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Potržení mysli

Bez veškerých příznaků
Bez přípravy
natloukali bodláků
v naše hlavy

Legrační depeše
večer se v lampě bojí

Chytáme hustilky
pro naše postýlky
a taky motýlky
pro naše kahylky
Bez téhle zvířeny
máme to zmařený
všechno je zavřený
rotuje to a somruje suchary
kužel má pod čepicí komára
tisíc za to tornu
kdo přej ho vystará

Sondujem vícero
a pijem fenyklovou kořalku
s vitamíny v srsti
Čekáme až to zas roztočí někde
dupnem si do zubů
avtrajdalamdá
kňučí
dyt co

Zyer Gab as Konec prázdnin 1980

Ewald Murrer

Dnes bude tvá noc,
cítía tí v ulicícli,
cítía tvůj dech
volající z tichch orennícn r4»ů

únos bude tvá noc,
ví® to,,
ví >, budu utíkat v owútdných
nrrcích, nanlouohet stínů:-,
kradoucí se podíl at^n.

Via to,
před okny se v ztrsilás kruhu
točí ;adlý and*l,
ňmalvv táhne po zeni svá
3lomen' křidla,
podobá se vlně utíkajíc!
po nekonečná hladině.

Cítíš tě v ulicích,
nenalezená, ztracená dívco.
Cítí.•-; tvůj dech,
milovaná, krutá,
vólič z tichých okenních x< r’>,
vysnčnů.

ReGGAE

V tichém pokoji 3 bal hon. cm
tikaly hodiny a ulicí přejel žlutej vůz.
V tmavočurný podvečerní hladin-,
du_ ot,řinčení oudímů.
Ve světle lampičky, je . na uiv. ,le
brnkala na vypůjčenou ..undolínu,
docela bezradná,co a lat
upřený pohleu senovala za dveře skříně.
Praha zná sníh už jen z vánočních pohlednic,
zvonci vánočního stromku
a slzy štěstí v pachu v niilky.
pěší opuštěná holkp v chatrným zimníČku
jde po nábřeží koleni ; orajících taxíků,
muži se na ni dívaj přes těla svejch žen.
Ach vy pokojíčky pražských kolejí,
ve kterých kamarádky po nocích souložejí.
říčky zíiá před sebe no tmy.
Oprýskaná zeS činžáku
krade nebe špinavýma dvorku,
nax kterým haranti kopou do rezevejen konzerv,
čekají Ježíška a máčej spoutanou skučící kočku.
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JOHANKA Z ARKU
i. to kla ruce na .rudi ? ani ccdýctol i,
na skříních pár piociuiv- lých vlasu,na tváři vrásku,
ciilívť.e a icr^lí. <rnou
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dvůj o_ v .1 g. t -. vý a na toupil ou tu do _ > í
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LABUŤ

Mámilá, jsi l&but ! Labul s krásně Stihlým krkem a panovačným
pohledem královny vod.Labuí; lehounce plující jak kostka neroz
pustí telného cukru na vlnkách rybníka u nás vex vsi.Vznešená
a nesmírně hrdd.řroxaa kouzlo tvých mandlových očí přicházejí
lidé ze vsi ke břehu a protože ve své prostotě neví, jak lé
pe tě uctít, házejí ti kousky tvrdé housky.Samozřejmě, děláš,
že nevidíš, samozřejmě, čekáš, až se otočí zády a odcházejí s
nejasným pocitem, že jejich modlu nezklamala a neponížila se.
Teprve v té chvíli ty lačně chňapneš po té jediné potravě, kte
rá tě drží při životě.ká milá, jak jsi vznešená a krásná!Plu
ješ si po temné vodě a nic, co souvisí a tímto světem, se tě
netýká.Jsi nám všem nesmírně vzdálená a zahalená tajemnou si
lou nedosažitelné lásky.Lásky, která nepozná světlo světa a
kterou si vežmeme sebou do hrobu.Lásky, jejíž obsah ani není
člověk, schopen uchopit a spoutat, což má jinak ve zvyku s čím
koliv učiniti.Má milá, přišla však zima.Lirazů dech pokryl kra
jinu a mezi tebou a říší ryb se utvořil nekompromisní krunýř
zarputile chladného, nepropustného ledu, rezivec jeden, neměl
úctu ani před prosbou téha tvého t plomilného pohledu.Neroztál.
Má, milá, vystoupilas tedy na břeh a tam jsi zůstala bezmoc
ně stát na svých krátkých, nevzhledných, ke kolébání uzpůso
bených nohách.Zničehonic jsi tom tak stála, bez šatu a s tou
hou stát se neviditelnou.lJa i hanba se ti zrcadlila v tmavých
zorničkách, ta však velmi usilovně tajená.Ach ano, lidé zc vsi
si tě okamžitě všimli, chodili však raději v širokém kruhu oko
lo tebe, udržovali jaksi pietně odstup, dávali ti ještě možnost
nějak urychleně vyřešit trapnou situaci, aby ti nebyli nuceni

naznačit jak směšné a kruté jo spatřit tě nahou.Tys tam stála
a stála a ačkoliv ti hlad svíral útroby a stud ochrnoval tělo,
tak sis jen ledabyle probírala zobákem bělostné peří.Pak ti však
nezbylo nic jiného, než vytvořit iluzi.Vešla si tedy na led,
usedla na něj a tím schovala nohy pod tělo.Seděla jsi tak colé
hodiny na tom nesmíme studeném ledovém krunýři .Vy padalas zno
vu jako královna a nohy ti zvolna dřevěněly a odumíraly zimou.

