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úvodník neexistuje. Toto je pouze poselství proty, kdož tento
Žádný
výtisk vidí jako první Dolmen vůbec.

A toto poselství zní: Sežeňte si někde a-část číslat kde úvodník je
a kde ae dozvíte v3e důležité.

Pro ty ostatní bych chtěl jen ponnaaicnat, Že slovo SEX» které jste
si měli možnost přečíst nu jedné z piedchosíoh stránek by nemělo vy*
jadřovat tak docela obsah druhé polovičky sečoiičkyt protože nám jde

přecejen v podstatě víc o ty VZTAHY.

tolik ZYFR GS 9.1. 1984

Adam a Eva 1.
/ cyklus věnovaný Alekosoví,Sašovi a trochu i Petře /

I.
Pupen růže puk*
Bum bác

je tu kluk

Ehm,
tedy dovolte
Jsem Adam Karenin

bronzový luky- šlachy
neprůstřelný bifteky- svaly
Hmmm

růže zavoněla
Jsem Eva Adamová
zatim mlaSounká- bez ňader

voňavá- bez hříchu

hravá- Ada;., je klň,Adame zaber I
Naučíme se si>olu žít jako muž a žena ?

Chceš ?
Pupen růže

diskrétně klopí zrak
Šibale
Kontuře
Šibalku
Konturku
Šibalečku

zkrátka a dobře

Konturečku

Eva je nadšena,Adam šílí

/....málo to jede,že jo ?

co chcete

aby se z toho udělali ?
vůbec ne
a just že
Šišibalečku

Kokonturečku
........ kokokurukuku /

Pupen níže
už nic jiného neumí.

Adam a Eva 2.I .

ADAM s EVOU sedí
pod spoustou

přistopkovaných jablek

EVI,máš mě..?
Mám,a ty..?
Já taky.
To je prima
Eva si běží pro věneček
ADAk se nervózně ohlídne
EVI,ještě fůrt..?

Eozor,klišé
ze stromu spadne
první newton jablek

EVI,ještě fůrt..?

eště furt,eště furt
smějou se jablka
a EVA lítá jako šílená
kolem jabloně
a křičí
Chyt si mě,chyt si mě,pak povim!
a ADAk se ušklíbne

1oposedne

ušklíbne

a řekne si
Vždyt tu stejně jinej neni....

Adam a Eva 3.

III.
Měkký ADAM

dej mu pánbu věčnou slávu

a naměklá EVA
válej se pod košatou jabloní
dej jí pánbu klid a mír

ADAm eidam

cení na EVU
citrónové žlutý zuby
díky bohu za ně

a je moc tupý
a ta ho trpí

protože tu jiný neni
a nVA má ráda rozkoš
kam chodí rozkoš,tam nechodí doktor
iiVA ho Škádlí
a AnÁMnK nic

je to starej sochor
tak ne jeho,ne ?
Aw(DKU,AL£^U,AVINKA,tStó ji znáě,

je sama !
BVA je mlaaounká a hééézkááá

tak ni

její,ne ?

heršvec nějnkýho siláka byto chtělo,no ?
a už si každé jablko na ně ukazuje
a sází stopku,estli jo nebóóó
spíš ne
a ono zase jo
anebo ne ?
dyt ani já vlastně nevim

jasný je jenom jedno:
máme s

rádi liVU

a -VA má ráda rozkoě
a to víte,

rozmoš je rozkoě.

Adam a Eva 4.

IV.
Už úplně měkký ADAM
leží už úplně sám
v jablečným piré
pod haldou stopek
^vA se na to konečně vykašlala

na furt,r.\oje milá
/neni prý padlá na hlavu/

/apropol si na^la náhradu/
/ A Á. je den ode dne horftí/
za jabloní se rozezvoní

Mží
jícen EVX

-pět peněz,pět peněz/ a pak,že tyátr je^tě nezačal,Grimme!/

KVA se mazlí s nějakou krajtou,či oo
a poslyěte-jde to/zvykla ei/
had je snaživí milenec

ADAM má už klid
brzy maj * přibýt veverky /konečně/
bude zase veselej'c.
XXX XXX XXX XXX XXX
opona padá

vcházím na scénu

líbám se

b

aktéry

jeuiné oko nezůstalo suché
••••

Tomáš K.

Stoly jako transparenty
Lovte básníky!
Pověšte je
pověste je
za nohu
a strčte jim kousavýho červenýho
mravence za kabát
oleje
aleje
kousavýho červenýho
v červenci
na stole
na stole
za nohu
za kabát
Lovte je!
Nemá smysl uhýbat
Lovte je
Je
a nestarejte se vo jiný věci
nestarejte ae vo svý včel
Lovte je!

Lovte je!
My prostá
My prostá
to je tak
to je tak
to je tak
dneska

neetačíae uhnout
nestačíme couvnout
asi vžechno
asi váochno oo se vejde
sol viechno co se vejde na tudle stránku

Xo fakticky nerad cenu
l'o nikdy nemálo cenu
sni včera ne
ani sej tra
sežerte ei ty sardšlový pasty
d^z ste ai je junta přinesli
dyž ste ai je teda přinesli
a vypadněte vocaa
ale rychle

Hodinky!
Kristepane!
Hodinkys vodotryskem
vodotrysk plný hodinek
lak to je tak asi včechno
Tak to je tak asi všechno oo sem vám chtěl říct
a ted se seberte a koukejte mazat
a ted se seberte a koukejte
tak tea se proboha trochu seberte
to koukáte co?
fo to na tos stole bylo
Báká flaška
nebo co
Vod vorčestrový
Vomáčky
konec

zycR gabbA S.

Jó, chlapče, bejvávaly zimy

Zima
”Kamenné skřeky chvátají
po zaběhnutých linkách dní”
Znovusnílci opět dokázali
ředit poetiku předvánočních
opruzených nálad
Starého /a senilního/ Města

1/ Káča vytlačila kočárek
břečkou marastu
stanicí Kačerov
Pryč
Proč
Byl jsem tehdy nenadálý
a nastydlý zub poněkud mi
mařil soustředění na hektickou
duševní trýzeň
Slzy skelnatěly ve vousech
jen v sudých představách
Mosty přes kamenné city
jsou osvícené dvojmo:
bylas klíč
a já láhev
ty inkoust
já píStala
u varhan
postrádaná

2/ Kolik dobrých slov
zůstalo nevyřčených
utajeně přibitých
na soukromých zdech
za nimiž se tolik
potkávali

Sedával jsem tetelivě
u sochy Jana Husi
Zábavu obstarával
na udupaném sněhu sněmující
improvizovaný baletní soubor
Poté občas
zbyl mi OAS
vyšlapat nápis
do čerstvé
s vrtulníků za soumraku rozprášené
pěny

3/ Bylas, byl jsem
A byla-li to pravda?

Papá GRIMM

TŘI

hodiny

Plouží se po zdi,teď se namáčnul do díry a vypadá jako pukavec. Ja veselej a když přejíždí přes lucerny, lám
e si o ně hlavičku. A hurá po mokrým chodníku, álapy
šlapy, rázujem si to spolu - a co bych si nezazpíval.
Jo, jo, je to tak, pan Havránek má pravdu. To byoh te
da měl, najít si nějakou pořádnou holku.
Teá přes ulici, je taky mokrá, potvora. Vmáčknul se
do kolejnice a je z něj rachylák.
"To já, mladéj,"povídá pan Havránek,"sem s ní jel na
žebřinákuz to ti byla ta nejhezčí holka široko, daleko,
měla ti takovej pěknej svetr, já koukal na ten její sve
tr a na ty její přednosti, vona se ti červenala jako ma
lina, její fotr mě cpal deset táců, víš ty vole, co to
tehdy bylo, já si jí nevzal, nejsem blbej, šel senj radši
do Maaar. Tehdá se mohlo chodit, kam se chtělo. Jo, tehdá?
Pan Havránek se napil pív$. Vždycky si umokřil nos vod pě"
ny. Teda má ale ratafák.
Kdybych s ní jel na žebřiňáku. Cha, cha, neblázni,
zůstaň v tej koleji, rachyláku. deme přeci pořád rovnéJ1
"Víš, to nejde, je to přeci hloupost, já nevim, co
mě to napadlo. Ze začátku to bylo normálka, no pršelo a
ty si neměl deštník." Tak, pršelo a já neměl deštník. No
lidi, líbání v dešti, to je romantika, fakt.Nebo milo
vání vpoli.
Každéj by měl věřit na takový setkání, vždyžt jinak
by přeci nikoho nepotkal. S ní bych si rozumněl. To vim
na tutv. Co ta holka všechno sázela. Na malim městě.
Sousedi se koukáJ, tetka pije kafe a mává na Hanču přes
celej sál, aby se šla taky kouknout. Synátor přestal zí
rat na kapelu a kouká se na nás, cucá pivo a drbe si uhry
protože jí tajně miluje.
"Chtěla bych pěstovat tulipány, je na to nějaká škola’.'
"Určitě tam pudeš." Usmívá se,protože ví, že ne. Přes
távám bejt nalitéj."Když já někoho miluju, tak ho mám
ráda strašně, víš, já bych u něj lezla po kolenou, dala
bych mu všechno." Ne, to neni legrace. Proč si tako
víhle lidi vždycky nabijou hubu? Protože nemaj tu správ
nou taktiku? Ne, panáčkově, na to vám kašlu. Tady nejde
o vojenskou přípravu s materiálem, tady jde vo lásku.
"Co takhle děti, vdávat se?" "Ne, tady ne chtěla bych
jinam." Hraju si s jejím náhrdelníkem, včera sem jí vi
děl, jak se koukala s okna."Proč mi říkáš, že to byla
sestra?" "Nevim." Chce bejt jinde a jiná. Neuteče, ale
mě už utíká, protože sem zapomněl její jméno nebo že by
la vo tolik starší."Proč mě chceš, vždyt mě ani neznáš?"
"Takovíhle epizody, to je život." "Já nechci život na
epizody, měl bys jít." Když potom odcházela, bylo mě trochu
smutno. Znal sem jí tři hodiny, řekli jsme tisíc slov,
prošlý se nocí, miloval sem jí v poli a zaplatila mi pivo.
"Jo, to sem jednou bydlel u takový cikánky, ta ti mě
la dceru, bylo jí asi šestnáct," povídá pan Havránek,"ta
ti po mně jela, šel sem s ní jednou do polí, tak na to
přišlo, no vona ti usnula, já mladéj blbec, sem nevěděl
co mám dělat, kousek dál, tam byly kasárny,přišel voják.
Představ si, vodešel z varty, vodatčil mě a bylo to.
Když se probudila, myslela, že jsem to byl já." Pan Hav
ránek se napil piva a zase si smočil nos v pěně.

Tahle mi taky zaplatila pivo, dokonce čtyři. Byla
o hodně starší, znali jsme se tři hodiny. Jmenovala
se Hannibalová a pořád mi vyprávěla, jak j* na kole
jích sama, protože holky přijedou až zejtra. Takhle to
xnAfná končí. A jak to začíná?
Měla kolem očí malý vrásky, když se smála, slušely
jí, protože v šestnácti se to může. Měla něžný horký
ruce, nahý, protože byly prázdniny0 Měla těžký zlatý
vlasy, samozřejmě voňavý, protože byla moje první lás
ka. Měla polétávej, sladkéj hlas, kterej vykřiknul, když
překryl mojí malou smrt. To všechno Měla a taková to
byla dívenka z prázdnin.
Potkal sem jí až na maturitáku. Jednou se mnou tan
covala a šla ke svým. Slíbil sem jí poslat pohled.
Neposlal. Tečí dělá v Kontíku. Jaká asi je? Co, pane
Havránek?
"Teda mladéj, tuhle sem náhodou narazil v lese na ta
kový dva, váleli se v listí. Ten kluk se na mě klidně
zezdola podívá a povidá - Dobrý den!" Pan Havránek se
napil piva a představte si, zase si omočil nos. Ale ne
už v pěně, ta spadla.
Rachytáku,. ven z kolejí, ted se natáhneš a budeš
dloubej! Rázujeme podle stabilně nestabilního zábrad
lí
Bože, vždyt je to tak nríma, žádný promyšlený
a efektní řeči. Nic nebudem rozebírat.

"Koukejte holky, jaký mám krásný pyžamo! Tak a jdu
spát, ahoj!” Zatřepala bosýma nohama jako rukavicí.
Popotáhla si tkanici u krku, to pyžamo bylo fakt per
fektní a nejen pyžamo. Malá,,sladká- už viui proč se
řiká holka jako z cukrkandlu. Byla to vod ní decent
ní, milá a něžná nabídka.
Každá holka je nějak hezká, když řiká něco, co je
pravda*,když se češe a ví, že se na ní někdo kouká, když
dlouho běží a pak si sedne na pařez, když pije víno, nebo
se jen tak zastaví pod lampou a jo jí smutno, když jí
něco leze na nervy a dělá, že jí to nevadí, když je
tak, normální a nedělá, že jí to vadí. A nebo, když má
na sobě nový pyžamo a krásně se smějeo Perlově.
Po třech hodinách Kte sem přišel zaklepat na dveře.
Otevřela téměř okamžitě. Že by nespalá? Neni důležitý
co sme si řekli, stejně jako toj že nechtěla jít dolů, že
v pokoji byla ještě kamarádka, že si zase utáhla tka
nici u krku a poprosila mě, abych nenechával nohu ve
dveřích.
Důležitý bylo,že sme se znali teprve tři hodiny
a určitě tam něco bylo, pytel milovnýho hrachu, kterej
se rozsypal a udělal zmatek, fikáte, tři hodiny je mo
rálně málo na takový veliký věci, máte pravdu ale na
čínat se z něčeho musí.
"Hele mladéj, buá rád, že seš mladéj, já vůl sem
už starej!*
Pan Havránek řek tohle moudro, poradil mi, abych
nepil pivo, jeho ruka držela prázdněj půlitr* takže
si tentokrát nenamočil nos.
Po třech hodinách jdeme já a můjstín, kterej je
jak rachyíák, po mokrý ulici domů. Jo, jo, je to tak
pan Havránek má pravdu. To bych teda měl, najít si ně
jakou pořádnou holku.
VYTYK

Jseš asi fajn
Prosim tě, ty si myslíš

že si jde říot
tak a vod te^ka
nebo proč vodě mě ohoeč
abych řek'

Miláčku,víš já jsem asi tvůj blbeček
nebo jak mi můžeš tvrdit

že s tebou je to ráj
nenasytný láskou
kdežto já jsem nula

vyřísenej
pekelnej

asi byoh měl jít a tebou někam do vinárny
a udělat tam chlapskej bordel
žo to víno je teplý a podobni
ale já zůstanu doma

a ty nejspíš tuky

budeš se na mě mračit
a při tom za rohem přec známýma

budeš přivírat víčka
a v každý větě řekneš ’* to ten můj H

nejsme nio

pochop to a vykašli se na to
já nejsem v tvý kůži
a tak se nařídí6
jó,seš roztomilá
jó,seě fajn

a co má proboha bejt 11

Kdybychoa nebyli lidi,...
....tak bychom spolu spali

Řekněme,že jsem třeba krásnéj kluk
porážející o x let starší kusyty

ty jsi nádherná HOLKA
víc než si vybíráš
a úsměvem ?
SMĚJ SE !
proč se ni nesměješ Ť
umím být bez toho s tebou ?
ó,ANO
a tebe
tebe to žere
tak teda
EVENTUELNĚ V NOCI,děvenko
/ já jsem o pár let starší
ne-make-up-uju
láduju se hroznovým cukrem
oblbuju sakem a MOZKEM
all right ?
no ty
ty JSI furt KUS
přridáváš plyn,kdy chceš
HOLKY TI Z/Vlpf
kluci se ukájí
a já ?
v naší sávislesti jsi sávislejší
nevíš jestli nabažen
nebo KEKABAŽUii ŘEKNU
LVLNTUnnNl V NOCI.dšvtako
ty bys to řekla vždycky
to je nuda
jsem mánií nuda

good night new wave I

už je mi to néjak jedno
iObLiS HOLKA

mám problémy a neni to sranda
nebo ei to alespoň a± ta myslim
stydím, se i na sáohod
jsou mi hlopý penise
jak mi* potom utrácet ?
říkajx
"roztomilý tu8*náček"

dost

bí

to boru

nezvyknu si

dost ml to žere

kreolko,majolkothomolko
já vin»už jen”živá květy*
kuSleň na mé
••••živé květy....

už to aávno neni ani
fifty-íifty
ale i tvá

tei bych ti ty larcbo
vyklopil

h i-.HWí-evon tuelné-krchkrch
dyžtak-hehhia-f MOCI
v.ua krohkrch-děvonko
ínljS ei to poslechnout
pótSŠií

i

—/ druhy' sujet je tučně vyti Stěn
první je jinde,uvnitř

sujety dialekticky polemizují
Tomáš K.

