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Z poháru se mohu napít uchopiv jej

za hrdlo a nachýliv jej k ústům,
ale kdo pije ze zřídla, musí
pokleknout a sklonit čelo.
/Cyprian Norwid/
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TY VZ,?O.':®EŠ S1 VNUKU,

VŠAK SYN

NA TO, CO MIZÍ D ES VÍ.. V CHVATU CTĚNÍ,

v vor’, jíž vlídné všee-Qk TISKOVIN,
ZA PANOVÍNÍ LITE’: OLOV§ ifCH -

A TA.: JAKO ,.DY*

OD NOHA: .A SÍK.

A JEHO ARYETY CÍTÍVAL JSI® KDYSI,

NAD HLAVOU SLUNCE, VÍRU EEZ BLUDU,

ON, COT TY ČT.SŠ DNES, ZNOVU J-UIT, ČÍST SI,
ON VZP.rStK : N3 - JÍ VŠAK NEBUDU I

/C« Norvid - úryvek/
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?sa?;í a 'iE?SAi;f

Otáska po cEiyolu jo stará a očlpovCS ani
vždy osobní* roe ¿'o nutné psát? A je to
v ïboc nut’Z? Jó vír, takto se při autorských
setkáních autoři netáží* Tu masu hrnoucí
se clo literatury zajímá především, jak co
neýrychleji vydut knihu/ jak co nepryčhleji
vydat několik knih* Mění důležité, proč bu
dou napsány, jakým obsahem zavadí o čtenáře,
co z nich zastane v obean.m povědomí* Dojem,
se prázdnota se dú nahradit množstvím, je
tok patrný, ze pro sinohé se stává množství
zcela samostatnou kvalitou, kterou se yšní
□ na ni- jsou hrdi* Je to jisto smutná hr
dost bos naděje na !iostup kupředu bez nějž
jo jakákoliv ’.-ráče a tedy i liter-rní, jen
otupujícím stereotypem*
Sama o sobí by tato skutečnost byla
sr.usná* /hrdinové chvíle shozujító modyly
autorit a vzájemně se napadají, hrdinové
pozvedají /r.-.por révo l ty ráno dy s djediným
erbem do nějž je neumělým etcher ve tkáno
slovíčko **/• Lylo by směšná, poiré ty žila
jako něco okrajového, stojně tak v koutku
veřejné ^rodakcq, jako jo okr.^jová/somotné
skutečnosti literatury* Jenomže ona směšná
naní, □ to no 'oro .arnost úsilí těch, kte
ří nikdy nenajdou skutečnost slova, ale
pro nemohoucnost autorá, kterým 'ří sluší
pr'vo nazývat se autory* . .ají přece všechna
rozpoznávací zncr ení podle nichž se mohou
hledat, rapi volnost v rozhodnutí oprostit
so od podřadného, :.. a jí možnost v rostoru,
který třebaže není rozsáhlý,, působit svou
tvorbou i životem a vzájemně so ovlivňovat*

Ne, neměli bychom zůstávat bojácnými a ušlápnutými nešťastníky, kteří svá * rovdy marně
obhajují v zástupu neslyšících, neboť je-li
nám daná většé pr vomoe slovo, je v nás
složena stejnou úměrou větší váha odpověd
nosti» Jak by byl zbytečný talent, pravda,
krása a ideály, kdybychom nevyšli se svou
kůží do nepohody âne a zůstali skryti sami
v sobě« fi’ohli bychom z-‘stát -/Tavnými sami
před sebou? Neobjevila by se toto bázlivost
i v naší výpovědi? Lohli bychom ještě potom
psát? To není naléhavost přicházející s li*
taratury, ale naléhavost samotného Života»
Totože stále ještě si ryslím, že život
je tén prvním □ nejzákladnějším měřítkem
všeho /tedy i náš odvážný nebo opatrný ži*
vot/ a. všecho ostatní $o věcí odvozenou
nástavbou nebo úpadkem»

10» 3.1971

Přibliž se rychle * nemohu žít strunou
;juk první šedina co z čela spadla ti
v klín seny * aby zazvonila hrunou
teskných chvil /už se nevrátí/.
Půjdeme tise za výbucsů malin
do lesních zámků kde ?8nu^e dým
z hmatů « tsc.:. kopřiv jimiž proplouváme naší
k sluneční lázni s kruhem srdečním,
A no tom tíhou u dna přitaženi
najdeme místo kdo zanedbat dech
pro úžas že dnes v čísi eisí dlani
dokázal žtůstím roztát ledovec.