Lidé se ti přestali vyhybat a opět chodili kolem a uctivě sme

kali klooouky a snažil se zas zachytit tvůj nezachytítelný po
hled. Věčná kapička u jejich mrazem zčervenalých nosu se při kon
frontaci s tvoji krásou nikdy neudržela a padla na zem, cinklo

to a kouseK slaného ledu dopadl na ztvrdlou zemi.V noci, když
nebylo vidět ani na tebe, ani na lea, ani na lidi, přišly dva
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-2dobří mládenci a vysekali v ledu sekerami malou díru pro tebe

a vedle ní rozprostřeli na tvrdý led suchou slámu.Dělalas, že

spíš, samozřejmě, a že o ničem nevíš, ano ano,Přitom, má milá,

jsi na spánek v noci ani samou zimou pomyslet nemohla.Vědělas,
že ti mladíci, jejichž siluety jsi ani nezahlédla, ti zachrá
nili svým Sinem život.Ještě další dva dny jsi však ani pohledem

nezachytila o výsledek pi*áce mládenců.Třetího dne zrána tě však
již lidé jdoucí na časný autobus, který je odveze ze prací, na
šli sedící na suché slámě a pyšně si prohrabávající zobákem pe
ří. Lidé to pocítili jako možnost spřátelit se a tak ti během

dne donesli i jídlo,Ne, nemůžeš za to, co se pak stalo,Bylas

příliš zesláblá na to, abys mohla pokračovat ve hře na králov
nu,Bylas příliš zesláblá na to, abys dovedla pochopit, že bua-

to musíš být královnou anebo nebudeš ničím,A tak,,,ve chvíli,

kdy se kolem tebe seskupila skoro celá vesnice v půlkruhu o pa
třičném poloměru, zvedla jsi se ze slámy a odkolébala jsi se

na svých směšně krátkých nohách pro kus housky, co byl jinak
mimo dosah tvého zobáku,žapomělas úplně na všechno a jen jsi
ten směšný žvanec zhltla, Zapomelas, že žádný z těch lidí tě
nikdy neviděl ták očividně přijímat jeho dary.Zapomelas, že
práva a povinnosti modly, bohyně, jsou neúprosně přesně vyme

zeny,Když jsi vzhlédla, uvidělas oněmělý shluk lidí s červený
mi tvářemi a lícemi rozbrázděnými zamrzajícím přívalem slz,
Ne, neptej se proč! Každý si vx tu chvíli vymyslí spoustu vý
mluv, jen aby ti nemusel říci do očí, jak přízemní a nahá jsi.
Ne, nesmíš se na lidi zlobit! Lají dobré srdce, jsou prostí,
věří jen tomu, co vidí, ne® íš se na ně zlobit.Teú se, má milá,
chytnou za ruce a rozejdou se do svých domovů, mají tam teplo.
Jedno, má milá, jedno je nezvrátítelné - mýtus tvého Božství

padl«14echají tě tady stát s touhou zapudit to, co se tu před
chvíli od hrálo.Tvá zesláblá mysl však po chvíli mávne rukou,

ryšnost se vytratí z tvého nitra kxkx se sví táním. Sáno tě li
dé spatří, jak jsi se přikolébala až k silnici a tam s němou
žádostí sleduješ jejich pohyby a hlavně nadité tašky, snad pře
nášejí JÍDLO.SVAČINY do práce, CHLBBA_ HOUSKX, ach má milá!
Budou se smát a ukazovat své silné zuby a volat na tebe jmény

jako Žoíka, liána a podobně a občas t něco hodí a když se k

nim přiblížíš až moc na jejich vkus, výhružně syknou:"Kšáááá,
TÁHNI!!! Skloníš svůj čarovně šíhlý krk a zadíváš se do země,
aby ti v tu chvíli nebyly vidět ty tvé krásné tmavé oči.S hla

-3vou sehnutou prorejdíš zemi v okilí a co najdeš k snědku, to
popadneš do zobáku a rychle schramstneš.Pak se odkolébáš ke
své slámě a usadíš se na ni.Odpoledne přijdou děti a budou tě
dráždit klacíkama a házet na tebe málé oblázky a když uvidí, že
tu to bolí, budou se vzrušeně hryzat do rtů a šťastně tahat na
vzájem za příliš dlouhé rukávy svých několikrát přežívaných xx
svršků a zajíkavě se smát.Schováš hlavu do ucouraného peří a
děláš tedy, že jsi necitlivá.A tak jdou dny.A nakonec je tu den,
kdy přicházím já.Tri jel jsem si do vesnice odpočinout a chci se

projít poz zamrzlém rybníce.Cesta na něj vede kolem tvého skrom
ného paiinku pelíšku.Blížím se a vidím tč tam vznešeně sedět. Zo
bákem si urovnáváš pod sebou slámu.Dělám jako, že tě nevidím a
můj pohled se upírá kamsi k obzoru.Ty sama však na sebe upozor
níš. Zvedneš hlavu a zamžené oči potažené Blanou vyčerpanosti,
se na mě upřeně zadívají.Otevřeš zobák a z krku ti vyjede ostré,
jedovaté zasyčení.Trochu se leknu a projdu kolem tebe s velkou
opatrností.Zastavím se pak a z uctivé vzdálenosti tě pozoruji.
Ty v tu chvíli pochopíš, že já nejsem odsud, že já neznám tebe
ani tvůj příběh, tvůj osud.Pochopíš, že já tě nyní vidím plu
jící po zčeřených vodách rybníka s tou tvou dávnou hrdostí a
pýchou na vlastní krásu v očích.Takovou tě já nyní vidím a ne

jako opelichaného, promrzlého ptáka s jedem na jazyku.Tohle vše
chno pochopíš a navrátíš se tedy do sx dob své staré, zde již
zapomenuté slávy .Bohy schováš pod tělo a usedneš na led plná
bělostné vznešenosti, která ti bývala tak vlastní.Sklopíš tak
trochu oči a pohled nasměruješ kamsi vedle mého stanoviště.Dí
vám se a srdce mi stále prudčeji buší! Jak jsi jen krásná, má

milá! Otočím se po delší chvíli a jako v mrákotách pokračuji ve
své procházce po ledovém poli.Když dojdu doprostřed rybníka a

mráz mi sžírá uši a nos a ostrý vítr vleze uo každé skuliny pod

kabátem, tka se zastavím a otočím se.Vidím tě jako nezřetelnou
bílou tečku splývající se stejně bílým sněhem.Sedíš na zmrzlé
vodě a už se vůbec nehýbeš.

