívá".Žel bohu byl hřbitov zavřen,a tak jon
"snímeček krz mříže"a pul kila černého rybízu od starší pani
před metrem a hned dál,směr Muzeum.
Druhou zastávkou bylo Kafkovo první pracoviště po promoci
na doktora práv-tedy budova Assicurazioni generali/dnes ús
tav pro patentování vynálezu/.Budova.uč ležící takřka vpro
střed Václavského náměstí, si překvapivě ponechala/alespoň
pro nás/svůj původní ráz.Neodpustili jsme si kýčovité zamyšlení:tak tudy Branz chodil.... Jaký byl však doopravdy vztah
Kafky k"této budově"?Kafka přijal nabídnuté místo"výpomoc
né síly"u této pojišťovny s nadějí,že bude"sedat i na židlích
velice vzdálených zemí,dívat se z okna kanceláře na třtinová
pole neúo mohamedánské hřbitovy."Z toho tedy jasně vyplývá
Kafkova tehdejší touha cestovat,poznávat nové kraje,kde je
větší teplo nebo zima....Jaké tedy muselo být pak zklámání,
když na té židli sedával v rraze/a basta^a co se týče vlast
ního cestování,tak ředitelství poskytovalo svým zaměstnancem
na jejich přání každý druhý rok čtrnáctidenní dovolenou,
s tím,že si samo stanoví dobu nástupu dovolené s ohledem
na služební požadavky.Kafka však přistoupil i na tyto podmín
ky,hlavně proto,že toužil po nezávislosti na domově.? této
době také díky přátelství s Oskarem Pollakem a Maxem Brodem
vyplňuje alespoň z části svůj sen-cestování/je tím rozuměna
tedy doba do r.1912/.Co je tedy příčinou toho,Že se Kafka již
poměrně záhy poohlíží po novém zaměstnání,které našel v"Dělnické úrazové pojišťovně pro království české"již po tři čtvr
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ti roku/v srpnu 1908/?Během namáhavé služby u Assizurazioni ge
nerál! ustává jeho činnost literární,a důvod je tu.
No a"Dělnická úrazová pojišlovna"byla také naší třetí zastávkou.
Z Václavského náměstí jsme odskočili jen do ulice Na Poříčí,kde
se inkriminovaná budova nachází/taková novorenesanční"budova",
na které je napsáno Arbeiter Unfall Versichrungesanstall/.Dnes
je takřka nemožno se 4o jejích prostorů dostat,protože tam dnes
sídlí a/knihkupectví-v té době s Werťlovými"40 dny" a za B/elektrozávody a oba podniky si dveře zamykají.No ale zpčt-v této budově
tedy Kafka pracoval až do r.1922,kdy byl předčasně penzionován
/jeho kancelář byla ve 4.patře/.Ve své kariéře to dotáhl zde od
pomocného úředníka až na vrchního tajemníka a navíc byl ještě
u svých spolupracovníků velmi oblíben-coby"dítě úřadu".Kafka se
zde začal také zaobírat otázkou společenských reforem.Výsledkem
úvah se stal nakonec návth na utvoření pracovního kolektivu"Nemajetné dělnictvo."V"jeho programu"vystupu je na povrch zřetelně
jedna vlastnost,Kafkovi více než vlastní,a tou je asketismus.
Avšak tato teorie sama je/tedy jak se dochovala/volmi nedotažená,
a tak lze jen nepřímo vyvozovat,jak si Kafku představoval tuto
myšlenku realizovat!Jen pro zajímavost chci uvést^ jakou stravu
Kafka považoval za nejnutnější,čili jednotnou-chléb,voda a datle.