E, Prán tri nová

HA JARNÍ.’/. PAEOHKB
Dnos život potichu můj Bože začíná se
tak jako včera též a jako tolikrát
/Bruneis Jammes/
rXnd

*

v slunci a rose
hluboko dole gc rybník, dse a vrby«
Hluboko dole louky, ě*iny, mlčící les«
Sedím na ahorkú s pí Málkou v ruce,
s malou pířlelk m, kterou ysom našel pod
keře© u cesty«
Šedin tu, ¿oko bych odběhl od žlutého
hejna housat, abych se mohl sám a sú.r. dívat
na zářivý šat svého hraje*
Nikde naní mráček, nikde stín«
-Pí Málko, polťleS, jak hladká Je obloha
dnešního ránal
rjodívej oe ne pahorky, které tu trpěli*
vč čekají, ©by nesetřásly rosu ze svých sad i
Píšlalko, r shlédni se a zazpívej!-

Podbuchám»
Rozviř hn opatrné dlaň a zdvihám ji ko
své tváři.
Dívám sg na píšlalku, kterou ¡Jsem našel
pod keřem u cesty» Dívám se na ni jako na
malé přivinu zvířátko, kteří ke mnč přiběhlo
n s důvěrou a tec! se pt ’ celou svou drobnou
bytůstkous
-Jsi rád. jo jcom tu?-Ano, píMálko, ¿sem rád, se jsi tu. Jsem
rád, že se chvěješ na mé dlani, že cítím
v ni tvého dechu. Ale proč ničíš, proč nez^-^
zpíváš tomu, který by tak rád uslyšel tvůj

konejšivý hlas?~

Dlouho jo^ticho» Světla rána jiskří
nad pahorkem» Sekám v jejich čistém jasu»
A tu slyším slabý šamot» Není to zpěv»
Není to .hvění dechu» To malá píšťalka se
probouzí a vzpomíná©
-Jaro mnou zpívá, šep^á v tom orose
ném dnu a slunce pobíhá od tr^vy k trávě,
od kvótu ke květu, od rozbublanýeh potůčků
k roee na dlaních kontryhelu# Jaro mnou
zpívá a prsty chlapců, nedočkavější neá
pupeny na Šlahounech zdvižených k nebesům,
neďou mine krajem Šťavnatým a já se zalykám
písní, kterou znáš, chvěji se jako se nechvěl
žádný proutek, žádný stvol, chvoji se jako
vyhřátý jarní vzduch na mýtinách, kde si
slunce děle odpočívá, neboť jsou de mě za*
klety všechny sny dětí v komůrkách ztemně
lých, všechna nedočkavost brouků, která
smutek v těchto blažených dneoh • a chvíli
opouští, všechna touha květů vybarvit svá
plátky až zu hranice berev, chvěji se, můj
hochu, neboť tv ý dech je od nynějšku mou
duší, a j< bych chtěla v.zpívat všechny
tony, které vazní r 'za mezí kůrou a lýčím,
a není to jen skromnost a stydlivost, kte
rá' mou ' alku vrbu choulí do neustálého snu,
□lo úžas, ktciý mně brání, aby aoje písně
kríoi y květy, které zvadly, aby posilnily
unavené, aby vyvedly mrtvé z jejich tmy,
a proto, proto někdy z&lknou lítostí a
housátka, kůzlátka a všechno malé a skota
čivé oc zastaví a zesrautní, jako by právě
zhasly zlaté bochánky pampelišek, jako by

vsochny potůčky se stratily pod břehy a nene
chaly ani krůpěj na své cestě resi loukami*-Děkuji ti, píolalko,- septám9 když
zmlkl uumot jejích olov» -Dekuji ti» . er osud
ním dobře tomu, cos neřekla, ale je pasácek také :'©sáčkem sis? A je slsa rosou
úsměvu? hobo ¿c možné, aby í.ť-.j dech se
v tobě ztratil ¿oko zrgkcfv jezeru, aby tvo
je íseň nebyla zároveň i písní mou?-

Seděl jsem na oroseném pahorku jako
slastný r-asáček* A kýyž jsem potom přilo
žil píělnlka k úst
a vdechl do ní svou
radost, . ohnul se celý kraj, k ře, stromy,
cesty - všechnu se přiblížilo a ptáci přilétali k ahorku, jako by tu d vní svědko
vé mého dětství . ěli svůj sněnu
¿.ikde nebyl mráček» Uikde stín»
Hlas písálky i ;m.j hlas se wx " vály
;’o oblohy, keřů, mezí, do štavnatých pahorků
s modrými lesy*
Uslyším jej, až půjdu 3vým krajem na
posled ?
£ebo opět najdu keř a znovu se pád
níqp polině píěfc-lka jako zlatý klíček,
který bezpečně otvírá dvířka k dětským snům?