Štěpán KFK, únor 83,

Kam se poděly ondatry

ondatry
ode-ly
jednoho odpoledne bjty pryč
noje huňaté ondatry
úplně zr.izely
vymazaly i ty teplé vzpomínky
and-itry opustily
lidé neviděli jato
ond ntry?
raé ondatry?
^odré a zlaté potvory?
on
Je rozdupali divocí koně
snad skončily pod jejict kopyty
v.íechny do jedné
ondatry
snad se nekde skryly
do mé paměti se vryly
ale nevzpomínám
/nevím už nic/
jen Se tu byly
ani ty Angie
neví'.- kde by mohly
mé malé žíhané?
chci áoptat do tvéno třetího ucha
ondatry
úiám tG rád
cc y.eP:.:LÍ vá suby
j?ko jim oe nekazily
dokud tady žily
památku na no ne^m
ale vím že mi chybí
hýkání to jejich rybí
ondatry ,.:?:> bratry
srjíce pro strýce
to má teda cupeí
ZyFr GaBBa s.
červen 83

Z NÁVŠTĚVY SYNKA ALIMENTA , PŘIŘČENÉHO ROZVODEM
MANŽELCE /s právem návštěvy 1x za měsíc/

Špatně se vyspal
v záhonech narcisů
a oslovit ho jménem
Stud
tak zčervená ohleděnou
žárlivostí

Do kytary znící z nebe
zatékala slyšitelně voda
Zvuk těchto chvil
nutil jej přemýšlet
o libozvučnosti slova
DRŽGREŠLE
nejprv tam
a poté zpět

Dláto v botách
taktéž nezní zle
a těžko vyslovit
tu staničku kde nastupoval:

^ojžíŘ
Vlakem v kupé ulepeném
třeštivými dusnotami
bezmocně se vzdaloval:
dvouletému stínu svého símě
TečL zpátky do prázdnosti
své přehledné svobody
6 krát 4 metry IV. kategorie

a být příliš kolmým svědkem
mých říjnových čundrů mysli.

/ Pavel Grimm /
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/Pavel Grimm/

PISÁLCI

Sobota.Albert Lillia to v pátek trochu přehnal.Tečí už,chlap,ví
co je to bavit hosty.A dneska jede na chalupu.Má tam cosi k dočinění,ale to je čistě formální věc.Venku je dost horko a Albert
v tom horku pomalu jde na stanici autobusu.Má hodně času,je so
bota. "Tak kterýpak,kterýpak autobus?"Ohlédl se,na stanici bylo
poměrně dost lidí a tak začal dělat zas ty svoje šaškárny.Jedna
celkem dost hezká holka se na něj podívala a ani se neusmála.
Bůhví kam jela.Albert se na to vykašlal.Více se rozhlíd a pak,
ještě trochu v náladičce,se odšoural k novinovému stánku.Měli
ještě"jeho"Haldu.Koupil si jí pro ukrácení času. "Mhhm, tak copak
copak ve sportu?"Jede celou stránku.Jede jí znovu.Už ji docela
dost zná.A najednou je tu autobus a všichni do něj lezou.Míst
k sečtení bylo víc než dost,a tak si Albert sedl na své oblíbené,
u okénka.Znovu si otevřel sportovní stránku."Dost!Tak se ještě
kouknu na program telky."Celkem bez zájmu ho odkejval.Ještě je
den pohled na sport."Už jsou k ničemu,na ty další cancy...."Ale
přesto v posledním staničním intervalu je ještě jednou, tečí celé,
prolistoval.Celou tu dobu na něj koukala ta slečna ze stanice.
"Keni to špatnéj kluk."Albert se zas blížil ke sportu,a tak se
s nudou ještě koukl víc na kulturní rubriku."Cože?!"Zarazil se
a ještě jednou se nevěřícně kouknul."No jasně,je to to jméno.
Přece Timbora rozvíjel táta.Timbora,toho kameníka,toho bláznivýho historika,ketrý se snažil vysvětlovat dějiny pomocí kamenů.

Ale co o něm tací můžou psát?Ale jo,je to o něm.Tý jo,ten nadpis
je ulítlej.Kameník Timbor a my.Co o tom tak věděj.Vždyí o něm,

kromě táty,celej věk nikdo ani nehles!Co je tam dál?No jo,on má
třista let výročí narození.No to bude ale uhozený!"Ta holka na něj

furt koukala."To je ale pěknéj kluk!"Albert kus přejel,ale ani
když to z jistil,nevystoupil."Tohle se musí pročíst hned! "Alberta
zastavilo až nějaké banální zvolání řidiče,něco jako:"Helejce,
mladéj,tady neni žádnéj bufet ale konečná."Nebo tak nějak.Albert
vystoupil.Ta holka byla zatim už dávno pryč.Albert si sednul kus
od stanice na zídku a četl vzrušeně dál.Když dočet, začal koukat

někam, jako na autobus, jen tak."Tohle si dovolej.Co to má s dneš
ními problémy co dělat?AÍ si to řešej sami.Bez Timbora!Dejte mu
klid!A tátovi konec konců taky!No jo,tátovi.Co to napsalo za chla-

pa?Buc!UrČitě nějakéj mudrlent,Buc,nenávidím Buče!Tolik špíny a
nudy!Proč to vyhrabáváj!Kdo se o to prosí?Nechte to na-pokoj,kru-

ci!Buc! ! J^Pak revolty šarlatána! Sám je šarlatán.A jakýpak je
táta plagiátor!Sám je plagiátor!Naivismus!!Bud Počkej,Buci,já ti