Knihovna s latrínou
Moderní typa záchodu
model roku dva tisíce
snoubení
srámovou potichou
dřevěných výdechů
prastaré podlahy
a pingpongový míček
který propadl

Osmiletý pes
ve dveřích nad žebříkem
studené mokro
kamenného dolejška
v hubo chut plevelových natí
a nic než Šednoucí mraky
v povětří

Tučnící lákání
w
snad kdysi bylo ho min
zas kroutím hlavou
nad tímhle druhem splachu
i tvůj přítel zná
paneláková prkýnko přelepené izo
Dávno už tě nechytí
srdce už tě nebolí
rukám už ti zabrání
jen tiché mnohotvaré nic
tvého pseudolenyklového mozku
V noci možná pocítíč
mlhu vzdáleného vyprávění
očí člověka o němž oie myslel
a teprve potom se pro tebe změnil

Nejisté vnímání
černý vosk na tabulkách oken
sen umyvadla s plátěným mejdlem

Prackovitá nenávist
mdlobou za odškrceného aviatika

jsem tu proto abych tuhle periataltiku naruáil

/latrína a knihovnou
spí spánkem ne-smyslnosti/

zyeR gabbA. S.

EWALD
Op
ět mne přijaly
MURRER
noční schody,
napřáhly své chladné dlaně,
jakoby mne v té rychlé,
tápajicí chůzi
houpaly.
Šeptaly ta tak všední,
nikdy novyelyšená slova
o tne jak jtea vyrostl*
Xřly pravdu,
vyroatl,
a ony as proradiv,
jedtí níi,
jeítf pod svoji starou,
každodenní nískost*

Opít Jaša otevřel
dvoře,
pak je sas zavřel,
po špičkách
prošel v'osi pokoji,
se sebou táhnul vleccu
dnů,
lepkavých vspocínek,
vás v ochny,
lidé * cest,
lidé spatřeni
v polosnánku,
v hodinách probouzení
z něho snu*
Tebe, Bohdane,
tvá přítemnost
byla jako světlo,
jako radoet
z Jistoty,
byl jsi pevnou zeai,
na kterou Jsem poklekl
k aodlitbé.
byl jsi svící,
hořící aeaaěle planoucí
v nejistých rukách vit;illí.
Tvou postavu
provášela představa,
kočičího klouzání
taou,
kocouří přiahourané oči*
Vůně usínajících sahrsd.
spív rozkvetlých jabloní,
kosí oči,
Gervoně víno?
kaátan v sev oné dlani*
'bdivínský houslista,
otočen sády,
kráčící k srakáa*
2a ruku jsi držel
dívku,
vysokou,
ve světlých šatech,
hnčdovl^sou
a tichou*

Tebe, Mirku,
zahleděného
někam na tušené plátno,
plátno hlučící
jak Pařížská noční vinárna.
Krvavě rudé*
jak lisované hrozny,
pomsta slibovaná
nikdy nepoznanému nepříteli,
jak strašidelný kruh
kolem měsíce.
Tebe, básníku,
kolem hlavy jsi měl
Kovově planoucí
svatozář,
svázanou čísi
mozolnatou, spocenou rukou
z ostnatého drátu.
Hořel kolem tebe
plamen,
pomalu trávící pběř,
pomalu trávící tvou
křičící, trápenou
nevinost.
Tebe, Aleši,
Poznal jsem tě,
Spatřil jsem tě přicházet,
z nedohledné dálky,
tmavých hor*
zalil jsi me oči
oslepující září
modré barvy,
poznal jsem tě.
Vybuchující modrá
barva, stékající
v drobných stružkách
po tvém čele
tě vyzradila.
Příteli,
i já jsem
hleděl do očí
modré barvě,
i já jsem cítil,
tát probodanou
naději.
Tvá cesta
byla cestou
Modré barvy,
samet,
schnoucí listí,
nekonečný večer,
útěk
dlouho plačících očí,
roztřesených dlaní.
Ostrého zvuku
náhle rozeznělých
strun.

Tebe, Christiane,
ř
P ijel jsi ke mně
na černém, vyzáblém koni.
Zvá tvař byla
tváří ví čného
anděla smrti.
ivůj klů
uxírcl.
Tvář Jsi cl
bolestnou,
plnou hlubokých
vrásek.
Zářil Jsi edí
vlasů.
ívá slova zn^la
Jakoaladká husbn
Vídeňských tanečních
večírků.
Tvá slova xaůta byla
bicea, pletence
z eyálanek,
Bledý.
Černý,
udý,
Zlatý,
Kříi, křiž.
Slova,
placen,
a o'mek.

A tebe. Karin.
i tebe Jano,
tebe ^mrtine
i váa Aalší dva nartiny.
také tebe Kateřino,
i tebe Vítku,
a tebe ioaáíi,
a také tebe, Josefe,
a taté tebe, Moniko,
tebe, Julie,
tebe, Jáchyme,
tebe, Radko,
i vás v. echny.

NYMFOMANKA
- leze čast po železe
- staví si z merkuru

- spíná se gumičkou
- děkuje Bohu

- nenosí kalhotky
- člutujo^klejky*

- podivu- vonívá
- Bulaje ,o^oje
- čoée u holiče

- koupe se nahatá
- polyká julečky
- poslouchá hugen
- josdí do ^aSarsku

- stříhá ei vluay
- učí se anglicky
- s.isuje ^aaflety
- ohlastdvM pivečko
- chodí n* nákupy
- cituje nrtbfete

- pod svetry

-atry

- sandály ,láoačky

• medový řečičky
- koatm,

Kloubečxy

- nuben,, prstí<*ka

• a^kká hříkka
- Spívd ai ikí pu
- obtéKuje holky

» alLuje kluky
- Čín nás ještě oblili ?

TOMÁŠ K.

^oatal 3sem
< 4u na orgie <
stulo na ni
Ooatav sa a připrav *1 Ulo
to sa muselo stal zrovna mí
1 ic £M1 v I* t' M*. 1
nazajlmé tc nlxoho
-no, ano, dob fa vůdí,co ti o tor myslím
• ďestc ni ooílnu porvinku
Ví byitco tom po W!< budou chtít
v
r k
s
1
A v-cml pohlavnlwd znaky
odathcll
božínku,božínku,to bude minulost
a navl^jto aa V n mohu takhlo prezanto^ut »
a^alíeitžo nehtem sexy
To se prustA muselo stit zrovna mA
vetílnou so scházíme tuml kluci
Budou tam v^bac nAjakA holky i
ach 30.

Tdit/J

rumfó

TŮ3^Š

T»<1

Kdo se nevyzná, ať nejí
Píšu dopis
o tom, jak jsem stál na ulici
a přiřítila se horda
krátkovlasýoh a dlouho*1stých
klukfi
m£ll ruce do kornoute
a řvali
tyhle knihy jsem čet*
t|hlo desky jsem slyšel
tyhle informace znám
e kdo ta nezná
nechce snít
Je přizdiaráe
inrt
primitiv
a v^bsc nijekej pojil našeho or^anlsmL
naáeho orpaamu
to ti říkáme
to pochop
a přubáhli tvót nftkem
kus jinam
cítil Jsem
že mám v kalhotách
ne z nich
ale z kultury
podám před ní tu zadek
a chce se mi taky křičet
ale hroutím es sám
a jde to nikam do háje
dál *1 přesná vzpomínám
Že pek přišel
takovej nu3ák
e zeptal se
w® 0^ Je mořné
žs když darebák naplno dobrou knížku
není uř tok docela
darebákrm ?*

"to je síla
nářez
to ty nikdy
nepochopíš !"

• on zase
"pone, vy nechcete diskutovat ?•
•mluv sl
mluv sl
ty vit svou
vím svou
při ncjlepfilm
tí vycechtám v informacích,
přej,
a bude4 vést
při ncjlcpllm mou
anebo tíhni
tíhni
Uhni IP
tsk,
tohle bylo ialadovf oso
p!ír\o do rukávu
vola
a načců má ten hajzlík da^rsl
*pune,e vy Jste
penkáč ?"
*smrade,co ty o tom víi l!"
o týden pozdíJI
mn* ne U ulici
nákcj fotřik
rozbil hubu
hajzlové,
pak že se chtůj dohodnout !

tomát

tamti

k«
tomái

tomóé

Pán s čokoládovými ježky
A zas jen záření pouliční lucerny
bloudící v mlžném oparu
pxečaaného večera rychle přicháaejícího
po krátkých dnech
rámovaných tlejíoía Hatí*
s pahýlů oprýskaných stronů a Šedivého vaduehu
čí vrásčité oči spaluje horečka listopadové sobotní noci
na sešlé* polštářku
a dost možná že je to jen stín fotografie
co příliš dlouho sůatala ve vývojce téhle syslí
a aíjení rohů
roaleptaných kyselou vodou

Cosi je důvčml známého
v růžových mašlích svěšujících
pramen? avčtlounkých vlásků
modré a bílé sukénky
a lunavoké jahůdky nejsou přec tak cenoví nedostupné
iebo deset deka italské smlsl
sůže salnit výra* oblačných očí
oe jediný pohled sa jediné pohlasení
strýčka v bnidých polobotkách
a barevný* Šátkem na povadlém krku

na tváři trochu ironický úsmlv
v kapce úooulá polorosteklou kofllu
lávka prý piicháaí poslední* středečnám okno*
na sébradlí před Školou houpe se aá milá
hlavou dolů Skelní brašnou dolů

táhlé míjení dnů
skomírající v prasklinách okenních tabulek
odlesk *lní válen únorového slunce
v regálech samoobsluhy nad kopce*
ad maličká vrací lahve od piva
bude kulaté lísátko a obrdake*
vykoupeno bláznivý* dotekem?
cpíS jen červené botičky
potřísní bláto z tajícího černého anlhu

4

všech týdnů které končí nedělí
i ledvinkami na cibulce
v potiše restaurace U klokana
ZYER GABBA S. 1983-1984

VEČER

mezi

lidmi

Dveře metra se mu zavřely za zády. ZanyšlenČ se

zadíval

na špičky svých nohou 9 vykročil. "Jakou to mám zvláštní chůzi"

pomyslil si při pohledu na pohyby těchto notiou, které ho prů
měrnou rychlostí 100 kroků (zhruba 75 m) za minutu nosily po
náměstích, ulicích, třídách, parcích a jiných plochách jeho rod
ného, stejně jako nerodných měst. Zvláštní tedy ta chůze byla,
špičky se při ní mírně vychylávaly vně osy pochodu, každý krok

byl provázen mírným zhoupnutím, po kterém občas trochu zabolely

kyčle. Aspis vždycky stál o to, aby jeho chůze byla fajn, sym
patická. Jemu totiž byli lidé sympatičtí podle stylu chůze. Hol
ky se mu líbily podle stylu chůze. Holky se mu líbily tik vůbec.
Aspis sii od každého, jehož styl chůze mu připadal sympatický
vzal něco. A tak vznikl jeho osobitý styl chůze. Teči již jen

dva kroky, dvě zhoupnutí a stál na pohyblivých schodech, které
ho ryc lostí 2 m/s vezly z pod rodné hroudy nad rodnou hroudu.
Ani na schodech neodtrhl pohlde( od špiček svých nohou. Oči se
nyní mazlily s krásně bleděmodrým semišem nových bot, které si
přivezl z Kprície. Ja| jistě vidíte, Aspis bjjl tak trochu exhibicionista a dbal na sebe. Ačkoliv to/nikdy nevyslovil a dokonce

si to sám ještě ani oficiálně neponyslil, byl přesvědčen, že v

některých situacích dokáže působit neodolatelně. Měl rád barvy.
0 ty mu šlo. Pak mu také ško o přívětivost svého oblečení. Sa
mozřejmě - přívětivost vůči vl stní osobě, šlo u také o různé
sotva postižitelné drébnosti, které měl svíracími špendlíky

připnuté tu na koleně kalhot, tu u opasku, tu na klopě saka a

kdovíkde ještě. Pak mu šlo ještě o několik maličkostí, o kterých
se brzy dozvíte. Nešlo mu o drobné šrámy na oblečení, nešlo mu
o rozervanou kapsu zadní u kalhot. Šlo mu hlavně o barvy. Proto
ho neustále jeho starostlivá prateta Alfjn kvůli jeho způsobu
oblékání peskovala. Aspis se povětšinou jejím poznámkám smál a
hladil ji smířlivě po stříbru jejích vlasů. Prateta se durdila

a nikdy o d svých požadavků neustoupila.
Prošel vestibulem metra a pomocí

dalšího pásu jezdících

schodů se konečně dostal na povrch zemský. Vdechl večerní vzduch

a podíval se po obloze. V posledních d ech na ní praskla bubli

na, která podepřela klenbu svého hostitele cucky šedých,vodou

prosycených mraků. Ne,nepršelo ještě, ale kýýby pršet začlo,
nikdo by se nemohl divit. Teá už se nelze nad faktem, Že prší
pohoršovat. Te3 už to většinou přicházívá.Podzumní deště. Jako

na jaře každý ví, že už to dlouho nebude trvat a We hezky, teá

je tomu naoapak. To všesi Aspis uvědomoval a Cítil přímo fyzic

kou bolest. Léto bálo v tahu. Neodvratitelnost tohoto faktu byla
zřejmá. Aspis věd'1, že mu nejde o uplynulý čas Svátků volna,
že mu nejde o ty tuny volného času, co ted měl. Jde mu o počasí.

0 barvy a o počasí.