NECO

HŠf

Něco prSí Losi mnou a tebou
drátěné struny tahá déšť
v pletivu Plotů šňůry kapek zebou
šeptám ť přijel A ty zae ne přijdeš

3ěco chladné • ryže oblost strání
cukr slov sr^ývá z mokrých &3tszx dní
ááco chladné couvá do couvání
veliké lásky lán-e v prostiední
Učen prázdné s*'áe běbenifítě
svým dušným dechem z ncvyťčena daň
2y Same sobe držíš v témže r.ístu
když stracm svým doát
zatarasil r lán

pohädxa o 3Í f-.ïi'*;: konci
■^ohřídka co 3la3tnýn konce® V
X/ nehodící se škrtnete

Byla jednou jedna holčička a ts Žila
v malé c sloupce se svou botičkou, Jedly,
spaly, hovad cm pohlížely a dobře by se byly
21. ly, nebýt té jedni’ věci: Holčička byla
totiž posedlá představou, 2e musí něco sdě
lit lidstvu, toužila napsat knihu s červe
ným obalem, A tak .--sala a psala a psala,
psala příběhy o ci.údých, ale hodných slečnách
co přeberou ženicha slčnárn zlý^i a bohatým,
psala o moudrých stařenkách s bílou loktuškou na hlavě, Ztdyž si byl' zjistila, že
se loktuska neváie v rase/ psala o stated«*
ných chlapech s mozolnatýma dlaněma, co pijou kaí’e z odřených hrnečků bez ucha □ dlou
' SLi
se a tej ní mlčí - reala
o v.*emt o Čem jetla,
Vyprdni se na to, říkávala jí tubička, když
vidlemi překazov.la stohp '-apir A v její
korm’-ree, ale Holčička psala a psala a když
toho měl' plnou nů?i3 nasedla na mo ed a
pí lila do Hustá*
Ve ¿.iěstě byla Redakce a v ní přebýval
Redaktor, rrábl do papírů, nad některými
sc cartavil, .osunul brýle, zavrtěl hlavou <*
a listoval dál, pak řekl, hm, a vrátil nůěi
Holčičce, Chtěla bych vydut knížku s červe*
ným obalem, rokle mu Holčička, lim, řekl Re
daktor, jak jenom bych vír; to*,» já to řeknu
rovnou: tak takhle ne. Je to noc,,, neživé,
moc,,• literární, :r.oc,,» schématické, ano,
schématické, Schází toru,,«» ááV.va, není
v tom cítit tenhleten,,» tep současnosti,
ivotl, chápete-:1, ážživotl iekl a přimhou
řil oči a zalál pěst, Aha, lekle Holčička
/ »

</

a jela domů a psala díl* Fsalu o tou, jak
30 jí pan učitel zeptal, čím oo jednou chce
živit a ona řekla,, že psaním kníiek, a on
eo hlasitě rozchechtali o tom, jak na podaim
Češe švestky, jak se jí líbí sousedovic
Franta □ ona jemu ne, jak chodí v létě na
sena a ráno pro mlíko, jak v,y 51a školu a
naftou ila v místní továrně na sádrová tr
paslíky, jak dlouho plakala* když viděla
Frantu s Boučkovic Alenou, jak dostala při
dáno a postoupila do oddělení, k-.;e se trpas
líci uelou zpátky na sádru, jak se zamilova
la do vedoucihé ssmioobsluhy.Už s tim di
do hajzlu, radila jí babička? ale Holčička
psala a psala a pak zase pílile do 1 ěsta»
Víte, řekl jí Hedaktor, je to moc*,* všední,
příliš... soukromé, moc*». do sebe zahleděné,
je to. * * fádní, ano, fádní* Nemá to.»* pointu
schází tornu»•• drramal, chápete?, Žživotní
dr^ana!, řeklx a zase zaťal pěst» a holčička
zas jela domů a zase psala, ale když napsa
la, jak Boučkovic Alena začala ehosit swdov
cím samoobsluhy a ona s Frantou, ebylo to
drarxu .ři psala ted(>, ie Frantu odmítla a on
se zastřelil, a bylo to schema. Škrtla to, n
napsala, že odjeli s Frantou do cizí dolekó
země, a bylo to zas odtržení od život * A
tak to šlo pořád dokola. A lidé jí říkali,
tok co, co dělá knížka s červeným obalem?
A Holčička krčila rameny. •. ožitím se zúčast
nila několika literárních besed o obsahu
a forme, v místním list'., jí otiskli kurzívu
o výrobu sádrových trpaslíků, založila li
terární kroužek bramota a lidé jí začali
říkal raní spisovatelko» Jenže $ií: ji táhlo
na padesátku a knížka s červeným obalem
stíhle nebyla napsána. íšeš kraviny a práce
stoji, říkávalo babička, když kolem ní