napíšu«, "Albert se děsně dožral."Na chalupu kašlu taky !Buc! Já, já. ... "
□Děsně dožranej Albert vletěl do autobusu,kterým přijel.Řidič se trocshu zmateně na něj kouknul."Větroplach,jestlipak vůbec platí jízdné?"
Ale radši rozjel autobus.Albert to hned napral domů.Hned vletěl do obýváku."Nesmí to ze mě vyprchat!Nesmí tomu Buc ujít!Já ti dám Ihostejnost!Hele Buci,už si beru pero!Albert sevřel dost pevně pero,tak se
jprostě píše,dožraně.
"Vážený"pane"~ne to ne,zpět!"Vytrhl další papír.Trrr.Křečovitě si
(Odkašlal. Sevřel už dost kluzký pero. "Vážený pane Buc.Dnes jsem si zaIkoupil deník Halda.Rozumíte,čislo z 18.9.!Po určitém listování jsem
jsem narazil také na váš článek o historikovi Timborovi.Zásadně s Vá
mi nesouhlasím!Z jakých pramenů,proboha,čerpáte?Tákový výklad je pros
tě nepřípustný.Třeba ta věta,kde vysvětlujete,že zpodobnění křemeno
vých krystalů vlastně znamená metaforu na boj brigádních skupin a
v žádném případě ne důkaz vývoje zeminy!Jaké metafory.Četl jste to
vůbec?Promiňte,jsem velmi vzrušen.Ale toto má být odborné pojednání?
Co ty suché faktické chyby!Žádám o určité korektury.0 omluvu,ve jmé
nu svého otc Kristiána Lillii,je-li Vám známo,tedy toho naivního pla
giátora. S pozdravem Albert Lillia."Dopsal."Měl bych to jít hned hodit,
abych si to nerozmyslel.Měl jsem mu to ale napálit víc!"Albert vstal
oop\s
rycle hodil do obálky a letěl na poštu.Proč tomu Bucovi vlastně paal?
"Prostě proto,že mi to dožralo a snad ho to dožere taky.Měl jsem mu
to ale napálit víc!"
II.

Dny Ďely dál.Albertovo sémě vzteku den ode dne vadlo.Pravda,řekl své
ostré mínění mnoha spolužákům a z části i v nich vyvolal vlnu nesouhlasu,ale dny jely dál.Jediný v kom vzplál stejně,či snad ještě více,
oheň nenávisti,byla babička Jůlie."Parchant.Drzost.Dobře,Albertku,
dobře.ParchantlDrzost!"A dny jely dál.Asi o třináct dní později však
Albertem projela nová vlna vzrušení.Takhle,při vybírání kastlíku na

lezl i jeden dopis s hlavičkou nakladatelství Halda."Mně?Snad ne odpověň?"Albert rychle vyběhl schody k bytu a ještě v běhu rozlepil obálku.Sednul a čet*."Mladý přítel!Tedy promiňte mi tu důvěrnost,ale
dokázal jsem si vykalkulovat,jak jste stár.Tedy mladý příteli,Vy se
pozastavujete nad sjedním z mých článků,tedy konkrétněji nad mým
článkem o historiku Timborovi,suma sumárum ještě konkrétněji nad sym-

bolikou"mnou"z jištěnou a demaskovanou.Odpusťte mi ten dotaz,Vy si
opravdu myslíte,že ten člověk se sotva dostačujícím vzděláním mohl
vědět něco o moderní geologii,nota bene na ní ilustrovat a ještě před
povídat vývoj lidsta?To je ad absurdum.To je souhrn disharmonických

eventuálních variant.Promiňte,ale tomu se musím smát a já se také
smě ju. Jinak mě ovšem Vaše reakce zaujala,proto Vám také takto přá
telsky odvěcuji.Není to má povinnost!Snad kvůli Vašemu otci....
Pochopte,že když na něco nepřijde jeden člověk,může na to přijít
člověk druhý,nota "bene historií"zkušenější".Vždyí přeci symbolika...
Je přeci, sám uznáte,nutno hledat v dílech starých"učenců",ale ne
jen jich,stále nové a nové komunikačně,proporcionálně dostačující,
pozitivní symboly!Je to v zájmu pedagogiky,abstraktního myšlení....
Nechci Vám sahat do svědomí,ale Vy jste toho od Timbora asi mnoho
nečetl,že?Anebo četl-li,pak jste zřejmě na jeho dílo nahlížel pou
ze z jednoho stacionárně absolutního hlediska.Pokuste se na jeho
dílo nahlížet dialekticky a čerpejte jeho hodnoty k posílení mrav
ních hodnot člověkaíS pozdravem dr.Herbert Buc."Prásk!!"No to
snad ne!"Albert tupě zíral znova do dopisu."tý jo,teda...."Pak
vstal a šel se trochu projít po pokoji."Pane Buc,to já vám teda
ještě jednou napíšu.To teda asi jo."Albert se ještě chvilku pro
cházel po pokoji.Pak si prudce sedl a vyrval z bloku papít.Trrr.
Na stole zpamněti nahledal pero a jel:"Vážený pane Buc.S potěšením
kvituji,že jste na mou reflexi odpověděl.S menším potěšením však
kvituji obsah Vašeho vysvětlení.Mohu říci,že mi to stejně dost

překvapilo.Znova.Copak Vy se bojíte obecných pravd?Copak Vy si
dovolujete překrocovat dílo člověka,byí už v zájmu jakýchkoliv
mravních hodnot?!Copak Vy si dovolujete pochybovat o dokázaném

géniu?!!Ne,já s Vámi nikdy nebudu souhlasitíS pozdravem Albert
Lillia."A je to.Albert vstal,protáhl se."Hodim to hned,jó pane

Buc,to víte že na Vás nebudu šetřit času a že nezapomenu, to víte
že ne."Albert se fakt sebral a šel ten dopis hodit."Copak,Buci,
odpovíš ještě?"
III.