A už jsme zase pokračovali dále-do Masné ulice,kde se nachází
bývalá obecná škola/dnes dopravní průmyslovka/,kterou Kafka absol
voval.Cesta však vedla ještě skrz Kotvu,kde jsme se osvěžili mlé
kem. Co se týče obecné školy,připomněli jsme si hlavně příhodu,
ve které Kafka líčí svou cestu z domova do školy/pro upřesnění
/
"trasa"-dům lúinuta-Týnská ul.-Masná/.Kafka tuto cesto denodenně
absolvoval s kuchařkou,kterou později popisuje jako drobnou,su
chou,hubenou, zažloutlou, se špičatým nosem,propadlými táářemi,ale
plnou energie/.A kuchařka právěm při této cestě,při této báječné
příležitosti využívala svojí moci nad malým Franzem,když ho po
každé strašívala tím,že řekne panu učiteli,jak zlobil.Tím však
ještě více zesilovala jeho strach ze školy.Malý Franz jí zpočátku
prosil,pak vyhrožoval a nakonec zoufale plakal a prosil,plakal a
prosil.Scénu však vždy ukončil strach ještě větší-nepřijít pozdě
do školy.A tak se malý Kafka vždy sebral a utíkal,co mu síly sta
čily,aby alespoň toto nebezpečí odvrátil.A kuchařka?Nikdy nic
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neřekla,ale"měla čím dál tím větší možnost a té se nikdy nevzda
la. "Také jsme si tuto cestu zkusili,bohužel jsme spíše pro ná
hodné chodce vypadali jako párek,ve kterém si dominující homo
sexuál táhne chudáka oběí.Holt nám chybělo mnoho do Franze a
kuchařky.
Pátou zastávkou byl Kafkův byt v Dlouhé třídě,konkrétněji dům
U zlaté štiky.Dnes v tomto domě sídlí nějaké stavební závody.
Tento dům si však mnoho Kafky neužil.Důvod?Kafkova přecitlivělost
na hluk:"soused se celé hodiny vybavuje s hospodyní.Oba mluví
potichu,hospodyně sotva slyčitelně,tím hůř....Chodí to tak v kaž
dém bytě?....Sem tam kravál v kuchyni nebo na chodbě.Nade mnou
na půdě věčné koulení nějaké koule jako při kuželkách,bůhví proč,
pak zezdola klavír."Proto Kafka přijímá nabídku sestry Ottly,
aby večer a v noci pracoval v jejím domečku ve Zlaté uličce,Jejž
si najala.Byt v Dlouhé třídě definitivně vypovídá ale až v roce
1917/tedy po dvou letech/.V době pobytu v Dlouhé třídě také do
chází k obnovení styků s Felice Bauerovou po zrušení jejich prv
ního zasnoubení v r.1914.
No a to už jsme byli v Celetné ulici,kde v domě č.popisné 5 Kaf
ka trávil roky"svého vyspívání"/1896-1907/.Mladý Kafka se zde po
prvé dostává díky svému židovství,ale hlavně otci do bližšímu
styku s náboženstvím a to na^iěj působí jednoznačně-nuda.V Šestná
cti letech Kafka dokonce odmítá vše^co jen s náboženstvím souvi
sí ,přidružuje se k antiklerikálnímu spolku"Svobodná škola" a čte
Darwina.V této době také začíná Kafkův známý spor s otcem/známý
zvláště ze zveřejněného Dopisu otci-Želízy 1919/.Měli jsme snahu
dostat se na dvůr tohoto domu,abychom si byt mohli lépe prohlé
dnout. Vegetárka byla ale"nepropustná".Tak jsme alespoň navštívili
Týnský chrám,v němž je možno nalézt okno,které je společné s po