Od jeho východu z vestibulu již uplynulo 14 minut 59 vteřin,
což převedeno na ušlou vzdálenost představovalo o několik centi

metrů méně, než 1125 m. Až ujde 1506 m, dostane se k cíli svého
večerního minipochodu. Byla jím nízká hospoda za Šarmínovými sa
dy. Ačkoliv byla hospoda nízká,přeci byla ptrová. Vpatře byl sál.

který si pro tento a pak každý sedmý následující večer najal Li

terární spolek,jehož bal Aspis členem. Liter.irní spolek měl xri
zhruba tisícihlavou členskou

ákladnu. Aspis z nich znal jen ve

lice málo osobně, ačkoliv byl členem již přes rok. Psal divadel
ní hry mx s víceméně absurdními konci. Vposlední době absurdita

začala vnikat i do obsahu her. Aspovi to jehoppřátelé vytýkali.
To ho zlobilo. Miloval absurditu. Kdysi měl pocit, že by neměl
mít rád logiku. Zjistil však, že chovat se nelogicky je neúnos

né. Omilostnil tedy logiku. Choval se logicky. Občas. Tento veš
čer však nemělo jít o polemiku nad tématem "absurdita v našem

životě" či dokonce "zákony logiky v pmxi, Tento večer měl být
prvníh v řádě -prvním y řadě večerů, které liter ižní spolek po

řádal pro členy, kteří zareagovali na výzvu Věstníku LS. Obsahem
výzvy byla myšlenka, že lze dělat cosi, co neslo nepříliš přesný
pracovní název "umění*. Toto umění by mělo být produktem spontáň-

nosti oka žiku, kdy většina lidí, větší skupina lidí bez ja ékoliv předešlé dopluvy najde náhle společnou řeč. Vědomí náhlé
pospolitosti vytváří souzvuk z kterého skupina čerpá mohutnou

energii, které se dá říkat tvůrčí. Zúčastnění lidé jsou pak x
schopni vytvořit něco, co v dne: né době souvisí s pojmem umělec

ké dílo. Umělecké dílo je však vedlejším produktem celé spole

čné px akce. O to tú vlastně nejde. Jde o pocit štěstí. Jde o
chvíli, kdy se lidé nsvz jem dotknou. Psychicky dotknou. Jestli

že výsledek tohoto pokusu má obecně pltnnou hodnotu, je to něco
jaksi navíc. Kromě všeho co již bjlo uvedeno, jde také o to, že

se lidé rádi seznamují (většinou^. Když se schází ó^jakou dobu
skupina lili, její členové s

obvykle seznámí. A to taky není

k zahození. Pak je tu ještě je .en fakt. Když se skupina, která

se chce pokoušet o "umění" jak už oylo výše popsáno, dává dohro
mady na bázi určitého zajímavého většího spol u, kterým LS nes

porně byl, je tu velké procento naděje pro jednoho každého čle-

na, že ostatní spoluhráči by neměli být úplně netečhí, pasivní,
nudní. Někdo si může dokonce myslwt, že na podobné akce nechodí
ani lidé blbí. To už e sporné. Část těch, kteří se přihlásili
coby dobrovolní účastníci večerů, si představovala celou akci
jako zjednodušenou továrnu na happeningy, které jim očistí jejich

civilizací zaneřáděnou dušinku. Slovo happening mělo ú lidí Aspovy generace velice solidní zvuk. Lidé Aspovi generace o happe

ninzích četli a chápali, že číst o tomto tématu je pouze nouzové

řešení. Happeningy jsou od toho aby se vytvářely, Někteří abo
nenti akce Literárního spolku

si představovali, že se wxmčí zú

častní jakéhosi školení, jehož absolventi budou umět sjbolehlivě
organizovat happening. Aspis si to nijak zvláší nepředstavoval.
Bylo mu hlavně na celém tématu setkávání sympatické, že se pd
něm a jeho vrstevnících chtělo, aby se společně vlastními silám

mi bavili. Bavili neznamená byli baveni. A to tu Aspovi šlo. 0

zábavu vlastními silami.
Na místě určení byl deset minut před zahájením akce. Doba

tedy na udělání tisíde kroků po okolí nebo na vykouření cigarety*
Rozhodl se pro to dnuhé. Ubalil si zručně cigaretu a usedl na zá

bradlí před hospodu. Byl taky trochu nnrvozní. Všichni tat trochu
exhibicionisté jsou před vstupem před nové lidi trochu nervózní.
Zvláště ti, kteří se za své sklony k exhibicioniamu občas trochu
stydí. Cigarety se Aspis naučil balit teprve ned vno. Během své
cesty napříč Kapricií. Z Kaprície si přivezl boty. Ale to už ví

me. Vzpoměl si na Kaprícii a bylo mu fajn. Kaprície jo stát s
teplým podnebím. Je tam fajn počasí. Je to tam vůbec fajn. Fajn,

fajn, fajn. Napříč touto slunečnou zemí jel Aspis v druhé polov
▼ině Svátků volna. Auty, vlakem, lodí a transbusem jezdil se

svým kamarádem Norikem. Norik je fajn a má všude spoustu zn-mých.
Při vzpomínce na Kaprícii si musel kaxik Aspis ni-tně vybavit at
mosféru setkání s rodinou Norikových známých, u které v hlavním

městě oba přátelé nocovali. V jeho vzpomínavém mozku vyskočil

obrázek dědy, k±erý byl součástí této rsdiny. Rád a často na Dě*
du vzpomínal. Když s Norikem vcházeli do domu, hned si Dědy vši
ml. Stál naproti dveřím a opíral se ramenem o ze3. Na hlavě měl
měkký klobouk, ruce v kapsách šedých hrubých kalhot, krátce stři

žený knírek nad usmívajícími se rty. Stářím poznamenaná tvář.

Jizva nad kořenem nosu. Oči plné prošlého života. Oči hypnoticky

upřené na Aapovu krosnu. Ještě když všichni odešli do pokoje,
zůstal děda v předsíni a s pohledeffi upřeným na a svázaným se za
mazaným batohem, nyní již sejmutým s Aspových ramen. Během veče

ra bylo přátelům sděleno, že nemají brát Dědu příliš vážně. V po-

slední Válce o peníze nechtěl vydyt okupantům Kaprície úrodu ze
svého pole a ti ho za to šeredně zřídili. Ještě na to prý dodnes

trpí. Je prý trochu pomatený. Má ohromné album v<? kteréixi shromažáuje forografie na nichž jsou zachyceny nohy* Nohy kohokoliv. Sou

visí to prý s nějakým jeho dalším zážitkem z již jmenované války.
Ještě ržkolik let po jejím skončení prý vyprývěl o té události.

Zřejmě se stal svědkem toho, jak nízko letící okupantské letadlo

svým křídlem rozp lilo trup jednoho partyzána,který utíkal po
silnici. Vršek těla s hlavou plnou výrazu nebeského prřekavppní

odlétl do škarpy a nohy ještě chvíly Šly, putovaly dál tímto vrás

čitým světem, až se n hle v kolenou po lomily a svezly k zemi. Dě
da údajně stál schovaný z a stromem a viděl tuhle posmrtnou chůzi.

Ještě tři roky po tom vypřávěl lidem, že pochopil, že nejdůležitělší na tělé jsou nohy. Lidi ho nebrali vážně, už v té době měl
pověst potrhlého st tkáře. Přestal o tom mluvit a jen stříhal z

různých fotografií jejich vršky., s usměvavýma, ukrutnýma pitomý

ma nic neříkajícíma tvářema, ty zahazoval do koše a samotný spodek

- nohy - si lepil do svého alba, jistě největší sbírky nohou význ

namných i nevýznamných osobností světa. Je tedy prý torchu pomate

ný. Dělá však stejně jako za mlada. To vše a se Aspis a Norikem za
ten vešel dozvěděli. Nepormluvili s Dědou jediné slovo a přesto,
nebo právě proto, vzniklo mezi nimi nějaké podivné pouto. Zvláště
Aspis to pociťoval velice silně. Z pár gest, kterými spolu vlastně

omezeně komunikovali se dalo vycítit náhle vzniklé přátelství. Dě
da přinesl láhev s průzračnou tekutinou • "Narnndžita" špulil rty
Aspis znal narandžitu, b’.-la to řízná a vynikající knpricijská ko

řalka. Sklenice naplněné až pé okraj se ohleduplně dotkly a mladý
Aspis a starý děda je do sebe naráz obrátili. Když se potom dědn
svým zvláštním způsobem usmýl, tekl mu přůzračný potůček kořalky

po rtu. Neotřel si ho a jen pokýval hlavou. Sáhl po rajčeti. Ráno,
při loučení stáli Aspis a Děda snad náhodou, trochu stranou ostat

ních. Stiskli si ruce a mladý Aspis se sn žil porosumět jeho živo
tu. Chtěl mu na rozloučenou věnovat vlastnoručně ubalenou cigare

tu. Děda jen mávl rukou a sáhl do kapsy sv é staré košile. Vytá

hl fotografii a vtiskl ji Aspovi do ruky. Odběhl pak jako malé
děcko, kterému někdo připomenul jeho hříchy. Zbyl po něm jen chuch

valec slin, který se válel v prachu vedle Řepových nohou. Ten bez
myšlenkovitě podal ruku ostatním hostitelům a vyšel za branku. Rosev'el dlaň apodíval se na fotografii. Nojiy. Pod nimi napsáno: An-

dreja. Andreja byl vůdce kapřicijakých partyzánů v době Války o
peníze. Aspovy v tu chvíli nešlo o nic. Zastrčil fotografii do

kapsy batohu a následoval Norika v cestě na výpadovku. "Mám to

ale divnou chůzi" pomyslil si.

Cigareta ho začala pálit mezi prsty a tak jí potrestal odho
zením na zem. Když chtěl seskočit se zábfddlí a dokonat proces tx
trestu otočením podpatku - kata na provinilém špačku, dostal herdi di zad. "Těbuch, kámo* už v tu chvíli tušil Aspiá něco nekalé

ho a když se otočil, jeho obavy se potvrdily. Do obličeje se mu
totiž šklebil Škurch. Škurch byl jedním z lidí,kteří navštěvovali

stejnou školu jako Aspis. Škurch se k Aspěti s dojemnou vytrvalos
tí hlásil, což tento ani v nejmenším nehodlal oplácet, škurch pa
třil k lidem, kteří když mluví o jazzu, tak ho neustále nazývají

džezíčkem a snaží se na své tvářil; vyloudit výraz posvátné strnu

losti. 0 Zappovi mluví jako o strejdovi Fandovi a umějí vyjmenbvat(popořadě)názvy jeho desek (samozřejmě a nadřeným anglickým

přízvukem), čímž si často vynutí respekt úplně blbejch lidí. Sa
mozřejmě se tenhle typ lidí považuje za bohémy a občas taky za

schizofreniky, což považují za obzvláště pikantní kombinaci. Ty
hle lidi také nemohou chybět na akcích, jako je ta dnešní. Smůla
spočímá v tom, že zrovna jeho si škurch oblíbil. "Co, deš do šar-

míňáku, co?", lidi *kurchova typu trpěli nevšední familierností,
"člověče chtělo by io ňákej pořádnej hepning, co? V tý kultuře

se pendrek děje. Měli bysme udělat ňákej pořádnej hepning?", za
mračil odpovědně čelo a dýchnul na Aspa, který v jeho dechu ro
zeznal pach piva a rumu. Nemyslel si zrovna, Že s tímhle indivi
duem by měl ozdravit kulturní dějiny svého národa. "Hmmra" zabru
čel tedy temně. "Čoveče, co dybyeme zašli eště na pifko než to

začne, mám ňák Žízeň, chi chi chi chi, hepning počká, co?"Tuto

kouzelnou nabídku Aspis rázně odmítl a s hlavou otočenou na druhou
stranu od Škurcha vdechoval podzimní mzduch. Jeho potíž byla v
tom, že byl příliš slušně vychovaný a příliš hodný. Nedokázal to
ho Škurcha jen tak poslat do prdele. Ten si mezitím začal zřejmě

připadat jako schizofrenik, což dával světu nsjevo tím, že hladil

jakési vředovité jablíčko a tiše ha něj mluvil. "Chichi chi, no,
zajdu na pifko, hepning počkáy ne?" Vzhlédl k Aspévi, "řekni jim
dyžtak, at na mne počkej, jo, hned sem tu, co?" a vzdálil se. Aspi si upřímně oddechl. Vykročil k hospodě.

V sále byly roszprostřeny Židle po parketové pollaze. Aspis
si vybral jednu z nich a usedl. V sále panovala atmosféra nejisto
ty , tak tyická pro jakékoliv první setkání. (5, jak důvěrně ji náš
hrdina zněl. Mohl by vypočítávat na prstech. Letní tlbory, zimní
hory, prvňáček ne základce, gympl, vejška, všechny ty společnosti
které pozanl a kdoví co ještě - vždycky ho doprovodila nejistota

až na saraý práh setkání s novými lidmi. Aspis byl exhibicionista,
ale nebyl sebevědomý. Sebevědomým se stával až se zvyšujícími se
dávkami kritiky přátel nasměrovanými proti množství absurdity v 3
jeho divadelních hrách. Hájil se a sebevědomí s dalšími kritikami
přibývalo. *ó, jak zvláštní to mám chůzi.” Poplatný atmosféře v

sále si nejistě rozepnul manžestrové sako, uvolnil z krku pestrý
Šátek a pověsil svoji taěku na opěradlo židle. Zahleděl se letmo

do tváří svých "spoluhráčů". Uspokojovalo ho, že ž idná - nich se
nepodobala odulé tváři páně škurchově. Obličej kluka sedícího po
jeho levé ruce mu nyšlenky vrátil opčt do Kaprície. Ta podoba!

Nerik už napolo spal, když k nim přišel ten, na kterého aé Aspis
díky té podobě nújjle upamatov 1. Bylo to ve středokapricijakém

městě Rasajevě. Celý večer tam v nesmírně živé uličce s bílými
kavárensk mi stolky na zvlněné dlažbě pili s Nerikem víno a teá
se chystali ke spánku. Nerika již přijal do své náruče starosta
obce Kajánkov, Aspis jeětě těžce žvýkal sousta pozdní večeře.

Lfuičmít - Luncheon Meat. Leželi na výhřáté tráv# v parku nedaleko
rasajevského nádřaží. Ten kluk, nebot o toho se tu jedná, seděl
už nějakou dobu p r metrů od nich a d tál se na knoflíky hvězd

poseté rebe. Náhle se zvedl a přistoupil k ležéní obou přátel.

Usmál se nP Aspa a podal mu vojenskou polní láhev. Aspovi

chvíli trvalo, než mu došlo, že

o nežádí o vodu, ale že mu na

opak pití nabízí. Opětoval tedy áamčv a lokl si. Hrdlo se mu

sevřelo a měl pocit, jako by mu někdo v krku otočil žiletkou,

slzy mu vhrkly do očí. Byla to pořádně silná kořalka. Prudce vyde
chl a vrátil lahem majiteli. Ten se na jeho v bídnutí posadil a ta
ké si zavdal. Otřel si hřbetem ruky ,sta a chvíli mlčel. Zeptal
se pak Aspa, odkud přichází. Znal jeho stát. Dali se do řeči. Vy-

právěl mu o německých filosofech, studoval totiž tento obor. Sv^
slovní výrazy musel doprovázet širokou škálou

lezinárodně srozu

mitelných posunků. Jeho a Aspova řeč měly sice společné prarodiče,

ale vývoj určil jejich potomkům odlišné cesty. ^spis mu vyprávěl
o svých absurdních hrách. Přestalo se muchtít spát. Za chvíli ob
rátili lái.ev dnem vzhůru a na tr vnik dopadla poslední kapka ko

řalky. Brzy se rozmnožila v první kapky padající rosy. Na východě
se objevily první příznaky svítání, když Jaška, jak se ten kluk

jmenoval, vyprávěl Aspovi o jakési dívce - přeladu, kvůli které
zmeškal sraz s přáteli, kteří mu pak ujeli k moři. Vyběhl za je
jí tváří namáčklou na skle autobusového okénka. Nastoupil do toho-

autobusu. Nemohl se však kní probrat dave*

na sebe k nalepených

lidí, když ti na st nici vystoupili, už ji v autobuse nenašel. Při

tom nemohla vystoupit, musela ty projít kolem něj. Běhal po městě
a hledal ji. Moc, moc chtěl aby ji našel. Ztratila se však. Bez

mocně rozhodil rukama a zadíval se na Aspa. "Kde ji mám hledat?"
Seti Aspis nevyslovenou otázku v jeho mandlových očích. Mlčeli.

Aspis pak hodil kabinek na asfaltovou cestičku, zdvihl opět před
tím pok leslou hlpvu, zaostřil ztek a optal ae Jašky, jakou pos
louchá rád hudbu. I on pozvedl svůj pohled, který chvíli musil též
zaostřovat, kousek rtů mírně cuknul a z jeho úst, podobno prskavce
vylétlo je dfcné slovo; PUNK! Teprve v tu cvíli si Aspis všiml pru

hu vlasů obarvených na zšleno. PUNK! Když se odešel vymočit, po

chopil to Jaška jako náznak potřeby obětovat dnlší rozhovor dotěr
nému spánku. Vstal a odešel pár metrů vedle. Tam si lehl jen tak

na tr vu a přikryl se dlouhým kabátem. Aspiu byl překvapen, když

se vrátil na místo rozhovoru a neuviděl ho tam. Nechal se přemoci

spánkem. Ve všech přímořských městech Kapríeie, pak Jašku po zby
tek cesty hledal. Teprve tečí pochopil, že už ho nikdy v životě neumidí.