Stvréek.Mižerný počasí.Alberta chytnul nízkéj tlak,a tak se jen
válel v posteli.Krom toho nic nedělal.Kolem poledne se dalo do

deště.Alberta napadlo,když se deštěm vyrušen koukl na hodinky,

že by už mohla být roznesena pošta."Co,Buc,mám tam něco?"Albert
vylezl z postele a lehce se oblékl.Potom zavítal na krátký čas
do koupelny.Tečí už nic vnitřně nebránilo provedení revize kastlíku

”Tý jo Buci,ty se překonáváš."Fakt tam byl dopis,tedy dopis dr.Bu
če Albertovi."Soveče,Buci,ty na tom máš nějakej zájem,sakryš zájem."
Albert se odloudal do bytu a nechal si přečtení dopisu na dobu po
bytu na záchodě.Začal číst."Alberte!Dovoluji si toto bližší,ještě
přátelštější oslovení.To víte jsme spojeni zájmem o stejnou věc,
rozdíl je však v tom,že já starší a pochopitelně zkušenější bych
Vás měl vést.Tento úkol jsem si také vzal za svůj.Stále mi sveřepě
odpovídáte,že můj výklad je nepřípustný,neřkuli argumentujete tía
nějakými nahodilými důkazy.Na tento argument bych Vám rád odpově
děl takovým příkladem,který jistě při své inteligenci pochopíte.
Jde o příběh spisovatele Adama Hoddy,nevím,zná±e-li toto jméno,
či snad dílo s ním spojené.Tento podivín napsal povídku"0 člově
ku,který zapomněl jíst."Rád bych Vám alespoň stručně vylíčil ob
sah.Hrdina povídky Klaus přichází po těžké otravě alkoholem k lé
kaři a stěžuje si,že po této své indispozici zapomněl jíst.Lékař
ho s úsměvem vyslechl,povážuje ho při tom za blázna či minimálně
za žertéra.A tak mu s trpělivostí začíná líčit,jak uchopit příbor,
otevřít ústa,dopravit potravu,kousat....Klaus však vrtí hlavou a
přeruší ho s tím,že mechanickou stránku věci pochopitelně ovládá,

ale jde o to,že vnitřnosti zapomněli potravu trávit.Lékař mu pocho
pi tekně nevěří a Klaus v závěru umírá hlady.Dovídá samozřejmě po
svém uveřejnění vzbudila úsměv na tváři nás,kritiků. Senzacechtílků,

jak se v naší hantýrce říká,jsme viděli už dosti.No a ten Hodda na
důkaz pravdivosti/sám vedl život plný"dobrodružství"/a na protest
vůči nám,kritikům,zemřel hladyVěřím,že jste pochopil,kam mířím a
vezmete si z toho něco pro své další případné pokusy o pochopení
literatury.S pozdravem dr.Herbert Buc."Albert dočetz,upravil se,

spláchnul,vsunul dopis do obálky a poustil záchod."To je mudrc.
Mladý příteli,Alberte....No kuráže máš,Buci,celkem dost.Neboj , do
staneš zas papír.Třeba hned."A Albert,jak se stalo jeho zvykem,
"aby to z něj nevyprchalo"hned usedl ke stolu a jal se páně Bucovi
odpovídat."Pane kolego?Odpusíte,dovolil jsme si také trochu důvěr

nosti.Co se týče Vašeho psaní,měl bych jen pár připomínek,nebo
spíš jen jednu,ale to myslím že i snad pro Vás závažnější:Jak jen

lze srovnávat důkaz vytvořený lidskou vůlí a důkaz vědecký!Mohu
však s potěšením konstatovat,že ve mě tento dopis nezanechal již
g

větší stopy vzrušení,a tak tak se mohu zas trochu vrátit k tomu,
co nás vlastně"seznámilo",tedy k Vašemu Slánku.Zde bych měl pár
dotazů:1/Z čeho usuzujete,že obraz člověka s kamenem značí sym
bol strachu ze staroby?2/Proč ve Vás žulové náhrobky vyvolávají
představu hrdinství pracujících? 3/Proč nazývaté kameníky z do^y
otrikářské posly vzpurnosti? 4/Proč nechcete přistoupit na to,
že stupeň zpracování kamene svědčí více o zkušenostech a možnostech
zpracovatele,než o jeho abstraktním podvědomí"budovat pro děti"?
5/ Proč odmítáte přistoupit na to,že Timbor už v té době pochopil,
že větší výskyt pískovce v zemině souvisí jak s podnebím,zemětvor—
nými pohyby,ale také s válečnictvím:"namáhání skal"? 6/Proč nevy
tvoříte raději sám svoji teorii,když to máte tak promyšlené?
Jinak děkuji za projev uznání mé"inteligence"a v očekávání na Vaše
vysvětlení Albert Lillia./Vaše důvěrnosti mě neurážejí./"Albert
dopsal,ale moc spokojen se sebou nebyl."Moh jsem mu položit odbor
nější dotazy.Ale dyí je to fuk.Možná když tyhle zodpoví....Těžko!"
Albert užuž chtěl odejít,když přišla Jůlie a požádala ho,aby jí
informoval o stavu věci s dr.Bucem.Albert jí dal ochotně přečíst
všechny jeho dopisy a sám jí spravil o svých odpovědích.Jůlie
potřásla hlavou a trochu vyčítavě se podívala na Alberta."A co omluva?"
IV.
Začaly hloupé dny.Albertovi se dostávalo zničehonic všude tvrdé
kritiky."Pročzs mu vůbec odpovídal,ty exhibouši?"Známí začali od

suzovat jeho čin."Cos chtěl změnit?Pobavils nás,ale už toho nech,
začíná to být nudné!"Albert vždycky pokrčil rameny a šel.Jůlie se
na něho také nahněvala, to skrzevá tu omluvu. "No jo,dyí i ty budeš
jednou takovéj!"Albert zase jen pokrčil rameny.Buc zatim mlčel.Co
by taky furt psal?!Albert zase jezdil na chalupu,chodil do školy,

měl už vyšší tlak,pil pivo....Vypadalo tak tak nějak,že tohle prostě

zkončilo a dost.
Koncem podzimu ale našel Albert v kastlíku dopis.Samozřejme Buc?