kojem obývaným Kafkou.Díky tomuto oknu usuzují také n£kteří"kafkologové"na formování citu k ponurosti.Čert ví,ale to už chrám za
vírali, a tak jsme museli také vypadnout.
Za sedmétkrám otce.Jedno z bojiší za rodinné sblížení.Jedno z ne
úspěšných bojišť za rodinné sblížení.Zkrátka neúspěšné bojiště.
Hned vedle krámu stojí bývalé c.k.státní gymnázium,které navště
voval i Kafka,tedy je řeč.o Kinském paláci.Tady jsme si v docela
těžkým vedru chvíli odpočinuli a početli o učebních postupech toho
to gymnázia,které dodávalo monarchii především budoucí úřednictvo.
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Skoro polovina vyučovacích hodina byla věnována oběma klasic
kým jazykům,v dějepisu se vyučovalo prakticky jen starověkým
dějinám,při němčině,tři hodiny týdně,se četlo z čítanky.Mo
derní jazyky,hudba,umění nebo tělocvik nebyly povinně.Lyrika
měla jen ten účel,že jí bylo možno vykazovat a zkoušet.Není
se tedy moc co divit,že Kafkovi zůstal antický duch cizí.O
svém gymnáziu mluví Kafka však ještě v jedné souvislosti,to
když při pohledu na Staroměstské náměstí jen smutně konstatuje,
jak malý byl"ten jeho svět",ve kterém prožil prakticky celá
studijní léta.
Pak jsme pustili na chvilku Kafku h co.k vodě a dali jsme si
svačino-oběd.No tak úplně vzdálení se učelu cesty to také ne
bilo,protože i při svačince jsme měli výhled akorát na Oppeltův dům,kde rodina Kafků bydlela asi od r.1914/poslední okno
v posledním patře v prvním bloku,naproti ruskému kastelu/.
Po svačince jsme si ještě skákli na limošku a i tudy nás Kufka^pronásledovaV’svou reakcí na otření/Fuchsovo/sklenice s li
monádou před napitím:"Ani to ti nepomůže!"
Následující zastávkou ještě v rámci Staroměstského náměstí byl
Kafkův rodný diům, opatřený jeho bustou>která byla ozdobena bohu
žel již zvadlými květy,trikolórou a nápisy ICO let a 7/0 I5T JO
SEF K.Díky zmatenému číslování domu však nebylo možno s přesnos
tí určit,kterýže ze vchodů je ten 1/27,tedy ten pravý.
Dům Minuta-tak tady začínala ta pouí do školy!Hezký renesanční
dům,bez jakékoliv renesanční,natož kafkovské atmosféry.Dnes vý
bor hl.m.Prahy.
"Kafkův"důn v Pařížské ulici/kdysi v Mikulášské třídě/,kde ro
dina bydlela od r.l9O7z ustoupil hotelu Intercontinental.
Takže jsme se chytli až v Bílkově ulici č.p.lO,kde vznikál snad
nej slavnější Kafkův román Proces.Tento dům nám asi učaroval na
celé cestě nejvíce.Nejenže si uchoval atmosféru domu"starého"
města,ale měl i něco z té tajemné atmosféry Procesu.Navíc pře
krásný výhled do"neapolského"dvora.Skoro‘jsme se až začali shá
nět po nějakém pamětníkovi,do reality nás však brzy vrátil pátravý pohled jedné starší dámy,která v nás zřejmě viděla pro
třelé zloděje,co si obhlížejí budoucí fachu.Jejímu pátravému
pohledu
’ zpoza záclony jsme neunikli ani venku,při focení
exteriéru.Inu lidi jsou různí,rozdílné....
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Méně známý a také významný dům v Dušní ulici jsme opět díky