Jeho pohled klouzal dál po tvářích zúčastněných. Náhle však
rychle oči sklopil a dělal, že si potřebuje nehtem očistit knlhoty.
To vše proto, že náhle zahlédl znýmý obličej. Ten obličej patřil
Pavlidovi. Aspis se doposavad setkal a Pavlidem jen jednou. Bylo

to na jednom večírku pořádaném nn počest narozenin jednoho z je
jich společných známých. Celý večer spolu nikterak nemluvili. Až

ráno, ráno m s umouněnými kapkami kocoviny v očích je zastihlo, £

jak rychlými pohyby staví lahve od piva do řady na zemi,jednu ve
dle druhé. Byli nadšeni náhlým oživením janak pasivních schránek

tolik konzumovn ého nápoje. Ostatní jejich přátelé spali různě roz
loženi po podlaze, když oni
uspořádaný zástup.

stavěli lahve vedle sebe, tvořili ne«

Aspis si pamatoval na to, že

byl náhle nadšen

nedostižnými mižnostmi fantazie. Situace si ho získala svojí ab
surditou. Palvid stál v pozoru vedle řady pochodujících lahví, kte
rou Aspis překotně a stále rychlejšími pohyby doplňoval o nové a

nové jedince, a a divokým výrazem v očích jim salutoval, z hrdmla
se mu ozývalo temné bručení, v kterém bylo mojno rozeznat nápěv *
staré vojenské pochodové písně. Píseň však náhle přešla do smíchu
a on zatřásl hlavou ze strany na stranu a nechal řeku svých buj

ných vlasů přeÝalit přes obličej. Znovu pak poklekl na zem a začal

se 8 lahvemi různě prát, povaloval je

a zase stavěl do sevřeného

šiku. Láhve, rěmé láhve. Aspis a Palvid. La ve. Zelené a hnědé.
Aspis tenkrát usínal naprosro vyčerpán. Palvid v té době přenášek

fascinující proporce lahví pomocí uhlu na sněhobílý závěs bytu spo-

léčného kamaráda, Aspis ho od té chvíle neviděl. Te3 náhle pro

mluvil jeho nesmyslně vypěstovaný reflex, který kátal, abys hned
věděl, co mu hned říci, sklop oči, odvral oči, bu3 nezúčastněný,
dělej hlavně, že sis ho nevšiml. Ajspis již nedokázal působení to-

hotoprapodivného instinktu odvrátit a tpk nyní úporně dřel nehtem
manšestr kalhot, A přitom by rád navázal s Palvidem rozhovor. Byl

mu vždy sympatický, líěl i sympatickou chůzi.
Večerní setkaní začalo s příchodem psychologa dr, Arbuse,

který měl být jakýmsi rozehravačem společenských her, při kterých
mělo být dosaženo onoho souzvuku, okterých bylo v. Se psáno. Dr.

Arbus byl organizátorem celé akce, a pro mnohé také jediným pevnýi
bodem ve stojatých vodách nejistoty, které omývaly stěn}' sálu. V
době, kdy Arbus v podstatě totožnými sklovy jako ve věstníku LS

seznamoval osazenstvo s obsahovou náplní setkávání, Aspis stále j,

myslel na svůj obranný reflex. Směrem, kde tušil Palvida, se neod*'
vážil ani pohlédnout. ADr. Arbus se snažil ^aktivizovat nejistou
masu, ale vyloudil jen pár stejně nejistých úsměvů. Vzal to tedy

z jiného konce. Vyzval Aspa a jeho k >legy k pasivitě. Potřeboval
aby lidi promluvili a tak jim věnoval 5 minut mlčení. Mlčení sou-

videjícího s co možná nejpřeanějším vnímáním zvuků v celém okolí.
Tak dal Arbus lidem téma, o kterém mohli přemýšlet, a které si
pak mohli společně mezi sebou probrat. Všichni si tedy lohli na

podlahu a jali se intenzivně vyposlouvhávat ticho. Jeden tu, dfcuhý tam, Aspis v pravém rohu místnosti. Poslouchali zvuky ticha.
Průčelí, osvětlený štít hospody, kytara, nakřáplé blues, omích,
volně přecházející v záchvat kašle,opilý hovor, lidé. Závětrná

strana, rub mince, basy jsou ski dány na sebe, tiché zaeakrování

doprovodí proces přeměny sklenice ve střepy, skřípot zavíraných
dveří, startování líného auta, zavytí psovo. Uprostřed - uzavře

ný prostor s masou ležících lidí. Naslouchajících. Víření větrá-

u. Kvádr. To vše proběhlo Aspovi hlavou a chtěl teprve vlastně
opravdu začít n?slouchdt zvukům. V tu chvíli se však rozevřely

dveře a ostrý paprsek světle vstříkl do tmy: "Pyk tu nikdo neni,
co? Dyk tu nikoho nevidím", o tom, že vstoupil škurch nebylo pocyby. "Je-e promiň, sorry, pozor, von tu někdo leží, tady taky...

hole bacha ... voni tady všude..." hlal se ztlumil v Šepot a za
svěcený Škurch vysvělil situacis" Bacha, to bude ňákej hepning!

Ticho!" okřikl ten člověk klenot někoho, koho sebou přivedl. Ten
mu však odpověděl jen nicneřífcající . zajíkavým smíchem. Ruch pak
ustal. Aspa to vyloženě nasralo, o nějakém vnímání zvuků uř nehohla být ani řeč. Snažil se tedy využít klidu na nějakou příjem

ms

nější vzpomínku. Nepotřeboval mnoh' Sasu na to, aby ai vybavil
její tvář. Tvář dívky, kterou odpoledne potkal na Náměstí svobo
dy. Ta dívka byla ne en posvátně krásná, ale - a to hlavně - se

inějak dotkla Aspovy osobnosti. Projelo jím totiž v tom okamžiku,

kdy se setkali, jakési mrazivé zaťhvění. Zpfcnul po cestičce v parku

a mrkem se s ní srazil. Měla na sobě černou pláštěnku, černou,
stejně jako úzké kalhoty, které se jí ztácely v jasně červených pot

lovysokých botýéh. Slámově žluté vlasy měla v prostřed Sela roz
dělené pěšinkou, jedenpramen upevněný za ušním boltcem, druhý jí

splýval volně podél tváře. Vzadu se vlasy ztácely pod pláštěnkou.

Její světlé oSi se střetly s Aspovými jen na chviličku. Upřeně se
na něj zadívala, skoro až vyčítavě. Nechal se obestřít světlou>ks
hloubkou jejích očí a tu chvíli pocítil ten záchvěv. Sol joŠtě
chviličku, než se za ní otočil. Byl příliš plachý na to, aby se
za ní rozběhl a řekl jí, co se stalo, že v něm cosi probudila. Nwměl odvahu navrhnout jí, aby se s ním pokusila dát čemusi jméno.
Víme již, že nebyl sebevědomý, neodolatelným se cítil povětšinou

jen doma, když se sám pozoroval v zrcadle. Rozhodně no však v ta
kovýchto situacích. A ták tu stál a sledoval záblesky černá pláš-

těnkyv mefcerách mezi keři. I náhle si vzpomněl. Ano! Bylo mu pšt
let a chodil do školky. Do školky chodila také Cylvie Marínová.

Připadal mu tehdy velice krásná, zamiloval se do ní. Nedivte se
a neobvyňujte mne z vyřčení nesmyslu - prý pět let a láska, cha!

Nemyslete si, já například jsem se také v pěti letech zamiloval.
Ve školce. Ale zpět k Aspovi. Milával Cylvii Marínovou. Jednou se
děli vedle sebe před pravidelnou lékařskou prohlídkou, oba již

svlečení, jejich nahatá tělíčka se dotýkala. Ne, Aspis tenktát sa
nozřejměnecítil nějaké vzrušení, ale věděl, že mu to bylo velice
příjemné. Cylvii miloval a p-edstavoval si před spěním, žo ji vys

vobodí z nějakého sklepa, kde bude vězněna nějakým zlým čarodějem
a jeho ženou dračicí. Iřál si, aby s ním Cynthie chodila i do zá
kladní školy, nejlépe rovnou do třídy, seděla s ním v jedné lavici,

ale ona se odstěhoval

ze sídliště. Ještě nějakou dobu po jejím od

chodu si Aspis myslel, že všechny kr sné holčičky se musí jmenovat
Cylvie. A to byla ta vzpomínka,kterou uviděl ve světlých očích
dívky, kterou potkal na Náměsí svobody. Vůbec by se nedivil, kdyby

dívka v černé pláštěnce nosila jméno Cylvie Marínová.

Pět minut zasvěícených mlčení uplynulo. Dř. Arbus opět rozsví
til světlo. Nejprve se tvÁ'il hezky tajemňě, ale pak prozaicky roz

dělil lidi do více skupin, aby mohli nerušeně vést řeči o zvucích

a tichu. Každá skupinka dostala svého představeného, který zapi
soval průběh debaty a také ji usměrňoval a řídil. Dr. Arbus se sám

upal té skupiny v které byl i /spis. Lidé zněli na předhozené náv
vržené téma rozmlouvrt. ífylo očividné, že se z minima snaží vytlou

ct maximum. Snažili se velice o to, aby vymysleli nějaký nevšední
způsob

vnímání ticha. Snažili se bt spontánně originální. Dívka

s nakrepovanými vlasy odříkaávala své zážitky přímobásnickyt
V té náhlé tmě
Zdálo se mi
Že zvuky v hudbu

Sjednocují se

- paže se rozmáchly a oči
napjatě polkly

Aspis se ušklíbl. Z dívy čišela znalost příručšk o konkrétní hud
bě. Její slova by si zasloužila obdiv tak před dvaceti lety. Aspis

jí ani za m ík nevěři, cítil z ní to úporné pětiminutové listování

v paměti. "Zvuky sakra, co se zvukrma? Kde jen jsem to..." Dr. Arbus však její odpovědi uvěřil a nadšeně si ji zapásl. Nic jiného
mu nezbývalo, pokud byl ochoten ve zdar věci. Další dívka jrotes
tovala proti necitlivému navozená atmosféry, útočila nn umělost

celé situace. Kdosi napadl do očí bijící absurditu jednání všech.
Aspis po něm zlobně švihnul pohledem. Kdosi byl nespokojen, že
přijel zdaleka jen proto, aby nečinně civěl do stropi. Vzápětí se

za svůjnázor omluvil. Kdosi se smíchem prohlásil, že mu připadalo

úplně neskuteěné, jak byli všichni náhle hodní. Kdosi prohlásil,
že měl hroznou chul se nějak přidat k těm zvuků, Aspis pohlédl do
jeho rozsvícených očí a uvěřil mu. "Já tedy jakomyolel, že tu bu
dám dělat ňáky hepningy, né?" Aspis se ani nemusel otáčet, aby vě-

d#l, že Škurch je pár centimetrů šd jeho ucha. Dr. Arbus se usmál
a unaveně pravil, že určitá forma hepningu tu před chvílí proběhla.
"Ano, ano, však já vím .." ohraničil svůj vstup moudrý škurch. Oz
val se potlačovaný smích. Teá už se Aspis ohlédl a uviděl ty dva,

co sebou Škurch přivedl. Byli dva a taky studovali na tý zpropadený škole, co Aspis a Škurch. Říkali si navzájem Stane a Hade.

Ptřili k těip, kteří Škurcha bezmezné obdivovali za jeho pečlivě
nadřené encyklopedické znalosti. Had, byl menší,svalovitý s ostře
řezaným obličejem a úzkými rty. Vlasy měl zrzavě blonáaté, jejich

tvar byl tak pevný, že občas Aspovi připadaly ja oz kamene, ijyl
mírně nahrbený od neustálého přívalu legračních štulců a herd,
kterými hě častoval obrovitý albím Blan. Neustále se pošťuchovali
a dobírali. "Hade, řekni jim taky něco, ať slyšej pravou venkov

skou moudrost, chichiichi" šklebil se Stan a vsadil svému kámošovi

do zad jednu ze svých oblíbených herd. "Chichichi, jnúú, nech to
ho ty gorilo Stanovská, jau" bránil se Had a snažil se toho druhé

ho od sebd odstrčit. Jejich přítomnost ne akci by ae dala s klid
ným svědomím označit za rušivou. Jim a Ikurchěvi to však jistě tak

nepřipadalo. Ostání se je snažili nevnímat a pokračovali dále v

hovorech na zadané téma. Aspis měl radost z toho, že nikdo nekecá
vyložené nesmysly. Pozama se to jen hemžilo, ale nesmysla chyběly.
Přeci jen bude procento debility udpokojivě nízké. "Stane, tobě

tedy ale smrděj hnáty, to tedy jo, fůůůj"! Nikdo už nic nového k
rozmlávě neměl a tak Arbus vyhlásil konec uzavřených rozhovorů a

vybídl všechny, aby se sesadili do kruhu a své kolegy,

přečetli i

své zápisky. V této chvíli je nutné podotknout, že dnešní večer měl

silně seznamovací charakter. K vlastní náplni večerů se jen okra
jově přiblížil. Dnes šlo v podstatě jen o poznání ytmosféry v no
vě tovřící se skupině lidí. Koho inpadaly v tom tichu skutečně ob

jevné myšlenky, ten je nevyslal hned na zkušenoumezi lidi. Aspis

měl zkušenost, že zajímaví lidé bývají v novém prostředí většinou
pleší. Proto nevěřij, že je možné si během prvního večera udělat
pravdivý obrázek o úrovni skupiny. Zde měli navrch ti, kteří do

svých úst vložili desetiletím ověřené výroky avantgardy minulé de
kády. S těmi se menusik nikdo vylézt na světlo, ty byly popsány

a vyloženy v dostupných příručkách. A jsme zase u happeningu. Ti

to lidé si vesměs mysleli, že je po nich vyžadována jen jakási
vlastní definice Happeningového dění. Nebyli schopni dostat se
přes hranice očekávání, která v jejich zjednodušené oškatulkova-

né mysli představovalo slovo happening. Nedovedli si představit,

že může existovat něco za happeningem. Happening byl v Aspově stá
tě všeobecně považován stále za jednu z nejavantgardnějěísjl metod
Hittáí: umění. Lidé Aspovy generace si neuvědomovali, že happening

byl v době jejich dospívání umělé uspán, zatímco všude na světě
frčel na plné obrátky. To, že se happeningem mladí lidé neměli
možnost sitkat na vlastní kůži, povtžovali za záruku avantgnrd-

nosti tohoto postupu a neuvědomovali si, že papouškují nejméně
desetiletí staíé pravdy. A právě stáří a obehranost happeningu

v Aposvě státu porspívaly happeningu nejméně . Na skutečné probu
zení bylo potřeba origimální tvůrčí síly, která by'dokázala celou

věc pojmout z nového pohledu. Mo hlo sestát, že účastníci večer

ních setkání přeci jen nakonec dospějou k happeningu a ukáže se,

že v oblasti umění živeného nevykákulovatelnou spontánností je

ti jeho nejdokonalejší a nejúplnější forma. Program setkávání však
nebyl orientován výlučně tímto směrem. A zatím ona originální tvůr
čí síla, onen nový pohled na svět se určitě skrýmá za mechanickým

prohlášením - * cítím v rom sledu zvuků jakousi neurčitou hudbu."
Aspis poslouchal hodnocení večera a mžoural před swbe. Tu se
najednou stalo to, čeho se obával a co si přál - jeho oči se bez

jakéhokoliv varování setkaly s očima Palviůovýma. Teó už nemohl

eouvnput. Palvid na něj chvíli překvapeně hleděl, zřejmě si nemo
hl vzpomenout, o koho vlastně Jde, Není divu, když se naposledy
viděli, mělAspis vlasy dlouhé do půli zad. Ted byl z důvpdů spo

lečenských ostříhán na krátko. To člověka změní. Říkali mu, že
omládl, on si myslel své. Palvidova tvář ae náhlým poznáním roz
jasnila a odpověděl na pozdrav. Lehce ae zvedl, obešel kruh po

slouchajících a usedl vedle Aspa. "Ahoj” podali si ruce, ačkoliv

to v sedě mohlo vypadat docela komicky. ”Eyl bych tě málem nepoz
nal. Aspis pokýval hlavou a lehce se usmál, Dr. Arbus a jeho ko

legové ukončili shrnutí poznatků a jeden z nich prohlásil, že by
mm rád túčastnikům večera pustil nahrávku černošškých zpěvů z Os
trova uprostřed moře. Na této ukázce by chtěl ukázat, jak daleko

se spontánní umění může dostat, je li děláno s vervou a vzájem
ným souzvukem v duších interpretů. Cvakl spínačem na magnetofonu
a vpustil do sáluniladu středomořských divochů. Hudba to byla op
ravdu nádherná, plná života, založení na rytmu a občasném sólovém

zpěvu mnoha bnrev a intenzity. Velice Aspovi připomínala jeho ob

líbenou Novou hpdbu, kterou produkovali avantgardní hudebi íci je
ho kontinentu. Hudba z ostrova uprostřed može jí byla skutečně ve

lice podobná. Nebo spíš naopak. To hudebníci Aspova kontinentu
osvěžovali jejími prvky zakalené vody svého vykonstruovaného intelektualismu. Hudba Aspova kontinentu byla asi storkát mladší,
než hudby, kterou poslouchali účastníci večera LS. Na všechny kýval

její magicjjý prst. Jen od leva se ozývalo potalčované cichotání naši

šich známých - Stana a Hada. Reproduktory však ztichly. Do sálu xatn
vstoupil starší muž v úboru číšníka. Ukazoval na hodinky a říkal,

že sál je pronajmutý jen do deseti hodin a je desét a dvě minuty.
"Advě minuty“ opakoval v významě {ukal na ciferník svých hodinek.
“Hele mladéj, mychceme jít taky domu, odsekl jednomu klukovi, kte

rý se mot dožadoval pokračování poslechu. "Srovnejte stoly jak by

ly a rychle, rychle, nebo si taky můžu stěžovat a Voni vám to pak
rychle zatrhnou. Stejně je to na nic.“ Palvid vstal a oprášil si

své modré manšestráky. Pohlédl na Aspa:"Prima muzika, žejo!” ře
kl do jeho vztekem rozšířených očí.
Vyšli společně ze sálu. Aspis se zastavil u aťhódů a ubalil

dvě cigarety. Podal jednu Palvidovi, ten kývnutím hlavy naznačil
poděkování. Mlčky vyšli z prostorů hospody. Aspis si na vzduchu

všiml, ýe spolu s cigaretovým kouřem vdechuje také páru. Byl chlad
ný večer. "Zpropadený počasí..." utrousil jen tak pro sebe. Doufal,
že to Pavid nevezme jako ubohý pokus o začátek ještě ubožejšího
rozhovoru. Když Aspis mluvil o počasí, nebyla to náhražka rozho-

votu, byl to spíš neodbytný hlas jeho vědomí. Aspis byl velice
závislý na počasí. Všichni již víme, jak mu o počasí jde. "Zpro-

paden/ počasí.” Palvid neodpovídal. Sli mlčky delší dobu. Aspis
byl neklidný. Stále neklidnější. Ty oči. Ty vlasy pod pláštěnkou
vyčítavý pohled. Vyčítytý? Nemohl se zbavittěch

lyšlenek. Naopak.