Jo,bylo to od něj.Albert celkem bez zájmu sebral dopis a odnesl ho
do bytu. "Mladý muži!Dost jste mě zklamal.Myslel jsem, že se mi poda

ří ukázat Vám cestu správného pochopení.Vy však odmítáte,vzpíráte

se tomu.Lituji toho.Zamyslete se nad sebou,i tak obecně a třeba i
nad mou ochotou.Vím,nebyla to moje povinnost,ale snad právě proto...
Nic Vám nevyčítám,ale pokuste se přehodnotit své jednání.dr.Buc."

Aalbert to dočet*,položil na hromádku, předešlých dopisů.”! ty,
Buci?"V dalších dnech pak Albert přemýšlel,jestli má na to
něco odepsat."Ale jo,kdy£ může ev^body...."Albert se posadil
ke stolu a skoro s nechutí si připravil papír."Pane Buc.Tak
Vám píši,zřejmě už naposled.Udělal jsem si vůbec dost nepříjem
ností.Píšu pozdě.K našemu tématu už nic nemám.Kdybych byl pa
tetický a navíc ještě vůl,řekl bychivyhrál jste.Nicméně mi Va
še pojednání ani dost málo není po chuti.Albert."
Popis ležel ještě pár dní jen tak na stole.Tak čtyři dny ur
čitě.Albert ho nakonec s dost velkou nechutí přinesl na poštu
a poslal doporučeně.Prostě jeho tečka."Tobě,Buci, na zdraví!"
Když se ho Jůliě asi o týden později zeptala,jak to vypadá
s omluvou,jen jí nějak pitomá odsekl.
I holka,když je korpulentnější,vypadá povolnější.

V.
"Tak copak to bude,mladéj pane?",zeptal se číšník."Hodně sil
nou kávu."Albert se při objednávání na číšníka ani nepodíval.
"Běláme jen jeden druh,aby bylo prosím jasno,mladéj pane!Jed
notnou kávu za jednotnou cenu!"Tak dobrá,tak prosím vás méně
vody."Číšník odešel.Albert se pohodlněji usadil a vyndal z taš
ky dopis.Dlouho obracel v prstech obálku a slabikoval jméno
adresáta.DR-HER-BERT-BUC.Dopis otevřel.Dlouho to vychutnával.
"Tak copak,Buci?Ještě tě to nenudí?No je to od tebe fakt pěk
ný. "Přišel číšník a postavil mlčky před Alberta kávu."Á vida,

bude akorát ke kafíčku!"
"Mladý příteli'.Nevěšte hlavu.To víte,ochich ochich,doba je
doba.Každopádně nevěsit hlavu!Jsem rád,že jste mě zřejmě ale
spoň trochu pochopil.To víte,doba.Jen hlavu vzhůru!S pozdra

vem dr.Herbert Buc."

Albert dočetl a potřásl hlavou.Kolem stolu prošla mladá,na
malovaná holka."No jo,prostitutky jsou zkrátka hubený!"

HRDÁ KRÁLOVNA

Královna v ubitém & dřeva kočáře
ěloetná šíje, ozdobenu náhrdelníkem
Kamenný ch úsměvu
„let hebká a děeivě pružná
Krása» co ruce láme
Královna skameněly ch ala
královna smutku vyhaslých dní
;.očár rozvíří prach vsonice a na silnici
Zbudou jen kapk;/ bílého .nramoru
.-. ;./ LOVNÁ í. 1C i 1 Jj d !
Kdo spatřil byt jen prst bílé ruky
Co
jednu chvíli proříala
černý zévěa kryjící okno
Ten pozbyl svého 'wobodn!' planoucího srdce
Jak prskavka ohořelo mu v ten okamlik
íen odcSel v zSedlé útroby svého bytu
A tam zpřetrhal struny milostné loutny
ríAVÍhY
-dvn praty slibují nebesům
Královna v sbitém z dřeva kočáře
Za černočernou plentou. r :kr,, v. jící svět
rotaček slz osvěžuje rlei
Královna ~ zvenčí
leštěný
Zevnitř nahá žena
emleek intrik lehkomyslň, ch dvořanů
jí přisoudil úlohu bohyně ve hře

Na žití a ubírání
To ona pokyzie rukou a střet.;/ ne ověsí
Oběšenci s odden. přihlouplými úsměvy
Hení v£po’-x- a rebelií V to xo království
Vládne olei ý svit královnin j ;xvěz< .
osv-tné

Královna v sbitém z dřeva kočáře
Vc tmě obklopená z dřeva ot8na.ui
Vzpomíná n<. E lavnoati
cn válek
zdy na závěr pro.-.;a;:těnýc’, < opilých hostin
Zahá tančila jiezi zb; tky jídel
A zvratky z tep i ly c i i <uo r dý řů

.. kdy
starý vlk '■ tvlře si prorostlý. 1
..Leous, t: tukea
«J1 v nArtičí odnesl ks kalné
X to okr-t j neplální vine*
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nsch&l b; íchst sůl jejlon uls ,onižení
vr kou k;svIobxí rudé o nůpajs
on- se nKlokals toliké aoufkťi
*»: u, díl n cítila <iru; )r. cl vojAká
■ t r,
Její trio co\ ;;rs.í';;ji posloužilo
ň . odr: r.u
* nr V’ovno V
S creva xo nUe
. : í K lf. ’ kr? ■. i i
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. uJíůrtíS vntMc /opraví

Štěp kfk, 19.1.83

Polysyndeton

Ty, tvé dlanč a ústa
n není nikdo Jiný*
Jen ty a tvá láska.