zmatenému konskripčnímu číslování nenalezli.Uspěl snad pan
Wagenbach?
Na Hradčany jsme to střihli cestou přes Karlův most,okolo Kam
py a po nových schodech-Čili úsek cesty'Josefa K.do Strahov
ského lomu/dnes již zavaleného/,kde se měla konnat jeho popra
va/alespoň podle výkladu pana Eisnera v doslovu k Procesu ve
vydání z 50.let/.

Hradčany?Svatovítský chrám?Tady se přece zase měla odehrát
rozmluva mezi K-em a knězem/tedy zase pan Eisner/.Toto zasta
vení bylo obohaceno ještě o setkání s třiaosmdesátilctým mu
žem s neuvěřitelně mladou chůzí.
-"Vy jste z vesnice?Taky obdivujete tu práci těch našich před
ků, ale víte,já ani nevidím tak to dílo,jako spíš ty šikovné ru
ce. Ty tisíce těch rukou a mám z toho tuk ENERGIE!"
-"Hmmm."
-"A víte kolik je mi let?No!Třiaosmdesát!"
-"Hmmm."
-"A já už deset let nestonal.Já si takhle před deseti lety řekl:a všechny nemoci pryč!!,dupl jso^i si a otevřel okno u bylo
to.Stará sice řekla;vyvdalš jak blázen,no ale Já jí řekl,Že ode
dneška už nebudu stonat a od té doby už ani rýmuíTan na shleda
nou a jak se říká,štěstí na každém kroku v novém roku do ota ro
ků! "
-"Děkujeme,ale to hlavně vám,ne?"
Byl skvělej a my-unavení.
A Zlatá ulička?Hezká plaketa u zavřeného domu,který udivuje
svou drobností.Domek patřil Cttle a ta zde poskytla Kafkovi
pracovnu v letech 1916-17/to bylo ostatně už uvedeno/.0 plod
nosti Kafkově v této době svědčí výčet prací zde vzniklých:
7.a 1.oktávový sešit,povídky Venkovský lékařka galerii,Bratrovražda a líejbližší ves.
Ve svých zápiscích do"oktávových sešitů"Kafka pokračuje ještě
v Schonbornském paláci/dnes US velvyslanectví/,kde si najímá
dvoupokojový byt.Jedná se o rok 1917,když probíhá také druhé
zasnoubení s Eelice,které bylo zrušeno jíž v prosinci následu
jícího roku.Důvod-zjištěna plicní tuberkulóza.A tak se Kafka
stěhuje k Ottle do Siřimi,no a tan už jsme nebyli.
/na závěr ještě poděkování pánům Wagenbachovi,Brodoví a Eisneroví,z jejichž publikací-studií bylo čerpáno/
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Antický duch mu zůstal cizí..,.
Díla Kafky byla již
mnohokrát a zase mno
hokrát vypočtena,ro
zebrána i"rozebrána”,
to je jistě v pořádku,
ale,myslím,že by bylo
zajímavé uvést si i
jména těch,kteří na32.
4.
opak Kafku zase ovliv
ňovali.
Začal bych ale přes
to trochu obráceně,
výpočtem toho,čemuž
Kafka příliš nakloněn
nebyl.Je to již něko
likrát vzpomínaná an
tika, přestože Kafka
v pozdějších letech
universitního studia
četl Platona a Aris
totela.Dále také,a to
možná někoho překva
pí, duch dekadence.Kaf
ka nemá rád ni Yíilda,
|
ni Wedekinda,ni s ním
mnohdy srovnávaného
Gustava Meyrinka.
i
Tak kdo byli ti vyvolení?V dohě,když
se s ním seznámil Brod: Hamoun, Flaubert,Kleist, Bon tane,-,tif Cár,
Johan Peter Hebel/od dramatiků Friedricha Rebela a stejně tak
od Grillparzera raději čte deníky než hry/,Kelner,z novějších
autorů:Hoffmanstahl,Hesse,Carossa,ale hlavně Thomas Mann.No
jeho celoživotními láskami byli Bible a GoethelJeho láska ke
Goethovi a k Plaubertovi se prý nezměnila za celých 22 let,co
ho Brod znal.Brod^který