pohlížela komůrku» A navečer, když ve všech
chalou. kúch modře blikala televize a babič
ka seděla na zápraží s dýmkou, .Holčička ve
své komůrce hořce plakala: ach, já neštastná,
říkala si, jak já ho jonjn sdělím lidstvu,
k yč se i zaboha ruc dr. matického nepřiho
dí a modlila so ke svátému Antoničkovi: dej,
al se ní co stane, .-oj, aí stí Bé starx něco,
o čeia bych mohla nap at knírku s červeným
obalem! A stalo se» Kohout mohykán uletěl
ne hrušku, babička vylezla za ním, štouchla
do ně jam vařečkou a spadla na scir» hdyr
Holčička ¿¿yiir 81... šela kletbu a žuchnutí,
spěchala pod hrušku, ale babička se nehýbala:
jen šeptla tenounkým hláskem, mrcha jedna
zakrsnu, a poručila duši bohu» Bylo jí
Stosedin let» A .uolčička plakala přestrašlivě:
celý ' ivot směla a j..ětč tohle, naříkala
a lomila ruka: a a .ténela a kvílela tuk
dlouho, dokud jí nedošlo ze Xivotní Drama
je tu» honem zamáčkla slzu a běžela páát»
Psala o babičce, jak plivala co dVHoře velkými oblouky, jak nosila dědovy boty a kou
řilo dědovu fajfku, jak říkala? že Štěstí
sere na vetší hro adu, jak se i s prasetem
propadla do žumpy a jak pil tom kleká, pok
v noci chrápala a jak lezla pro mohykána
na hrušku» Holčička, pilně psula několik dní
a několik nocí a když to bylo hotovo, zas
píléla do žíxsta» hedaktor dočetl a pokýval
hlavou: fajn, řekl, má to šVvu a je to o
práci, borem» Jenže ten konec! Ten se musí
zněnit» Vyznění go příliš»»»pesimistické!
-usítc tam dostat nějakou $»» naději 1 ^usí
to»»» přitakav :t zžživotu, chápete?, žžživot
jde dál! Ta jeho síla! a zase zalál oěst»

Potom vsál červenou. : užku a ks&x, chvíli pra*
covnl: místo "vypráni se na to1’ napsalwžo
tí to bcví”, místo M5t&stí sere ne v.'tsi
hromadu" napsal ” s poctivostí nejdál dojdcö",
babiččino zvol-ní píi pádu přepsal na "ach
bože", po krí-tkcm zaváhání to Škrtl a napsal
"eh klet.'5’« oslcdní babiččina slova opravil
na " zlomeč ený .kur ! " . Tak zase při ¿3 te , ~ řekl
a odal Holčičce ruko. is. Holčička radostno
spěchala do*?/: □ ddn se do ?r-fec. Jenomže
outas ;jak to ¿en udolat* aby život .nekončil
smrtí, k. yž umírá nejxín tolik lidí, co se
¿ich narodí? holčička si lú: ala hlavu, làœla
a l/.mala, až říp ala babičce zlo enou nohu
a umístila ¿1 na lůžko. Jenomže zlo. .ená n&ha
ve st osecká letech není ncdčjné východisko,
hekl ¿í Hed.-.ktor» hol':íčka t:.dy škrtla zlome*
nou nohu a připsala ~od hrušku zdatného les«*
nika, který ý -ě r. knodoa kole:. ? babičku zaxyt.il; nepravd* odolné. Babička, •■';•■• tí, co
dopadla na zem, vstala ; ekla -moudrosti ne*
p vodní, oint, hazruje. Babička vydechla na*
• oslech ale ¿cýí duch hospodařil d.<l: spiri*
tisticfcél Babička se zmínilo v bílou holubi*
ci a Sířilo po svítí .uszlství míru: násilní
symbolistní i v nesozladu 3 ústřední postavou.
Babička zadulo ojasným sz/íre.a díky náhlá zmč*
ně gravitace: su .oúóelná fikce, odtržená od
život ■• Babic :a vůbec nedopadla: na pořad pa*
d’ a kleje a uokad nezemřela, kleje a padá
dodnes.
A tak sc stalo, že kniha s červeným obalem
nebyla nikdy dopsána.