A já Jdu
a noc utíká
a aakopáváBi o nehody
a noc Jo ty
a schody Já
a tvá láska,
ty, tvé dlant a ústa.
Touha bcSících hr > bat,
Smnční stroaá,
bouřící moře,

n~na, pálící písek
a zavřené oči

Sílá kvítka nnvhu
od tvých rukou nadají.
IlinAná, pálaná letní

kvítka snahu,
Utíkám bez očí.
Počítej,
kostky v chodníku,

odkrývej sníh.
■Jtíká:n pryč.
gM

.'.áá y.:

EWALD MURRET

"V mé hlavě je večírek..."
"All we are saying .Magneták a k tomu 5 teenagerů foneticky do zblbnutí
opakujous ol ví ar sejink .... LIagneták a vybrakovanou kastlí a 3 teenageři

a 2 beatlofilky před baterií lahvových a startek si přejous is gif pís
a čenč .... Skončil týden a začal sobotní mejdan. Je po nudě - tak sakra

do volnajch bejváků, do našich prostorů!
"To je prosto vono, viř; to vono s velkým v, todlecto, chápe" to! Dy£ to

dělali pře 10-15 roky, chápeš ten progres?"
"Progres dvě?"
"Vole."

"Ba ne, jsou furt skvělí, člověče, já když je slyším, já bych chtěl dělat

taky tukovou politiku."

Dlouhovlasý kluk kolem patnácti s plackou Lennona nu jounsbundě so krčí za
lahváčem a představuje pomocí svérázných gest jak by se radoval jako Lonnon,
jak by hrál na kytaru jako Lennon, jak by kouřil marihuanu jako Lonnon....

"Honzo, jedno je jasný. Tohle je tuky naše věc, tuhle politika!"
"Kluci, nešli byste si zatancovat?" Tohle byla Bábina, taková pubertální

žabka s děsně roztomilým ksichtíkom, lesklými vlásky a rašícími ňadry.
"Se nudí č, lásko?"

"Ale ne, je to fajn si to takhle probrat, ale mohli bysme při tom třeba tuky

tancovat. Podívej se nu moje ruce! Jak se hejbou! Ho hele podívej se, dyt to
je něco ze mě, chápeš, jak je to důležitý!?"
"Hele Honzo, víš co si už tak nějak dlouho představuju", to bylo z rohu,
uhrovatěj kluk s ofinkou nad obočí, "v Poplachu přece Cartney říká, jak maloval,

víš s tim foukáním barvy, jo. a tak mi napadlo, že třeba ne zrovna todlecto,
Ale něco podobnýho by se dalo dělat, ne? Já už jsem si to tak nějak doma

zkoušel a myslím, že je to docela dobrý. Nechcete do toho jít?"

Prudký pohyb hlavou. Honza se zaostřil. Tik lak, tik tuk-práak!!
"Jarko, nemáš tady nějaký barvy nebo co? No Floyde, představuješ si to nějak?"
"Kmmra, mě napadlo, že bychom mohli malovat třeba podle tý muziky."
"No to by bylo skvělý! Už začínám mít docela představu. No to bude skvělý.

Hele, Jarko, vybal nějaký inštrumenty!"
"Když já toho asi moc nemám."
"Tak aspoň tužku nebo fizku, víš jaká to bude paráda?!"

Jarka so chvíli točí po bytě, až se za chvíli objeví s kusem balicího papíru
a třemi tužkami.
"No jak to, jenom tži! Vždyl je nás pět, ne!"
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"Vidli jata Haif?"
"■Jnno.”
"Já to viděla v feAireku • •••"
"Tok co, máte otri,.ch?"

"Me! *
• ••• carpot crawlers ....
Hoři svíčka. Kýč! Nebo-prostč chtulv

"AČtonzo, nrosim tě, kam to chce“, teda jako, dát?"
"Do žíly, tady ví“, do žíly, no lodivej se na ní!"

Tornu dala, to au dala a i tomu pátýma dala.

"To bynmo nemyli už pít, co?"

"Nemluv, neoh o“ bejt, prosím tě!"
Jame jedna velká rodina, jawě jeden velkej orná cent na obloso o dioninty,

jsme kytky, jsme ....
Houby!!
aáno no dojolo pivo!

.... jontrdoj ....

/omluva pánim jménovanýa/

Tomáš K.
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BLACK SHEEP
17.10. 1983 Praha - Krč
Tak přeci jen je to pravda, pan CuMk vyjínefini nekecal.
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Z deníku jedenáctlieté Jany
•zpracování skutečného/!/,existujícího/ 1/

deníčku jisté Jany,

istudentky páté třídy-.,za dodaný materiál patří velký dík příte

li A.K. /
T.K.

1/ pravidla líbání část 1. - 10 přikázání
a/ Líbá-li dívka chlapce se zavřeným-. očima,miluje ho.
b/ Kaěle-li děvče po polibku-náleží ti.

c/ Má-li dívka ve vlasech kv®t,může být líbána všemi muži.
d/ Dívá—li se ti chlapec do očí—touží po tobě.

e/ Ohne-li tě chlapec při polibku,chce od tebe víc.

f/ Chleyce nemáš při polibku odstrkovat.
g/ Od násilného políbení-větší chuí;.

h/ Stiskne—li tě chlapec při yolibku-oddal se ti.

ch/ Dívka,která má být líbána,nesmí 2 hod.před polibkem

být políbena od někoho cizího a nesmí jíst maso.
Je povoleno:likéry,čokoláda a j....
i/ Polibek není potřeba vysvětlovat, tle neustále opakovat,

protože je potřebný pro dorůstající mládež!
2/ pravidla líbání č.i'.- 10 ponaučení, jak se chovat o samotě

a/

áš líbat dívku mladší než jsi ty.

b/ Vezmi její ruce do své cJLaně a jemně je stiskni.

c/ ileyočínej si hlučně,ani zvědavě,ani se na ni nevěs.

d/ lítej dívku ták, abys ji nepocuchal učeš a nepomačkal šaty.
e/ Když tě má dívka ráda,roztáhne rty,abys jí mohl jazyk vsu

nout do jejích ust.
i/ Jestliže jste sami doma,vezmi dívku do náruče a zlehka ji

polož na postel a začni ji doopravdy líbat.
g/ Jestliže se dívka nebrání,přitiskni své rty na její a mi
luj doopravdy .Využij příležitosti a líbej,kde se dá.

h/ Když se ani teň dívka nebrání,odepínej knoflíčky její ha
lenky .Do tom ji něžně ; ohlaň po ňadrech a tam ji také líbej

ch/ Kdyý se ani potom dívka nebrání

k

tak ji svlékni celou a

a úplně.Tohle když dívka dovolí,tak tě má ráda.
i/ Dolibek má trvat nejméně 5 minut.
5/ Jak to chodí:

Nedotýkej se mě!Jak tě mám chtít,když stále jenom bezcitně
mlčís.keuotýkxj se mě,nechci tě!, dybys alespoň 1 slívko řek!