bet

miloval SchopenhauerayKafka Kietz-

seho.Uměl se ale i nadchnout pasážemi Ohneta.Našel zalíbení i
ve verších mladého Werfla/osobně ho nenáviděl/.
V letech 1904-05 hltá denníky Byrona, Amiela,Grillparzera,lis
ty madame Dubarry,Goethaka,Grabbeho,biografie Schopenhauera a
Dostojevského,Eckermannovy rozhovory s Goethem,MacuaXayovy vzpo
mínky .Společně s Brodem čte v originále Flaubertovu Citovou vý
chovu a Pokušení sv.Antonína.Trvá i nadále zájem o Kamsqna.Ostat
ní Francouzi?Laforgue,Huysmans,Stendhal.
Rok 1913:Beethovenovy listy/dopisy-holt tu slovenštinu ujíždí/,
a poprvé Soren Kierkegaard.
V době citových rozborů s Felice Bauerovou:Bible,Strlndberg/velmi náruživě/,Pascal,Dostojevsk ij,Tolst)j,Čechov,Cork i j.
Lze však hovořit o nějakých”učitelích"?Do jis té míry ano, tedy
podle Maxe Broda:Bible,Goethf,kleist,Plaubert,Kierkeraard.
Dostatečně neprozkoumaný jc vliv Hegelovy Fenomcnoltgie ducha
na Kafkovu metodu tvoření .lít lze ani nevzpomenout knihy Jrueionalistického filozofa Maxe Schelera,nábo?.ensko-sociologické stu
die Ernsta Troeltscha a díla sionistického myslitele Martinu Bubera.
Na závěr bych ještě uvedl pár titulů Kafkovy knihovny:Byron/deníky a dopisy/,Dante/Božská komedie/,DostojevskiJ/Brutři Karamazové,Hráč,Zločin a trest,korespondence/,Gauguin/rřed a po/,Corkij/Mezi lidmi/,Nietzsche/Tak pravil Zarathustra/,Rimbuud/Život
a tvorba/,Rodin/Rozhovory/,Šrámek,Strindberg/Na.čirém moři,Svádby,Gotické místnosti,Inferno-Legendy/,Tolsto j/’Kr»<?v tz-ei^sonátn,
Deník mládí,1847-1852,Deník,1895-1899/»Verlain/Básně/,KU rkegaard
/Stádia čisty života,Pojem úzkosti,Nemoc na smrt/,Marx/K otázce
Židů/,Flaubert/Dopisy neteře Karolíny,Citová výchova,Paní Eovaryová,Dopisy o vlastní tvorbě/,Gogoi/korespondence s přáteli/,Něm
cová, Shelley , van Gogh/Dopisy-má je moc rád/ atd...,
-na úplný, konec ještě omluva,možná že jsou některé názvy
děl nepřesně přeložené,snad mi to pánové a dámy prominouTomáš K. a M.Š.
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Příloha — místa Kafkova pobytu

I .rodný díun Franze Kafky č.I/27
2 .otcův obchod v prvních letech Celetná 12
j.dům }.íinuta/lčE$~lc96/
4 .obecna škola v Liasné ulici
5 . Gymnasium v Kinského paláci
6
.byt v Celetné ulici 5/1E96-I9O7/
7
. Ea rc 1 i num, p r ávni ck é p ře d né sky /1 >01-190 7/
&
. Assicurazioni General!
9
. Dělnická úrazová po jisto vna/190 6-1922/
IC.Pařížská jó,byt roainy ou. r.1907
II
. vlastní byt v Bílkově ul.IC/I9I4-I9IÍ/
12
.pokoj v Dlouhé třídě 705/16 /I9I5-19I6/
15 .domek ve Zlaté uiAcce/l9ÍÍb-19l7/
I4
.ScnónOorský palác/I>I7/
I5,Cppeltův aům,byt rodiny ca r.I9I4

překresleno dle Klause 'úa^enbacha
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Z1RÁVY >.ZPRÁVY ; Z-KÁVY ; ZPRÁVY t ZPRÁVY i ZPRÁVY t ZPRÁVY