V paměti mu syny od sebe vyskakovaly další detaily, které mu od
polední dívku oživovyly. Nemohl se zbavit těch nyšlenek na ní.

Naopak, v paměti mu samy od sebe vyskakovaly další detaily, které
mu dívku dále přibližovaly. Rozhodl se tedy."Promiň, Palvide, jí

si musím ještě něco zařídit. Rozloučím se s TeJouJ řekl a napřá
hl pravici. "Dneska to za moc nestálo,

yslím,snad, věřím , že to

bude čím dál lepší. Doufám, že se zas za týden uvidíme. ""Příště

už nepřijdu. Odcházím na vojnu.” Palvidovy oči potemněly. "Pozít
ří. Na dva roky. Ahoj." Odešel rychlými kroky a nechal Aspa stát

na yístě. To ne. To není možné. Palvid salutující pochodujícím

lahvím. Plvidův obličej ve změti hustých vlasů. Palvid a dva ro
ky? Kruté. Dva roky... Aspis stiskl do dlaně sošku skleněného ka-

pucíma, která mu visela u opasku. V tu chvíli mu šlo o Palvida,

ne o sošku. Urval ji od opasku a mrštil s ní na zem. Dva roky.
0 chvíli později, již mírně uklidněný kráčel svou nejapnou
chůzí k náměsí Svobody. Tma ho přestala ochraňovat, když vstou

pil na barevné

kostky Rosmínova náměstí. Neony sestřihaly jeho

postavu do brevných pruhů, z pootevřených dveří nočních podniků
na nfij nedůvěřivě hledělo mnoho párů očí recepčních. Zpoza heb
kých závěsů II. patra reprezentačního 2 diskotékového sálu HIFI-

VIDEO se v souzvuku siytmem vybíraných kas linula pozlacená pseudo hudba. Aspis si razil cestu řekou těl, která ae ve dvou prou

dech valila přes vzrušením ztopořené náměstí. Musel se usmát nad
povýšenou okázalostí postaršího džigola, který mi náměstím plul s
maskou strojené důstojnosti přes obličej, úspěšný muž, který toho

v životě nemálo dokázal. Po boku navoněnou krasotinku, její mlá
dí je ohodnocené hladem po stále novášých a nových kožíškách, če

picích, pa rfémech, chatách a kdoví, co ještě. Ručka romanticky

svírá ručku. Ona se o něj vůbec nestará, baví se s přítelkyní po
dobné visage a zřejmě i parametrů, která jí hopsá ve vysokých
podpatcích po boku. Aspis si džigola a jeho dru ku dokázal před

stavit v nějaké více, či méně nudné společnosti On - sedí, nohu
přes nohu, ruka opřená o mahagonové opěradlo svírá cigaretu se
zlatým proužkem na filtru, pěstěn'

ruce, duchplně rozpráví. Dna -

- nudí se a snaží se ho políbit na tvář, snaží se ho polechtat na
co nejintimnějším místě. On - zachová se dvěma způsobyi 1. Jo ve

volnější společnosti: "Not ak, kotě, no, nech mě vyprávět. Nechá
me si to na večer, ano?" spiklenecky a sebevědomě se usměje na
ostatní pány v publiku."NÓ, kotě, nó ...

2. Oficiálnější společnost:"... abych tak řekl precizně!" rozlo
ží rukama nervózně a sykne na ni."Nech toho, neumíš se chovat?
Nebul zase nemožná. Slyšíš?" Samozřejmě pak v noci sleduje tak
maximálně její záda.

Kdoví kam jdou nyní. Na návštěvu? Už jsou daleko za Aspem.

Ten vejde de tekných ulic obklopujících srdce města. Jen tichý
hlas větru doprovází zvuk Aspova škobrtání po dlažebních kost*

kách. Je zima. Stáhne hlavu mezi ramena a přivie oči. Sleduje
uličku jen škvírami mezi víčky. Projde napříč náměstím Sbobody
a vejde do parku,kde ji odpoledne potkal. Buší mu srdce, vítr mu 1

vhání do uší své zpěvy, v kterých se nelze vyznat, stromy zametají
svými pažemi oblohu bez hvězd. Všechno se hýbe, jen on se zastáví
na místě odpoledního střetu. Černá pláštěnka s blond korunkou se

mihne za vzdýleným křoví>. Skřeky větru ho děsí. Stojí na místě
a prudce dýchá, červené boty proléznou prostorem, cítí mrazivost
vyčítavého pohledu. Oči jako světlé tůně. Vlasy se ztrácejí pod
neprůhlednou tmou pláštěnky. Sepne ruce a pomyslí na ušmudlaný
oblek kominíka a několikrát za sebou rychle řekne: HVrač se do

mého života, vrat se do mého života, vrat..." Pak se otočí a
rychlými kroky odchází pryč. Projde po chvíli vestibulem metra

a sjede po schodech djlů na nástupiště. Vůz přijede zn chviličku.

Namtoupá do něj a zahledí se na obraz své tváře ve skle okénka.
Dveře se mu zavřou za zády.
Štěpán kfk, Praha, 28.-30.9.

Poznámky atůora:
1. Tento útvar si neklade ambice být povídkou
2. Spodním proudem celého útvaru jsou trochu upravené myšlenky,

které vznikly na popud dění během prvního večera Minimální hry
pořádané Sekcí mladé hudby. Ne, ono setkávání ělenů LS není

přesným obrazem Minimální hry, určité spojitosti však rozhodně
nepopírám V prvé řadě inspiraci. Minimální hra byl krásný poči-

nek, kterému však nebylo dáno vyhrabat se z dětských plenek.
Večerů minimální hudby nebylo uskutečněno (bohužel) víc jak

polovinu. Nikoliv vinou sekce mladé hudby. Chtěl bych tento

útvar označit jako poděkování organizátorům šesti uskutečněných
večerů, které byly fajn.

3. Postavy v útvaru mají většinou reálný podklad a tak budiž
celý tento pokus věnován souboru reálných podkladů zde
jmenovaných postav.

BEZESPORU
Seoim v srdci Evropy, v docela malé místnosti, táhne mně na
nohy a venku se stmívá.
Kouřím merické cigarety - bezesporu ne Jit pší na světě.
Piju sovětskou vodku • bezesporu nejlepší nu sv té.
Vařím anglický čaj - bezesporu nejlepší na světě.
Všechno nejlepší na světě v srdci I vropy - a přece něco chybí.
Krev.Krev, kterou by to srdce hnalo.Krev l vropy.
Tep Je neznatelný, srdce skolabovalo.Doktoři spí.
sestry zmateně pobíhají a vrážejí do sebe.Sunitáři se pokouší
o srdeční masáž.
Sražená krev Je zašlapávána do země.
Opilý skladník hází proti zdi lahve s krví pro transfuzi.
Primář souloží s vrchní sestrou.
Zřízenec s lahví rumu v ruce počítá mrtvoly.
Kolem burácejí sbíječky.Staví se metro.
A všichni si dali vatu do uší.
Poplašná siréna houká a nikdd Ji neslyší.
Srdce umírá.
Sovětská vodka - bezesporu nejlepší na světu - mě sráží k zemi

Jenda Kepup

AJ, SVRBÍ, SVRBÍ

škoda je moje milá,

že důvěřivá jsi byla
a v mých očích upřímných
néčetla jsi žádný hřích.

Opravdu nejsem žádný vzor,
já spoléhal jen na hovor

a splétal jsem sladká slova,
jenž připadla ti nová;

ač se mi zdála ta pravda hloupá,
každý rád svými řečmi houpá,

všichni máme tu divnou vadu,
že obětujeme vizím pravdu;
proto i já jsem podlehl
tvým očím, prsům a všemu,
když na lože s tebou jsem ulehl

a probudil v tobě šelmu.

Alois K.

ZHRUDKA

Ten den pozdě večer

zaklepalo na mne rádomění
ten večer jako jiné
ztratilo se někam zapomění;

byl den
jeden ze všech dnů,

když ten,
co měl rád lásku psů,
uhlídal ve svém myšlení

příjemné citu vzbuzení;
nechtělo se však lásce
vést mne po bílé silnici
přála si vidět moje Já
střepy a lihem se brodící;

tak střepy
z rozbitého něčeho

padaly na mne
i na něho

a jejich líh a opium
jsme vylili

smradlavým potkanům

Alois K.

Tomáš Divecký

ZIMO - Overtura pro 1 hlas
Zimo

/ Úvod či chcete-li Motto /

Budu usínat v náladě ocelových
mraků
zahrabán do nory
vzpomínek
v náladě motýla
blankytných křídel
všedního dne
s láskou
zabalenou do promaštěného papíru
bytí
s párem snů
8 troškou usmolené

unavené
promrzlé trávy
chraptivě zvonící

rolničkami ojíněných stromů
Budu usínat
s tím co nemám
stavě si pomník

s vybledlou fotografií
chlapce

v baretu
v invalidním vozíčku
se štěstím
které
chtěl
rozdat všem
Budu usínat
se vším co nemám
i s tím
co nebudu mít
se starým trumpetistou
vytahujícím z kornetu
jiskřivým ténem
dřeň z morku kostí
puklých duší starců
Budu usínat
katatonickým spánkem

na bílém podkladu
modrého sněhu

počmáraném ptačími drápky
a v rozbředlé mokvavé louži oblevy
městských moří
páchnoucích
výkaly komínů
slzami
podrážkami

a štěstím
prchavým jako éther

ZIMO

I. část

Zimo

Cítím tě v krvi
lačné jako rakovina
ouro,
děvko a ulice
šlapko
curvo po rínu
čisti
b*hno senaaaaá
uuleataná v noci
jis&rivá zi&o
jitrem sladí
krasuvičko
a jarnísi de.ti
sterá
opuchlá a roacuehanf^i vlasy

Zimo
cítím tě v krvi
pohledea si rozeiíráá sátylek
vidíš do starého své ta
■i bolesti
•tejně jako dopředu
a sahání7 sne do robu
od profíky arníu na oknech
az tax
kde ti lidská nenévitt
ničí
horkýa decbee

čtyřiceti zbloudilců
čtyřiceti myslitelů
od nich& sarn* utíkáš k tob*
/ já nevyspalý
a kruhy
oči®« /
zuřivé se aeru k tobř

do
která nnw ukolébala

do tebe

do spánku plného d^au
do opilých sentencí
do lásky v bílía svátle epileptického slunce
do těsných oken
/ ze kterýsi svítí o vánocích svitlo víry
a taká bozi Žrédle, sváu jící vít «ný souboj «
Jeiíakea /
do děsu a tichá krásy večerní saaoty
do milování se v potu
v pachu fabrik
v ječení sirén
v yachc
či ve
sm
radu posraných záchodků na
Kam
pě

do lásky v ušlápnutém pokoji

pod úrovní ulice
do jízlívého smíchu
vylézajícího jako pec arest v noci s
bolesti duío
do sedltscí
do sebelásky
do pokoj*
*• čtyřiceti laiky
čtyřiceti fanatiky
čtyřiceti vrahy
a lidskou slohou čtyřicetkrát násobenou
s klokotáš čtyřiceti chrchlajících
svrnesjících
stinajících
trosek
který se sne vytři skal
poslední kousek neduživého nesa
e lidství
které sne tiši celé noci
se lesku hvizd
a sinouřivího seníce
opilého čumila

Le sinou
která sne donutila utíkat

do skříní
a tas se na ayriady dní zanjrkat
s ní
poloxurslou krasavicí
která sne donutila Mlovat Madonu a kočkou
/ pro přítele K.*. ailovníca absolutna
hudby
av jd, čísel a lesklých
opilých očí/

část U.
Á 60 zixOU

starou fluadrou/které vidy odnouitíe za věrnost
a trvalou lásku/

i odejdu
nechci žít stále se oponou stračí tu

života
a krásy

Té £T&syt bolící jako nravda
pravda
kterou znásilnili natolik
že leií zkrvavená
bez jediného vzlyku s roztalonýsa
uprostřed ulice, před příchodos Godotta.
raba TUr.. 1982

/ Zapisováno v lednu l #8ý/
Oořch • čtyřicet • je vlastní uoje tehdejší reakce na
blázinec, kde jsm to v*e zažil.
TeZ. - Pavouk

Divadlo

… vznešená fasáda
chudoba nu duši …
/ J.Hutka/

… Před více než sto loty se národ - asi na důkaz svého

procitnutí z běloliomkého infarktu — rozhodl, Se d poctoví

Divadlo# Tedy spíše se rozhodli Volci Čechové a národ jejich
obrozeneckou touhu po ryze coskún ovatoct/nku c upříímým, až

nečeským nadačním zacvakal# Jodva bylo Divadlo postaveno, ciiyt-

lo, a jodva ohořelo, už zase stálo# Český svět se tenkrát hý
bal kupředu#

13#listopad 1883# Do podzimního oporu Prahy a přilehlých
měst zazněly fanfáry# Jásající dav, obléhající tu zbrusu no

vou, trochu ošklivou a trochu monumentální budovu, ztichl#
Velkým Sochům, zabořeným do temná rudých, plyšových křesel

při pohledu na zvedající se Hynsinovu ojxjnu vrhkly do očí
slzy dojetí a pýchy# Čcsl^ národ má svoje Divadlo! Toho slav

ného večera se zaplnily vSechny hospody, co jich po Čechách
bylo/a soudě podle dnešního počtu, bylo jich už tohdy hodno/

a celý národ se opil# - Takhle nějak si představuJu otevření
Divadla# Skoda, že jsem tu velkolepou trachtaci nezažil# Jak

rád bych pocítil hrdost v srdci a patetická slova na jazyku!