Alespoň jednu sladkou lež.zověz!éevěřím ti!Všemu podřídím se!
máš mě rád?ňekni! Odpověz!... . Cle ty se jen díváš.Dlouze a bez

citně.Rozprostřu se před tebou jako louka.j?ozvu tě do sebe jako
broučky pozve les.Nedotýkej se mě,nechci tě! Jen řekni , odpověz!
Ale ty se jen díváš a nic neříkáš.Budeš mé štěstí,smrt,má bída.
Nechci tě,protože tě miluji,protože mé tělo je stádo divokých
ovcí, jež nikdo neuhlídá.
Ach,co to děláš.řy mc lí báš?!

Miláčku.................
Miláčku.......... .. . .
Tys můj...............
4/ něco moudrosti závěrem:
-Láska začíná ne vinně a končí miminem v peřině.

-Láske začíná hubičkou,konci však porodní babičkou.
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Štěpán kfk

"Heroes" / Helden

Hrdinové / slova David

Bov.ie/

-skladba z 2 stehno jmenné desky Davida Bowieho z r.l j/7

Já

já nudu král
a ty
ty budeš královna

třeba ničeho

můžem je vyhnat

můžem je zmlátit

jen pro tenhle den
uůžem být hrdinové

jen pro tenhle den

A ty
ty můžeš být podlá
a já
já budu celou dobu chlastat

a oni

oni způsobí,že jsme zamilovaní
a to je iakt

j o,j sme zami lovaní
a to je fakt
••
Ačkoliv nic
nás nebude držet spolu
můžeme krást čas
jen pro tenhle den

můžeme být hrdinové
vždy a navždy
co říkáš?

*•
Nejsme nic
a nic nám nepomůže

možná ležíme

ty mohla bys plavat
jali delfín
delfín to dělat
nikdo nám nedá Šanci
a přesto mlXem zvítězit
navždy
jsme poton hrdinové
na jeden den

Já
já jsem pak král
£
c'

tv
vu

ty královna
třebaže se zdaj neporazi
telní
staneme se hrdiny
pro jeden den
buďem sami sebou
tento den

Já
já věřil snům
seS v zádech byl? chladná
výstřely trhej vzduch
a my pieeto líbá ne
ju.cobj se ,'uiic nestalo
3im pri pyd re stvď
iuy je mAžem zmlátit
ječnou ;<ro vidy
P ak j srn o hr d i n o v é
pro tento den

pak ty raděj stůj
ale mohli jsme být neporazí "r^-'

skladba

David Byrna
UH OH LOVE COMES TO TOWN / LÁSKA VCHÁZÍ DO MĚSTA
; text ekiiu.t<<:

^->■ ■:'■ .,

a,

• .'•

vek’:j»
f:V>t!..ňj Yétaň <; j

>lx J,j f A iík€C . j ■

•-■'•i

-.•Úw-

;..

<

Gz:j./

.' ;?í OpTi .V( ;.,

t

-'■

'

VC-rtí X,

- í

■ ■’ ’•

VteniH

'

?’

*5« ' ‘
}

- ; v

<

G-.

ViC,.

JwH ti 1

j

.. .......

, k< „

. ■.; aUj

B

JL j

,• - O >, v -

,:■’••.■ v.. .

->■’-■/.•

V

*- ,»• • . .-^ «Ma» . *

■.■■■'■

,.u ..s, - •

’.3

j »i»r*

-

-

;

V

í?

'.

u
■_

•■

■

■

Cť

-1

4' v ■ .-. • ,

CJ

^-...'

:.

; ... .

(

.

ia#

5

■

• ....

j»«b

1 .k<U H bj sh 9.-3. v-

\ ujc: xiu,

^yi.nno^9

Ale yyl

muču

t

a«

LÍt pr^^viheo

u. 1

>ve

c« <t«réa Čtt*
;(íř

VC.;‘V

r:4;,

■

5 e

0..

•
-X

vťc-8;.Aj, jbi o> rnvHu ch; i,xd

Uó;iS!..XU(

. ...

z

. j,
kdji ůo síBia

®j

X<*f Sáe je 8uj stávej romia ?
•*k Ja«* «« ťantr,i én t^bi. ,.

5

v ?

|«MWÍ

-iia.; _ i;;ei£U _ *
.

■

. •

ii jsl
't-Úk

Í.-U. A: :

-QxXY
.
‘
Js

■ o --

pr(
V ,

• / ...

OS aúa úpí™ v
( .

„

-

■

"■•

• Íu

r.

jjGVÝ

Víí, v ř » \ -J

j>

j-ír’;

k

cc:

«» «ak. J -u ^fí.- -. •*»- •'■ OMU— , ^„ss.

u——.•>•**.♦». *.

vJ

r.-

..

v j v» •
’ •’** bllBK-.^XÍ *
jasná...

'

J“

-x- •

•

•■ £

/

DOLMEN

šéfreaakior tohoto číoiai

dABBA 8*

red&kee*
Štěpán klk, oaáš k.# ř&vel arim,
KÚha, Ewald MuswrtTX$lK, Očr ♦
preB^dent externistů

externisté i

x®, k» Jenda Kepup, Tcmáí d.
grafleká úprava:
jm, Hosii, KÚM

(c) Dolmen
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