"Vaše hudba je mrtvá, poslouchejte reggae” tak nějak směl vý
rok Boba Marleyho na adresu bělošských hudebníkuů a poslucha
čů. Zkratkovité zamyšlení nad tímto výrokem s použitím nahrá
vek z Ur zakoupených na letošním jugoslávském gramo-trhu bu
de obsahem první části pořadu připravovaného redakčním okru
hem Bolmenu na říjen 83.V druhé Části bude podán obraz a srov
nání hudby skupin americké a anglické Lovů vlny.
Místo konání i klub VŠE - KRM na Kůstku / kousek za Korunkou /,
,. října 1983, nejspíš od 18 hodin.
Štěpán KFK
Květen 1983 byl též měsícem konání předjubilejního /IX./ roč
níku salonu mladých výtvarníků v YU-FU.Zbývá jen doufat, že
to, co jsme mohlim na výstavě shlédnout, byl jen pokles sil
při zuřivé přípravě na "desítku".Poměrně rozsáhlá expozice
by se dala rozdělit v podstatě do tří částí.První a zároveň
početně nejmenší byla ve znamení bezbřehého kopírování sta*
rých mistrů z období avantgardy dvacátých a třicátých let.
/např. obraz Harmonium pro Nioo ve stylu Salvatora Daliho ne
bo plátna s motivy vejce - jasná upomínka na Josefa Šímu atp./
Velkou část prostoru v sále okupovala módní vlna poetic
kých motivů, z 99 % na dřevě, pokud možno do kulata, znmi
niatury vítány!Obrázky zádumčivých koček pozorujících vzdy
chající růži u okna s krajkovou záclonkou nebo kopeček ae sta
rodávnou židlí a červeným jablíčkem doslova přesycovaly vnímatelův organismus zoufalým stereotypem barev, linií a napros
to všeho, kde jediným rozdílem mezi jednotlivými autory byla
pouze míra profesionality odvedené práce, někdy však spíše
bezmezného, do nebe volajícího amatérismu.
Zbytek materiálu tvořily vesměs vágní, k ničemu nepříslu
šející a většinou nikterak zajímavé exponáty vyznačující se
valnou měrou neúnosnou přepatlaností / přehršlí barev, stínů,
motivů, detailů/.Zvlášt nepochopitelnou věcí byla pro mě úěast dřevěných a kožených šperků, které zbaveny svého poslá
ní, působily jako bezcílně vytvarovaná určitá hmota.

ZPRÁVY ; ZPRÁVY
Zaujal mě jen jeden obraz, který se jmenoval snad Malostran
ské střec y iďoc ..:o;ná Město v šedavém odpoledni nebo tak nějak - kesco ^oně to o, i ně;^^ nezv xlý .. ohled na část irahy.iento doje., byl v. sk ni rušen kolt coí dEilšíon zcela otřes
ných „uz.nio od stejného tvářce*ds zmínku stojí ještě kolek
ce kreseb obs—mající té li \ il <. ■ . sy každodenně* Jméno brněn
ské autorky si nepariutuju.n tálo ovitu jen u iáziaků. JilnC
jsem pocítil absenci minim: Lisrnu a veškerých podobně se roz
víjejících sir rňkJak
ví přísloví ňíč kdy í énb znamená více.
Kožná příště*
Zy Ga

Jedím u malého pultu, přesné rozměry ýbxbí) centimetrů! výSka
7,5 centimetrů., větlý lik.Jcc ten, který tohle pifce. okouSím se nepsat o <ot , n brd o stole, aomě a ulici*Hedávno ji
asfaltovali ní šu co, co jc pravd podobné.
Nepravdi ^odo uiié je, >a i múj my* čau til-ty uyn přinosí ma
mutí zub, který v; a 1 na zubradě.kut- . to nýt n oo jíněno,
ale vypadá to j ) ■ mtí i.uM.tr -on ty.
/Peter Bichsel, Roční doby,
jtr.8,0d on 1970/
xeter ichsel je -iajínsvý v., c r :ký s ji 07,. L■ l.”Joho pró
zy mají blízko k těm tencí ací.n v současné lib v. kuře, jt se
obracejí proti všem soolola^ckym, existenol: Lníi, moralizu
jícím výkladům literatury-.*’
Štěpán KFK

Jražská gtleric xronta , jpálená ulice, naproti báji/ dává již
radu let prostor pro výstavy prací spolupracovníka
ludutclství .Hádá íionta.z/dc bylo možno během záií . iléanout překrás
nou expozici obrazu Jiřino kalouska.
Zatímco vétáina lidí zná tonoto výtvarníku ze stránek Ma
teřídoušky, sluníčka ui jako ilustrátore dětskýcx znin, tady
se náa představuje ve zcela Jiném světle.1 ^jž jeho ‘‘klanická tvorbu je na výstavě též zastoupena, nosným ílánkem jsou
plátna.Bned naproti pokladně visí jedno z nejpoutavějěích To slední dan:vy^r 11 zvlněni! oustlr-a e c^rve/ ' píckem, v zá
ři zapadajícího slunce dohasíná i zrezivělé lepení s taktéž
korodující zátkou od pepsi-col; . oto veledílo p edznemenávé
celou at .0sféru výstavy - trochu M jc.^oEiti, citlivou poezii.