A jak rád bych se potom opil# Z radosti#
Rok 1977# Národ usíná a jeho Divadlo chřadne# Trigy rozlep
tává holubí trus, zlatí andělíčková oprcjakalli, Hynaisova opo

na začíná hnít. K slaďkátau spánku je však třeba sladkých snů,
pocitu jistoty a vědomí vlastních kořenů# řalí Čechová, zvole

ní národem do funkce Velkých Čechů před třemi desítkami let,

proto rozhodli, že nemocnic máme dost, ale postrádáno přiměře
nou špetku národního uvědomění. Uvadlo ouoíme odít do nového
lesku a postavit k němu - jako výraz jeho spjatoati se součas

ností - něco moderních staveb - na řízení a organizaci a jed

nu na umění. Stalo se.
Počátek listopadu 1983. Se skeptickým výrazem vo tváři
a jiskřičkou naděje v mysli vstupuji do jedné z nově postave

ných , skleněných budov na Národní třídě. Dostalo se mi cti
shlédnout generální zkoušku Strakonického dudáka. Interiérem
jsem bezmála nadšen. A všude do oni kouřit - tody kromě hlodič

to. Posadili nás na dřevěné bedny, půlkruliovitě obepínající
pseudoarónovitó jeviště, obtlouatlý pán o modrou kravatou uvá

zanou na vínové košili zasedl naproti nám za rožisórský pult,
světla zhasla a sól no rozezvučel vzdeohy naříkajících dudi

Z prostého, rozkoSně naivního textu Tylovy luíčky vytvořil
režisér Hudeček obdivuhodně beztvarou joviňtní hmotu, se sna
hou vtisknout dramatikovu krédu "vuudo dobře, doma nejlíp*

nový, aktuální smysl. Z vůle tvůrce inscenace co eroticky

a třídně nezkušený Švanda ocitá v jakémsi narkonanském dou
pěti, kterému z cirkusového podstavce pro lvy /spouštěného

na neotočnou točnu pomocí nejmodernojuích zařízení jevištní

techniky/rněnuUně noukejend krotitelka-prineozna Zulika.
Našeho dudáku se vsak této lady Vatap, Jíž chybí jen kožich

a bič, sanozřojnio svést nepodaří. Je to však memento pro vás!
Tahle mravní spoušť čeká za železnou oponou na každého, šedte

domu na prděli, svět je skrznaskrz prohnilý. Tím jsem se zá

konitě dostal až k polemice o hlavní myšlenkou Tylovy hry.
Jenže Tyl byl přes svou čcchdčkovskou omezenost poctivý obro

zenecký duch. Pan áudoček není ani obrozenoc oni duch. Kéž

by byl aspoň poctivý! lesní víly necliá - za pomoci renaaova-

ného choreografa Pavla žnoka - válet sudy pod nohama křočují-

cích hysterek Lesany a RosavyZRáBlová, Bohdonová/, z hajné

ho Trnky/Mixu/ a dudáka Tomáše/Lukavský/ udělá trapné žán
rové figurky. Jedině Vocilkův Vinklář dokáže vnést do cir

kusové arény jiskru a nefalšovanou radost se hry, Apropos:
režisér Hudeček inscenoval kdysi Na zábradlí Čekání na Godota a lonescovu Plešatou zpěvučku.Prý dobře. Autor výpravy,

architekt Svoboda zase spoluzakládal Laternu Magiku. Co na

plat, někteří umělci stárnou a zrají s dobou.
18.listopad 1983. Večer. Část Národní třídy je uzavřena.
Překvapivě početný dav se tísní za hradbou uniformovaných
těl. K jejich Divadlu je ostražití ochránci pořádku nepustí.

Asi se bojí přílišného nadšení. Přituhlo a lidé se pochvíli
podupávání rozcházejí do teplých domovů podívat se aspoň

v televizi na svou, již notně vyčpělou Libuši. Ani brilant
ní hlas kněžny Gabriely Beňačkové je však nevyburcuje z ob
vyklé televizní dřímoty. Moje kroky směřují do hloubi Staré

ho Města. Rád bych si někde, ještě před spaním, dal jedno
nebo dvě piva . Na žízeň.

Očr

GO-BETWEENS

Krč, Tempo. Objevují se stále noví a noví známí. Hned v ťívodu / jakDile se dostáváme dovnitř/ se Sekání zvrhá v improvizovanou schůzku
Dolmenu. Skoro všichni čteme nějaké příspěvky a Imod si překotně vy
měňujeme názory. Několik exemplářů pětky a šestky koluje mezi lidmi.
Najednou začne bušit kladívko: Cutlorl Cutlorl Cutlorl /My, kdož má
me tuto tvář zafixovanou z února, šeptem řičíme nadšením./
- Kde, kerej?- Ten v tom červeným svetru, né?/Už o dva dny později se Prahou šíří fáma, že příští pondělí tady
bude hrát se svojí novou kapelou. Tůdlel/
Chvíle neobyčejného napětí. Asociace : Cutlor - Dolhien č.5 - Cutlor,
Ještě okamžik zaváhání: Neni to blbý? Vod Cutlora autogram?
Ale LONG LIVE ALL OUR FRIENDS to záhy zjistí,Pochvala M,Š-ho obráz
kům /touto cestou zbytek redakce blahopřeje/. K textu se nevyjádřil
/kromě pousmání nad titulem prvního čl?mku o Cassiboru/. Ale nojsmo
tady na Cutlerovi, nlo /jak nám chvíli poté oznamuje milouš Čuřík/
nu skupině z velmi konzervativního a horkého podnebí /prý slova
bubenice Lindy Morrison - dejme tomu/.
Takže další veřejná zkouška. Hned po prvních minutách seimohu ubrá
nit tomu srovnání. Celá atmosféra a do facto i styl hudby dost silně
připomíná první stranu desky The Name Of This Band Is Talking Houds.
Tudíž zpátky do roku 1977. Na skupině jo sympatická její nesmírná
obyčejnost, absolutní civilnost projevu. Kytaristé Robert Forstor
a Grant McLennan se střídají ve zpěvu. Obecenstvo jo zprvu ochablé,
až tak vo dvou třetinách vystoupení dochází ko zlomu při skladbě
On My Block /opět většina repertoáru pochází z jedné desky - Bofore
Hollywood z loňského roku/, I hudebníci jsou posíleni ovacemi a roz
jíždějí mini-show v podobě prapodivného tnneo Jednoho z kytaristů
/opět připomínka na Talking, konkrétně Davida Byrna n jeho i v tisku
komentované taneční pokusy s upomínkou na Bryana Forryho z Roxy Munic/
Baskytarista s opuchlou tváří jo zřejmě novou posilou kapely /na LP
hrají jen tři/. Působí poněkud přidrzlým, nepříjemným dojmem. Lin
dy občas zakolísá /žeby tréma před kolegou v první řadě?/, ale ji
nak je její styl nesporně neotřelý a vyznívá .výrazněji než na dosco,
Bye, bye. Milouš si ještě ke konci zvýší popularitu závěrečným slo
vem a všichni hurá na Kačerov, no a dál...
TVŮJ PROBLÉM /DYBBUCK/ RIO

Poněkud bloudíme v Bohnicích, ale ve finiši se obratně vyhýbáme
cvokhausu a dostáváme se před kulturní dům. Postávající hloučky
jsou velmi různorodá. Máničky, noví romantici, punks, vylopaní
vysokoškoláci a vůbec.
Nastupuje Tvůj problém. Světlovlasá dívka vedle mne proklíná oka
mžik, kdy pojala úmysl zakoupit si lístek. Odcházím na záchod, kdo
se tísní zástup vyznavačů nové vlny.
- Co tady děláte? -táže se kdosi.
f
- Je to tu nojmín slyšet, — zní jednožnačná odpovčd,
|
S nevolí se vracím do předsálí, kdo posedává jednak značná část
publika, jednak několik známých osobností pražské líudobní scény
/zástupci Pražského výběru, Jasné páky, Dvouleté fámy atp,/,
Brzký odchod kapely se zdá být problémem všech. Sami se pak utápí
v ryze vlastním problému: hcavy wave nebo snad new metal?
Konečně konec! Hlavním trhákem večera je Dybbuck, ale upřímně ře
čeno: není to kapela do tohohle sálu. Rád bych ji viděl v nějakým
klubu. Textům není rozumět. Skvělá hra na piáno. Nemožní zvukaři.
'V písničce, kde zpívá bubepise, vytahujou mikrofon skoro v polovině,
V přestávce jsem nezúčastněným posluchačem rozho^joru jednoho

člena skupiny Dr.Max: - Lidi na ně přišli,Voni neumřij hrát, ale
to těm posluchačům nevadl — jim se to lihl. Je to nová vlna, no«Starší pán prohlásí•cosi nepříznivého na adresu dívčího kvartetu
a klade otázku na styl skupiny Dr.Max.
-No já nevím, takej bigbít. - /bez komentáře - good night Dr.Max/
Finále /se tentokrát nevydařilo/ patří skupině RIO. Udiveně vykři
kuji: - Montrosel GammaI Sammy Hagarl Trapný show, Ne, tak tohle nebudom poslouchat. Odcházíme, Spousta
lidí odchází, Tlustý chlapec /jestli dřel rytmus se neodvažuji
posoudit/ s kšiltovkou Judes Priest zůstává. Ale u baru. To nás
inspiruje, a tak je nakonec '
jako nejlepší zážitek dne oceněn ŠUPLÍK.
chadima/laughing clowns

Nikdo nemá potuchy, kde vylézt z auto-busu. Všichni spoléhají na
druhé. Za moment se proplétáme kolem výčepu a hledáme vchod,
"Jó přej nějaká australská skupina, oha! * uvádí své společenství
Mikoláš, Jak se Jmenují nikdo neví, je to ostatně jedno - zkrátka
Chadima, Novou posilou je bývalý basák od Jasné páky. Repertoár
těží z odkazu Extempore, Bubeník se snažil hrát Jako Cutlor, Hraje
dokonce smyčcem na činely. Dobrý, ale není nic slyšet, Chadima hraje
především na kytaru, Obecenstvo se domnívá, že Je konec a vynucuje
si přídavek, Ještě Jednou Maškary ae skvělou hrou na trombón. - A už
nic nezahrajeme, - upozorňuje striktně Mikoláš,
Pak se do mikrofonu ozvo polohlasou nesmělé: - desot minut pauza Takže ne konec?
Skutečně, australská skupina, Aniž by je kdo uvedl, tvrdě nasadí
a jedou, Kytarista s těžkým novovlňáckým úhozem vypjatě zpívá. Je
to hlava kapely, autor veškerého repertoární, Jediný déle známý člen
i skupiny — Edmund Kuepper, Bubeník v Jakémsi Jnoketu Je mistr ve zpo
malování, rozpadání rytmu a precizních návratů do strohé přesnosti,
V pozadí stojí nenápadný baskytarista. Hlavní pozornost na sebe str
huje saxofon!stká v černé kombinéze a mohutným culíkem na straně.
Její hra Je dost tradiční, ale Jede furt na plno. Zvláště díky Je
jíma nástroji mi atmosféra hudby připomíná poněkud desku Viva! Roxy
Musio /živák/. Je to ovšem i strhující dynamika a plnost zvuku ka
pely doplňovaná naléhavým hlasem. Skladby téměř přecházejí jedna v
druhou.Laughing Clowns hrají jakoby o závod,
A skutečné. Koncert naráz končí a ohlas vyznívá na prázdno.
K protinožcům je to prý daleko /to milouš/, a tak všichni makáme na
údajně poslední autobus.
KNORROVO TĚLESO/KAKTUS?/PRO POCIT JISTOTY/NUCLEUS III/KRÁLÍCI
Údajně brněnské kapel-y nejsou asi všechny z Brna, ale nevadí.
Na úvod nastupují čeští teenage-Ramones se zpěvákem nepříliš vyso
ké postavy. Jeho klad Je v tom, že dokáže zpívat stejně rychle,- Jak
kytarista hraje,
- Už je to tady, A có? Oblečení: kvádra, Zvuk: chudičký. Styl: civilní punk,
Docela se mi líbí,
Další kapela je skvostem večera. Pomalované tváře, černý brejle,
koupací čepice, saxofon, zpívající klarinetista: - Kdó jo pro? —
a malá zpěvačka: — AÍ zvedne ruku! — Ruku sice nezvedám, ale jsem
pro všemi deseti. Členové Kaktusu/ snad se tak jmenovali/ působí
neuvěřitelně mladě, Ťrochu ironického pohledu na pojetí sexu naší
mládeží/ bude tma a bude hrát magnešák, lehnem si na sebe, trochu
se zpotíme - text není citován přesně/.Nadšení Je všeobecné, leč

přídavek strhující. Starý dobrý Smoke On The Vater,/Ritchie Blackmore
prý nedávno zaslal děkovný dopis také skupině Katapult,/
Klarinet piští, bicí jedou jak fretky a zpívejme společně se světlovla
sou frontwomankou:- Pa pa pá, papapadá, pa pa pá, pa pá,,, Jestliže
Chadima byli poněkud zasaženi únorovým koncertem Cassiber, Nucleus III
jsou zcela bezpečně pod vlivem hudby Art Zoyd, Jejich vystoupení je
dobrým uklidněním. Zajímavá je harmonika /Venca Koubek/, Ten také
zůstává o něco déle a zazpívá ještě sám několik dobrých písniček,
Přichází čtveřice naprosto rozdílných lidí, Heavy metalově vyhlížející
kytarista, jazzman na kontrabas, trhlý genius za klavírem a zcela oby
čejný mladík za bicími, V kontrastu a touto nejednotou působí kompaktní
hudba, kde má každý své přesně vymezené místo, Kontrabas umocňuje tento
neo třelý zvuk,Největší pozornost zasluhuje klavírista - jeho Jíra je
démonická, virtuozní, síla jeho osobnosti řídí celou kaji—clu. 'Kytaris
tův zpěv přechází místy do skandovaných hesel, jež jsou vždy oceňovány
Docným aplausem, Ke konci klavírrista vyskakuje od svého nástroje a
nocným gestem ukončí produkci kapely,
Naposledy nastupují Králíci, Elektrizované akustičky a perkusionistn
vytvářejí zvláštní barvu kapely /i díky dvoum plechovkám v bubínkovó
soupravě/, Koncert vrcholí, Uhlazeně působíoí zpěvák se pomalu rozjíž
dí k finále, kde poněkud mrazivě zní slova: — Možná se už nikdy neuvidím*
No snad jo,
A jo. Aspoň Jednou eště Jo,
Valná hromada:
ČERNÍ A BÍLÍ/KRÁLÍCI/NUCLEUS III/PRO POCIT JISTOTY/GARÁŽ

Přijíždíme pozdě, ale a obdivuhodnou rychlostí přicházíme už do půlky
první kapely, Uf! Brno,
Cikánské reggae, Zpěvák má určitě někdo vylepený plakáty Boba Marleyho
a Petera Toshe a každý ráno k nim obdivem vzhlíží,Název kapely odpovídá
zcela realitě,
Králíci hned po svém nástupu odrovnávají část publika úvodní minimalis
tickou brnkačkou. Pak se ale za bicími objeví Vladimír Majnkovskij a
rozjíždí se rozsáhlá suita o člověku, který pozoruje na malém nádraží
projíždějící vlaky s dosti dekadentními prvky /vagony jsou plné zelených
utopenců, lidem se řine z úst krev atp,/, v určitém momentě se tento ne
zúčastněný pozorovatel dostane do střetu s dvěma anonymními muži /posled
ní, co si pamatoval, byl pohled do výstřihu Zdravotní sestry, která ho
ráno pomáhala sbírat/.
Slova mají značný ohlas, Pak přicházejí kratší skladby v běžném obsaze
ní /Vladimír se přesune ke svojí perkusi/ zakončené přídavkem, v němž si
opět ozřejmíme, že — všichni jsme koni, *
NUCLEUS III tady vůbec nevyznívaJÍ, Posluchači se očividně nudí. Grify,
které znám z minulého koncertu, mi připadají ©poslouchané a instrumentace el.kytara-baskytara-saxofon-harmonika mě unavuje. Naštěstí brzy od
cházejí /pochvalně komentováno z auditoria/.
Bombou jsou tu ovšem Pro pocit jiatáty, Hrají totéž co v Praze, ale Je
cítit, že Jsou na domácí půdě, I přes námitku, že už nic neumí, musí
přidat. Informační exploze, Úspěch, Z davu probleskne ocenění; -jasně
nejlepší, Přicházejí — ňáký Pražáci - Garáž /ocenění Jejich tvorby viz téŽ Dolmen
č. 6 /, Normáln-f nová vlna, Čáat posluchačatva je bere. Začínám se silně
nudit, Hrajou'jednu písničku za druhou, Po oamdesátýprvní skladbě je Jim
naznačeno, že by'toho mohli nechat,Nicméně jich zahrají Ještě asi sedm,
Policejní hodina klepe na dveře. Závěrečná sólové vystoupení Vency Koub
ka automaticky odpadá. Takže do vlaku,'
ZYER GABRIEL S.
podzim-zima 1983

Sekni mi název své kapely a já ti řeknu, jaká je...