ZPRÁVY
ale
i překvapující humor. Obzvlášť mě nadchly : Smrt učitelky K
a Ch. Mor enstem vysvětluje policejnímu .vouiaaM, jak vanikl
Koční rybí spěv.Více hlou.kt!
/výstava trvá do . .října
,
ZyGa

Jakub Z. je nuSák a nu^ák- m jf ’ -v."?.

;o<' S
1. listopadu
ai
uelowau v 'ichalské ulici otevřena výstava aechařo xle
Ves'Vac,
Mícah

MES V BhXnICÍÍM DIVADLEi Baletní jedn >tk% Křtí
Hecitační
skupina Vpřed. Každý dnes už ví, že inga /$ti inža/ kouH
cigarety snačky Olea. Pokud ne, ®4 nosnost se to i jiná vficl
dosv^dét od . " e . .;ví vln«, obaah leckdy . letnrAÍ.
V6ak one, two, tnree, íour - -nuch better Je j řeč. Jediný wturý
triks nafukování Člověka /to d- láli už * -/. Jinak jsetn nikdy
nepřený lei o tom, že by mohli axistevat n. jafy new wave balet
/kromě
and au Eallot/.
To jídlo je bílý, dá 'je jíst. ,<.ve/ ya setn it n/9/65 ?
ZyGa

David Byrne
FOUND A JOB / NAJÍT SI ZÁBAVU /překlad textu skupiny Talking Heads, skladba pochásí s
druhého alba kapel;—oře jonga xbout Builóinga and £004/
“K čertu s tele ví zí. ., hrozne j vobrsal"
*Ked lej ráauo.iyk ae nic ned je.’
“Nic taa dne kb není* řekl on “ ti < nevha, vo co de.“
“Nikdy tan nic r ani' řekla ona
neví n proSe ten krám ku} oval.**

řoslou.h'. -a. i v jtv, _
1 cxctíaeho óasto. rát.
Lidi z párej
^liČKOBtaiu, maxoj vz tone j čas.
Měli by od jít i k^ >c. •...
Lírt. ..tudy v* < mata
a buvit ee i; - sami, může to bejt lepil ne;. v euLny
V xeviwní haíOw

/CHORUS/
Judy je v lodici, vy»u ná eituiicr
Bob jo venku, elit í ^ol».. pore.iku
Celá jejich faxnílie žla do uruády
Vňichni káoňl ec cR.il k axt dě
i?O2ií5hd to udrřet jejich pl. tx letví
A taky to rar^Etn/vJ I

Jejich záb^v? je ekuteSne rvet lení,
myslej si, j- j to perréktní
•Aiou bejt t .ry £i :t<.ny, alt tim al i. jnou jloti
jestli pořád -.leaujou ttlku,
.. i ATli «» o
Bob se ív li tobi’azu n vzWtf' r tkdy, Lr.ví se a ;r imní
/ kL lútkU j/

rřemejčlej
toi, co ti tu tec ok&zuju,
využij toho ve svým vlastním -ivcté,
jestli tě tvoje práce nebaví, p^Jc tu aéco není v -ofádku
podívej se na Judy a na :oba, na to jejxcn nádherný Štěstí
vyaněná situace, poxlem je čuaót na tel/u

/CxiC. t J i/
přehled ; : lehal xA
výtér x j. i^kovc cjravy t Štěpán KU

Místo pro případné ohlasy čtenářů:

Vážení čtenáři, vyplňte, prosí ,naše jistě neskromné přání a
jestliže jste měli dojem, že jste toto číslo Dolmenu přečetli,
udělejte na tomto místě každý za svoji osobu jednu čárku:

Dolmenč.6 / léto 1983
shromážděno 27. 9. 83
šéfredaktor tohoto čísla:

Štěpán KFK
grafická úprava: M
.Š.
do čísla přispěli:
Toamáš K.
Zyer Gabba S.
Pavel Grimm

VYTYK
M.Š a P.Š

Očr

Mícak