/Strahov, 29.11.85 - klub7 - 19 hod., celoškolské kolo ZUČ ČVUT /
Amatérská scéna...trý deset kapel...Jablečné pyrd se omlouvá...
Začátek porotou sledovaného - r tónu je třeskutí amatérský.7otva

slyšitelný "konferenciér’' ohlašuje

ipinu - Magonálay y.

řonrvé / a hned z kraje / se oojevuje pravda dnešního večera- jak

ký název, taková hudba.kdo by snad považoval název D.y. zapovědě
ný , tomu by se mohla líbit i ta kýčovitá muzika - snaha o tvrdost
/ hc-zxy ostře zní bača/, t'i<n

vsunované kudrlinky kláves, han-

dicapem je rozhoaně příšerné ozvučení skupiny - texty jsou napros

to nesrozumitelné / snad jen cosi o ixen ;adném, který nikdy nic
neudělá, coz se opazuje asi miliónkrát, lze zaslechnout /.Jsem po
zaznění pohledního tónu jejich vy stou ani pěkně navatěkaný,KdyM

jim Kamarád rozpačité zatleská, skoro mu vynadám.Kýč!

následuje snaha o vylepšení ozvučení, přestavba reproduktorů . •
iovedlo se - druhá taptla večera - Visací zámek - hřeje Již v ucházejících zvuKovycn podmínkách.ale. .. idyž punk, tuk pořádné j,

tj. s osobitým přístupem k hudb'

i textu / tady se zpívá o nešva

rech doby - mklouchářícn, o touhách hospodských typů - Záznk y ne
d jí, o anárkovi posti senám obrnou, co se ani nehne, bezvýrazné o
Absolutním pexle /. Punk už dnešku není novinkou ani na naší scé
ně. nejsem samozřejmé proti jeho hraní, ale nesmí se z toho dělat

klišé, které vede k hudebnímu průšvihu!
Třetí V-leao - datelit - beznadějn- amatérský zpěvný hard rook, o

dvacet let pozadu, na tyhl^. kluky se uni nelze zlobit...
Čtvrté - rudixální zlepšení programu představuje Vítkovo / pohérnš
odvážné rockové / Kvarteto - dříve #evná součást .nesmírné vitální
a bezprostřední hudba. Kompaktní blok jejich hudby tvoří dvaceti minutový celek - ohlášen je úryvek z rocková'suity" Vepřová, vepřo
vá / skladby nigboč, Mravenci ze země faraóni, Trabunt-oombi, lapž
Vepřová /.Hudba šlape, nápaditý baskytarista s odpichem zpívá a

trochu šaškuje.Je to fajn.nohy aupou do taktu, potlesk dlouho ne
utichá!
Číslo pét - precizní název, precizní zpěvná hudba bez původnosti a

osobitého lesku.rokud se kapela drží reggae, které tvoří kostru
jejího bloku, je to prima.ostatní skladby snad trochu připomínají
podmanivě rytmické vyjádření rolice.lexty o žízní, o "ztrátě me

lodie” atd. V očích poroty to tahle kapela nejspí' vyhraje.Očivid
ně nejstarší lidi.Hudba vhodná c/ rádia nebo do auta.ha samostatný
koncert bych nešel!

Šestá v pořadí - GB.Kejosobitější přístup k hudbě.Nápadité a velice
melodické až trojhlusé vokály / texty - angličtina /.Nejbsev-

nější projev umožňuje využití flétny a citlivř kláves..ýbomé Kytaro

vé sólo.xožná mén? výrazná hudba / otejn* jako jméno kapely /* Rl®
sympatické je, žc se vyhýbá v:;er dnes tak zmódnělýn tendencím typu
punk, reggae, new wave, ne ku-li neavož.Ohro.enfe pohodoví a ;ootická hudba.JeStc jsem vš&k nezdili,

-

by členové této

vystoupení s předvedeným výkonem spokojeni.
Sedmá kapela - Balance IQ - dostavuje se línava,

dru.iny byli po

íkám ni: jestli to

nebude hodně dobré,odejdu.Nebylo. Šlapavý rocK - punk.Vycházím ven
vstříc náručí kapek deště.
Celkově ? Na amatérské "podzemí" docela fajn / vyjímky potvrzují

pravidlo /,

ale celkově nic novéno pod sluncem. Snad GB mají něja-

kou vlastní ces
tu...

Štěpán Kfk

Gunter Grass
Mariazuehren
Hommagoůmarie
Inmarypraiso

Foto* Maria Rama
Layout P.J. Wilhalm

Bruckmann MUnchan

K UCTÍVÁNÍ BAREV A CHUTÍ

áosotr
j dnohc z ncjú»3
5řích n iwckých spi v taU puviloO
té historie - GunUra r«« • jaro *t ji* prostřednictvím Anfomvw
Uvního článku q jeho v.leúí>
rv'*w* prvotin '“Uchový bubínek
^sznánlli pil v první celu vin úvcj/ial* LcV* n 7.J1I v * tr stati
pKU zmínka o Grsaaov n.u ímí výtv rnlckhn, ba ani
otevřenost
r"l it Xtkta gurénatví ntzAsV-h co" nuV. To r zpov domasU o t chto nikoliv betvýzn umných stránkách • ilnovi U lavj roxr»anlté
ot^-r utl, ktrtMp ulUji n* utvAf-ní J( N tv^r i > MUtaty, Je^S
úl druhé polovinj "Sk^^-ky" vyhr II * <» .'<> z v* Vm z j!
vč publlkto*
Cl ^riazuLhrtn / InmarUpr^ise / Hcmnwgcmoie • lody v čcok‘m přrkU—
ou K uctívání ^ric.rato knihy I yls vyuin.. ntxl ntc I 5 vím » . rucksem mxiwux <3, urchc*n v roci 1 '73.vs svém vyrn n < kutíciw o
kbltá skloubeni čivou hMBonickýc» aaakasxtix stránek ras sovy aeab»
Lati • stránky výtvarné s stránky básnické.óamotná titulní t4oeA K
ktlvání Baria zd.
1 osu celého díle, na kterou J« v rozsahu 81
stráni < navrcen výtvarný ubaT knihy, tj. moistvi kreseb, ná^rtA,
LnUJÍ, Událi, foUgraflekýo cl; -tivca rwchyctných objektA • v
Losi* wnlak fadá fotografii jaootných / v podobá konvi n^ní 1 sxpe«
■auntilni /•
v < .
i
knihy nschécífm m ní béiRá w 008*
11
c*/ t >n ;llck < > frant ux*ké. ni při k llír HcVivánít« putll*
loci f ztrácÍTn. il v, básn r zřstela, v p- icbť ruko isnýs^i úlržkA
k. zu n cb zítí plnicí úlohu >k;c»»l
.jfn;»’uk n akr 3 c ntrélni
•kžky dílu - -lelky v> tv rné.Te sa.rrtnt nás semunu^c J rn k s pust*
r u
L tOu nc
yalit ln>c' tribuni -rr
j
urt le ckd o v
?cní • a strúnkáu* mu ;1 zi nad, vuln ruztrou
houby se nlsi s Ty^
t i poulícími oddun i vycá&cin své rybí oči, ut.T.rfTU^
se s výtím Tsssových slavných Jtn t* lk© pc*" »--ov tc!n>c’ ílck ^Mcícr blremostl sv>ch tverA.ZshlédrwMi vl*k t^5 oMoluánl"*
By vlrcsM^výc □očc tni rodiny, r íchn< núa •• irt vnó
kon.4 . .t vt.xo*
I V/Jw .Aní, z n jllku p -rtr^ift ju mo2na i iflxuv t 4 anisi.v^ ti lo*
mu knír-tou toJobu, n uln’a místi vicín.
resse zachyceného v se*
ktném tvůrčím pracusu.A popelníky pln r
.i luft • flltrtw i bez.
'
•• >
r/l./
ht;lúp
< jejich hlavy, proucy ínck*j, h^uliy roov-lonč v prostoru.
báseň sr actná jt výtv^mýe dlím přeni ssnín pomoci slovních abrw«>
1
' ' *
,
-t - l ■•
' \
:f. • by k p
.ým c^yslovýis CldlAm.umí lecká tverba pfinoosflé 00 sféry
k vlastni do oblasti, kde by popisované motivy mály ztrácet n« své
t revnosti •
před nic n br ní vc vní^úr i listébu psa aoMtku...
•Jc, ::;yž ul Rek?, má i 1 nt*, to se 1 z^tPstřc .kuv^n* c -tnévé*

1 s

kuchyň

stlvé s atr ncMckuu

1 vnratí!

IPozn. Léaen Je pik ložena amtáx>kyt cal přlnAAX nebe./
t „z ni p*vojnlhc
v t. L v v7Jlcřcnl tudí

•'uřnabtl
o*

lil ní &uíla ■' * *
t r ln r- ‘ ivní.Vi Lni nAs : s
v it 1» vyhlt«
|r < vkrovnr-nu lln n .n?u v . t vt n n. tv
.. il&w nvcůi
pfau*

<bt

rautny kempozlee z

- ^n* n

: vnych af kt»che/

GUNTER GRASS
K UCTÍVÁNÍ MARIE

tliví
l:r
j< ^1 zúrulkyt
|»>
' ,s u vrby v hleznu
b rr >< • &<oro u.lUl oo^hsí >„xraku
■tiunuj s'tv»z íc f.ltra n<r„,

■V.j L ■ > .zl- tr
V/U lujl
bv
- Xi-J, aT* < ji - oti
k uvt cesii ke «r -v&i> - tla
U .11
rl^ko, JtAud nt-x^jin. » vtipný otr uzt k*
ktvoMm obrmk • dštila 3*3 vymasávám

kut* '» J- i ti ky, PtAcl, otlud>««»
k Myt Jmm» as vrátil umA9 sc-1» umluvený • naivr u

Ml ly *4 n. irotl houby*
kly • Pýi-^-vky, ><•' r. nz ^y>-t
irt.tr ’ loni h n U sVu

j»
* ti íicí
w JÍ6
■wkr.Zmo postrkuje »m.ka
llwivtJt jak kuche t ve mů
krou Jln -uu ortí citrony*
iBdlvtj, co
rcvKcbal*

kjívi

■Vť< ^AUjicl clony *
ki iMpeiCka jlni hr>r«v«aX9 orá' <5
Bmí. , vyfetorraťuj
Ibytky, nejistotu a
kUH jmkr zanechal
■ Mm Mbc dotazuji

muchlaných

n^kuy etapy*
nejc špačky,
oc té deby* co Tvb< uctívám
* pil lud«

Uný
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jen malá hrstička, ale chlastá a cpe do sebe,
to co prostírám l
/ v kcoru /
posléze Je osvětlen, rychlém átéteem načrtnuty
• w^atiflkovsný... / Je to názor, vykořielování,
□ouzt femoslo tV chá o un ni /
Pró&k jící jablk y
• lícní, >o n m zuby.
Zastal Jawě zp t.
Tvo> epouti • toá, U1 e ttá,
nebol otáčecí klič ke svým tluatým palcem
zve/i nitrpklý m.a ný ilítek...
’ulvuj, jak rybí bis ve,
již Jsem držel při s hráz ni- louh tyíi,
oLy mí jtitů jednou
t.^, kde »• Labe z dAlky vylévá,
nyní »e rozpadá ve vařící várce
a ob oči bílé • &poštolová Atleti *
koulejí vetv'.' nolévce, íterie, aby ív» naeytile
už nikdy a« svou vécí...
ozd. Ji pak, vyvol>ný na film*, pravil rudy okoun,
.x Je proti barvé.

Akvakolnr Akvakdor tvrdl naúetupnv kolorav <né k chny
na h Ik-’ wNfé«
Ale mAj e«n Je do úcdb a cioltlvý
a na obou březích utíkají obzory, jeeit»r...
N-Ji čnou / opAt / Mm pocit.
<uktám na novém papíře.
u?koby tvji anc>lA, mouchy. ••
vní zde Žb nrro sporu.
btojl rotí BGb> cize,
Aekejí na nótoau, vytvářejí 1. Ptnuu...
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.vým Aítkua si ctHl pot
s z .dt ovnlu Jeb obličej*
Kreslilo u Utb®, s^alu * pruudew,
toto, tc, Tebe a tak* Tebe do oíeku
/ Itoci být Jako prach,
BÍ bych si uí nikdy ntrozunn*1* /

Co s* úxcc spojeno nahroMadl, uláli
Co vniU »en» »vjJ prostor*
Jč Ml t«3 CtyMcct p< t s stéle jscm ulaslý*

Podívej, Jak vuln n&klídam « vjRretn,
j k rtna nutnost trvat n . bílé
nutí orosívat čerň lc teda.
<□ IvlJ, modlící sc trávník*
Podívej, polévka, poté névétéva odall •
podíváj atil nouklircný po jídlo*
TI chajicl Hhlatcné v5cl.
'ybi koat rybí ko»tl«
Uv । Irhec l k uctívání u ri«.

Štěpán kfk + překladatelka

STAV POTŘEBNÉ KOMPRESE Je název výtvarní

or

ientovaného sdruženi...které zorganizovalo
výstavu DÍLO '83...tři postavy zády k obji k

tivu, čelem k rohu zdi - prostoru...negativ
s takto zadaným tématem byl organizátory ro

zeslán lidem, o nichž nanovalo povědomí, že
1-1
— —-■■■■..
Jsou schopn
1 určitým
a < ”*I
způsobem se
111
k věci vyj
ádřit...vyj BT „„„SMbflB
1 ádřili se
během sobot

W

■■

dl y a neděle

5.-6.11.83

v Kebyllaí

ch resp. v

Horních Po

černicích..

fotografie

kresby texty koláže objekty...50 % nám přip
adalo povedených, způsob konstrukce výstavy
rozhodně zajímavý...bohužel - i k lítosti s

amotných organizátorů výstavy - došlo spíš
k zpracování fádně abstraktního tématu 3 ne
ž tématu... řekněme výrazněJšího...konec..•

Plameňácup ´83

SPORTU ZDAR A STOLNÍMU FOTBALU ZVLÁŠŤ, <X? hX PAXTLíX í- Xtut*
bJ IjU I
žertovní zprávo 1 Jstvi z^-zuji ik c© r^Uha 11 tu Jun villea
tl Id** a musí se to týkat výtr.Jn ^lloatí| Jtjlchř význam Je
M tomto fóru rK.oudl»<utov«tí lný.T|ito podmínku v kučdém pllpadl
•plnu je v prtb^u listopadu
rvni monstr - turnaj ví stolním
hokeji • Pl&esňlCup Bi*J li kol »k tohoto klání 1 n kolík vyloH*
n fizemních mužstev ř^sopieu >clMzn / í vt rybody *• F sn Llub «•
riónská Láznů, HC Sn- gov <orutuny9 Slety tým, Br tja henevékou*
elf Island, zčásti i ItcmáVjr Gitany a cele mimo eouVi hr Ji*
cl Nový Grimmlsnd / a i or nlz.čnt as členové r>■ xce zaslouží11 o xrtfrn^ hladký pr3b b tum >, J« vyložen povinnosti listu
p?in*st o celé »kcie která zč. lila poklidnou hladinu sportovníhs d ní, odpovídající zprávu*
Celý turnaj se odehrával v* merniní s m<x f táni dvou pr Sských
ítvrtli v kter kn jedn druhou nakonec vpodststí porazílu na Ho
vu««x IrH-v zástupci nvn úsníáné čtvrti j« podařilo vklínit «u zl nt júspóinůjtl týmy, která oba- tily prvních est míst a tudíž
vytvořily slin J41 xjLovinu t bulky, za *13 as &•< lob llf Jak výkonestní, tak tcicvá prop st • mučstvo Izraele obs nilo tr* ti p< zi*
cl a >unobo levou rtrátu z nrvnl .vo; lcí»^ t to tvojica sa món ús:3> jnójáím stol tým Ht ^olc^ovlci , o Jchoč stříbrném umíst 
ní rozhodla pcuz* hotMÍ Lil no a: vz;J ^yúb zápasO se svým *1;rým rivalem • vátAzam tum j, - týmm t «l •C» ^r* L zn • urbt o*
jlcl zápap obou nejuspi n juích koUktlvá byl skutečným vrctelom
Um Je* «er^ c rósající souboj skrnčíl n^.jti ont Jilm výsledkům
lul* oro t«F*L»JC '2vl ní’- kmriku v’ < t V, nic rozhrnu*
to t- t < m nt .ivn*., H ,;o
Čn<kn hvl* -u
serv MCc "o n /U'’
ob
juafcil oo hrací plochy s pulsar st es rhrutt* lob ú/)<r* za
nlhutu a ne per iji pa.- lek ho
1 * iv ta iv se • fyzického vy. r níahitcbcock b, n zrařln v 1 rlnil tum
ICp- *
Čtvrté mleto ijts ^»ll tým z Koryta» poJU v^slcdká
pfadvodo*
■ ř-r v . x-íf vn^ffe ; : |BcF '■ jv.t,l I MBS tum.->, "t- r>
iUjm zvléátt v první >oU. neunesl tíhu této n* v
né rolt a
ztratil překvapiv hladce 0’lrřlV boiy*čomí kon tumnje - HC
Záhrobí / Jediný tým líz ný -n nsiarem ><nsk<u ooblavl Z b Ir iít
Area Jf azm3 Yuung Boleslav * se po n kolika pHkv plvých výkp*
nach rozdá lily o velíce pékné % a &• místo«bd mužstev na 7*1<»
nlst duli tato dvojici víc než d aatibodevá propasti za kt*»
rou
člnl slabší ^ovin^ tabulky • v jejím čela dokončil sco*
t X island a ronomov^nýzi zt& les* Kr íllsm* o ni' nkali uje ne*
vyrovitoní hraJifiX tým W«C»' yor in^.neváté s došité ^ísto obsadí*

ly • JiJnnbojovým ordíl.n' sazí sebou týmy
a 4obý tým, J«b oi
výkonnost se r-Pldn: zlepšila k kiwi tum j , kcy pa vyřešení
brtží <ch»ochd n sestavy s*«a«limí Pallo k vlož mí osudu tctmu
dc rukou úíbtlskí střední útc nice umdywu poslední místo avtdly
boj Alternátor fičeny / vedený schizofrenickým manažirus, který
nu konci turnaje vystupoval pod " j lmunick.au • podobou / a hmíir»n -v enlcký t< nt^ork lrt,p .encvókaur l, u <tiráho se projevil
nedostatek zkušenosti z turm
•v»lk*ho sv* ls“»
Nyní bc podiví jm porobn. ji na výkony každého ruč «stn ného
mužstvo*. *F *1* rvíUzll hl vn diky beashybnámu prvnímu kolu a
v^hUdem k toru, li v Platil lých zip šech se vždy dokázal konc ntrov. t k oopcvldipicímu vykanu** záp šach s outsldry vlak zda•leká n dosahoval V < jf> svádživych výsledků Jako ca t .tni » čela
Ubulky*4,vléu t v eboc »• » tich a *•! ndco mál nemilí .Ncdokáz' 1
teti 2 t nto zSpasta vtisknout sv' pojetí hry • ujdlahl zdrhova
cí a rozvláční taktici soupeře, což ho aouatavn vyvádělo z tom*
n< .ztráta JMilltýct boďi zd vlekla na v lis kulatili* bude ten
to celek chtít titul obhájit, budu »« muset vyvarovat zaváháni v
zápasech tohoto druhu*
Ht * oU .ovlct Jt tým u i, letholí Uu tradici*i on patřil k vyto*
kým fuvorlt^m tum ^ja«V^hl» dtr. k m stili výkonnustl zikl .iu kluru - br tfl VocheípM vlak tým rkt.^ 1 zvlí&tl v klKovýeh zápa
sech s i« . * tajemná Carvené maska posíláni ne hrací pluc u v
kritických a<j»nžlclcb vývoje r^pas^ zd Jíl m. ckiz- la zvrátit
vývoj utkání *t t zpr čně ai v Lak tento tým poradil v slpaooch a tý*
mm Xzraale a potHbnou dávku sebev- dorrl a jistoty ha hokejkách
projevil i v z-pnisc a iC Zlhrabl9 kdy dokůzul dotáhnout Již testlL . ...vy ntskok acupíře*
Izrael - cxnbicl^znl tým cpř . ný př» d začitkim tumajw nr»ohy suMrl.tlvy - v p<o* st.-t' zkl^^leJche 't t > le r lal«na ne mol ostrsnM a volíci úap inó ettulccká produhcl studního útočníka
na ktir^bu br lo relé mužstvo, bchužil 1 včstná jr-vího klidl^9což
Jr Jsvt UUrý stolnímu hekt ji n zajíswvoat nrofidúvé* roto x
íx»1 m lze divit tomu, ž< c ntfl tohoto týmu - zprvu ^rahinQt pozJi k»jzl - sc sL 11 n< J'it>lv..n jLiril stí- lei turn .ji* ychloet
hr^ attaonlho útočníka v>m ala tíž tomuto mužstvu střelecký rrkur - J4 br-jnak v zApcee « 1U mít -rv* *uru štvu izraols se pro*
jevilo tíž jako ps<uhick.» v. 11c. I lXnít cel ss projevilo v tom,
ž nem< sio tibu m áspéchu a hodlalo n turnaj vrhnout stín pochybnusti o r ■ ul4rnuu i j
v. . . k%

H- neeuv Kurut ny
L til V . r
chl-kou 1 bili tu
rtr-Ul
incr n^ ^rvcnstvl niv»rcv^ nýrni y
v >rvnpn ^- :1 . ; r 1-^1*
nich zrn nich v k£J.ru s; mu v k
nto r>c: řllo zkcnucll icv t o do*
,lo < rtclJivá výborných vý<onl z přípravných zépuoA, k<h tolik
oalnuv. l«tým otékal *k Ipy obou .'wnlch ulittv
tvrdl,sví*
kv lity z .1.! 4in
vn n* / .'xn* vutcb hr*
'U**tv do hr> A
ne mnohx. trunnosti
kombinaci e př enoetl j. Jev >t>cb etfel*
i byla tato muíatvo u»;jč
usl vnutit eovwM tvé ohybllvA
ti hry*
vcjlct < i, rr;.bl . Ir ln / y
v 1 Vy kun, -czn ■ ■ f n' vt Hkýml výkyvy*. ’ r' i
ún v. f r . v n. lni
výkonu .-vilo z
" ■ ci -loch; • • •
'.v
n r te tú.mi/uV. ’
.
I Í
ť!
fruln r. -♦« postarala o vM. c nrvni p! kv
ní tum. j< t kd,l
aer lila o t^ coty euvurtaX <crut ny. t týmy vytvořil, v líc
ulln> i tř J t »bulky*
lelund t lil 2 by noticka v íkpp&dnoell bvA roivilnť hryt ktc*
ri . *wto razii i tkvělo
it^ hry aet.tnícl
u toho*
to týmu r; ..,1 cok přihrávko z pr v ho kfldl. n pr v^b© ot:r<m*
c
Outua m. cuntr . v^invčnřm J mw*.
ic iul rit mu v k ro/*
hodft n jMOův L •
«L« amlng hril v, lit
rybí -ný rychl> hoki J a tn/v^r zn;'* r. kon£fnlm«V yu^ tí bx, UbdR »i mlelly ncy tlvnl prvky "1
n. i»k'w
dkoly • nod» ml 1 kc<. ml >rvni Erotici ••«r jletéK týmu . Avisula
n vykanu jeho wn. .
ruly, kt r<* v z«v ru ukun^av 1« •<.»!•*
v 1 cc*1 lt. rr : t: :
-l.- t vil s n iHm r ji'
f XSovím"
tlm hry a s p*ímr. křti vltým z; jlit v<tnlr br. nk^řt •<llvk< Jt*
vykanu prudc -.tu.. 1
v/ n;o
>.<•> » tín ta -uístvcr. úap .r Jíl týmy v
"at.i rx.b vily ; v U x ll.r Ji -ktírc.
knov konci < oplatily n eti Ikcxou Imjot ntl. A 11 it pcv »tní
Um, 2i zbvíkvv ^l. a nk v t lnpu
v zJv n ch t - tln > c
cvlem vlbcc z-v
-v-ly! /•- „ " vým pí Ingram byly téí zép-ey a
dma .uuti 1 hr-Jícím
v m rlm l.r&m«Jtho ztál uvity a Mp<uoi*
ty etyl si zlskl »v' píímlvc* •
Ní- dvJr ^>rAv
JíritC kťtCk -dnmu O n«*Jú*{K5nCj£ím J» uno*
tllvclch turnaji, v ztuu vít zt. »o 3t :l Jt» o eth č ík ThtplGMŽ.
/ občas uč v»^» ,;í. .1 « tb
fc v tb nickách /, Jt*
**cŽ vy Ivit ní z <4 .ru »». .Alem etalo v z .v ru tumujt John tý^u
6u,;nym> o ovém cooz .xku z kít ru Itk. lu v «chn>; cr.‘jov '.ne l «
•tí: louv pud»tet. na r< . .
!•** ti: i
it t. z zmínit o w ”*1 nač Jn3fn kříúU uormt ovi, kt ti výml ukázkovými br.J»kHmi r^z*
hadi vyjlmečn a’U21t> zá> s » rale uvicx d. - t ti vynikle ó. r*
v«nw m.ik*>X oetainl si?íčáGlt J <o n^pí#. uldouzr, >nv^ou t» nej*

íanjiícil •ůfítka.w Izr ale n-.U v
výkon nikoho plného
2 crahlrga reap. ajzla / ti vi<sk ncdóv li tetwmí výkony /•□
raln r.y vynikla twjice centrů Horeční • klíčný a Ulo , které
tisk 4 v kruzích o u^míkS n smírnu^
pul ríW»féi Jw-no obránce
Ir ti-* risk lu zvuk. t ,mu . ? ut.n v nikl >vu 1 pořiční hrou, íkw
ruini a ' obranu nebyv .lou stí 1 cko^ ot< rcí k ;itán týmu 14*
c Icacu r4mUaouJt IKbt vyzdvihnout hru atfaaék* kchna, kVrý juko
j^slny z původní
v pit Ml ne»tu. ruaaoaket-Uulhuraké kliky, kta*
rý olinul po pxvníe ncú-.
í; 1 t>.u„ V a. n stí .x; zornit zaalmi*
lí gtíúáík ylkr. < * > _. n c.t*.z la Mory v >tlačících * rtíkovi
U, • bc ičuvi
i uck, > i -i.n tučky.
’dý z t>n5 : 1 t í 'ul.ivíny
tibulky ft l n -v>- sttidu v^r *nou individuu Litu. Tou byl u Aal nuu
ji jr nov n> n r l .t . . .
iln. nt v. lt n urllní totv^h, u
i—'- stí Lc uAkln / UJ Lamontov u hrjuauv
li /, u ' libého
ty flu vynikla 511 n > mou vi j^o nutí n ..* .rUc
ntiy / po aborovkiw
o t jainl Uv n xtl bl v; ho kl .nu bM .chu^Ch^ /, kte ré ta č «tu projevov .
n :.n* ju .
kvítku.
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ho víUz hláa«i*tic. t <ov>ch turnaj!*

5vu.ní zprávu

vypr -

KAROLINA ŘÍKÁ II / CAROLIN SAYS part II
text + hudba : Lou Reed , z alba Berlin

Karolina říká,když se zvedá z podlahy

Proč mě biješ,to není vůbec nic veselého

Karolina říká,když si líčí oči
měl by ses učit myslet víc než jen nu sebe
Ale ona nemá strach,že zemře
Všichni její přátelé Jí říkají Aljaška
Když něco vysvětluje,smějí se a ptají se Ji

Co si myslí,co si myslí
Karolina říká,když se zvedá z podlahy

Ty mě můžeš bít,Jak chceš

ale já tě už nikdy nemohu milovat

Karolina říká,zatímco Ji nasazuji uzdu
Život to Je víc než tohle
Á tohle Je žebráckej výlet
Nebojí se,že zemře

Všichni její přátelé Jí říkojí Aljaška
Když se rozhoduje,smějí se a ptují se Ji

Co si myslí
Prostrčila ruku skrze okenní tabuli
To byla taková legrace

Je tak chladno na Aljašce/3x/
přeložil rm

POSTEL / the
text+hudba

:

BED

Lou Reed - z

alba Be
rlin

Je to místo,kam ukládá svou hlavu
když Jde večer spát
a Je to mláto,kde n^Ci děti byly počaty
svíčky rozžaly pokoj * ;!v . v noci

A to Jc ísto,kdc al ood*ezalu žíly
Té zvláštní a osudné noci
/A Já řekl ob oh ob JukcJ pocit/ Jx

Je to 'ísto,kdc Jan* 2111
Já Jsem za to platil láskou a krví
to Jsuu ti ^n'< dni?ky,které mála na polici
přecpaná ||vgu poezií a krásy veteňa
A to J» tu místo,kde vz. U žiletku
A podřezali' si Žíly té cizí a osudná mel
/A Já tíkám oh oh ob Jakej pocit/ x

Nikdy bych a tím nrbyl roč^l,kdybych to ' ti 1
že to takhle skončí
Ale veselé vňcl,Jč totiž najsem vdbea smutný
t ?
v. < cky kunČÍ*

přeložil rm
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Luděk Marks

NEŠŤASTNÁ
DCERKA
Maminko, našinko, očíčka moje tajemství ukrývej*.. co <.ceruřliny
zamilovaná očka dnes viděly? Viděly, viděly krásného hocha, Jak
slzičky prolévá sa moji krásu. Oči ho viděly, ňndérka hrály, ru
čičky hladily— och - jaká slastná krása.
Ceruko rozailá, v tvám tlám věku láska jo překrásná, v nk
vývoji podléhej, dál mezi seménky pravdy to prnvá^di hledej*
Očíčka viděly Jednoho, krásného, naivní očíčka naň hleděly, dceruiko rožnili počkej si chvíli, až sněhy roztají nahotu spatříš, co
pak si počneš, kde jsou tvé oči 1
Maminko, mcuinko, očíčka noje tajemetví ukrývej*•• oo dceru*činy zamilovaná očka dnes vidly ? Viděly, vidrly nuzného rváče,
jak maso krev suje - och mu ný ochránce srdénka mého I
cero má Jediná dospívá* v lanu, mozečkem, mozkem svou dělohu
chraň, ten muž jen úvalů zná - nikoli citu ! Dál, jen dál hledej
si ve stádu zoufalců jednoho, svého*
Hanin^o, záminko, dál má očka rozhlíží ce po Zemi - nechci
tvých rad - všechny je miluji I
Z drž dcerunko zadrž pošetilá. Jednoho, jednoho !
-Mot v ochny dici okusit, v. ichni Jsou krásní, až soupeří maminko
o klín můj vábný !
Jednoho, jednoho dceru ko, najdi si taužo, uvidí* co v ochno Jen
jeden snůžo!
-dyž v ochny ostatní onen přemůže, nak jeho jo moje kůže!
-■hžo, - nedbej mých rad, mladá jsi názorem, mladá jsi v’'kom,
stará vďak vývojem - ten pro té končil
Dceruško, dceru ao, co to dnes viděly matčiny oči ? Nev*n co
vyděly, máti má neržastná*•• Vid ly dcerunku svojí - na rohu státi!
Dva muži jí slastné hřály, dcerunka křičela v divoké slasti, muži
ji trhali, trhali, Jejich '.y se třely - v otvorech do těle dcerunky wé • ihik ten co ze předu trápil uou dcerku— vyndal čerta nváho
a do bradavky ho bolestivě narval.••
...křičela dcerunka v divoké slasti* A druhý mefista do nosní dirky
jí vnořil*.. Vlčela dcerumt v divoké slasti.
A nod tímto obřnden kalupe krye... V kalužích krve nahn dlá ma
terie* •• V nahnřdlé meterii seménko pravdy, ronilo slzičky sa moji
dcerunku, které explodovaly v ner€attné spermii*
Dcerunko, dcerunko, co to dnee viděly mat iny oči? Tvá tělo leže
lo na břehu řeky - roztrhané. nahota přikryta bankovkami, na ňadreo
strupy ze zaschlé krve*.* Lučku, co to dnes viděly oči tvé? Vad
tělem visící matku* Vytřeštěné oči s fale nými zuby nozoruíí dcerku
když přestaneš dýchat a Jo iplné ticho - usližíš matčinu píseň...
dcerunko, dcerunko - seménka pravdy si hlodej*
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