/okud by tento konec snad vysněl *esir..istic*
’■¿y, návrhu,; i pod .•□slední vetu 7 Upsat s
”**♦ a paní Bia. ono se probudila* Hul To
byl ale ošklivý sen! lekla si* Jeotu ae /to*
oujji v BFLUPSVZ a neeusír být spisovatelkou*”

HÍV&VxX
Známe hlubiny lesr.í, kam chodí pít laně
v májový cl; nocích, < yr moMnky vůně se lije
srdce mdlá,
r třeny tajné, jež skrývají kapradin selené
dlanS5
v oblaku bílém když luna jak lampa z opálu pit
jezera uprostřed lesů a v riítinách zátiší
slunné ,
kde jako zn..u.oní polibků dávných
-■.; .-v'sto jahody nej sladší má®
známe ežurná nebesa nad vinohrady,
pěšiny v jiskřících klasech, mlý^y u pějících
vod,
to olů dvojstup jak t;-jemných poutník:; m&dy
rady,
pta:.. í i ní zda v sthívrnýeh lesích vonících
do opmot®

Koho jsme z bratří. potkali,
o dávném znamení rodném jsme poznali,
v úsměvu dští matek panenskou krásu,
praotců stalotj rod®
Ke známá místa zraky se vracely,
v štěstí se r.av: cly jako pod horkými pocely,
v tepotu srdce nám hřímalo tisíce srdcí,
kroků svých ohlas z hlubin věků js;.e slyšeli®
hndmé jsou linie áalakých hor, modrá bratrská
tle o i c,
známé je všechno čeho oc zraky g myšlenky tkly
v echno je cesta, k »domovu jediná cesta,
tisíckrát tady jsme záhadní, neznám:.’ mlčící šl

4.

So ZJC-Š ďo .‘--.emě fcblo-idili lovcově -Trv-jku,
a ohňů sedali? mraky ztracené v daleku,
hlasy svých mistrů o vaky slýchali, v pokoře
ztišeni,
v předvěký ch nocí mlíieníy v slavnostním jis
kření hvězd
3 osvobozenými zepgli, s přemočenými úpěli,
se staviteli reěstuc:cmrdoy a íše sjsne stavě
li ,
o objevitelů lodstvy do nových zemí
slavili vjezd»

/Ota kar F‘.řc z lna/

p8st SVĚTLA a "L. JPP

Příteli co s námi?
Co s námi
v to o ev"tě neklidu ct lž,i
v to to světě lenosti a přetvářky
ny líní ne kil Cormy Civí přetvářkou
tou ztupující majstřiží
jí ¿ vřed uj c .e svá t
Lter>u se vzdouváme
v t. ¡se. •■•ni cový ch vte ■’inó ch dne
v zákoutích temných r.ilování
ne á pr osný c h r t1
jez dcnodenrX hrotí slovo
k zpevnění strachu
z srísavných svěráků noci?
Cinco., c být vítaní jnko d Ž3Í
0 3e -.1:. i 1 Ctí S UC1 xE5
chceme být uctívaní jako světci
páko ti nejsrrovedlnejáí
za spr ivedlivých
nc¿laskavější
z laskavých
jako ti nejvíc milující
a chybí ná- ta ne¿prostři
neúnavně ulsoj í cí * ló ska
n rnotrat ./. odpařtěa ím.
u přímá ¿oko sluneční ••anrsbk
chceme být nedotknutelnými
rozpaky světa
Šlechetní tou nejneviditelnšjří maskou
ro. -sóvci radosti
a tór čř svati

ale jak by se to svatě
v nás udělalo?
Jak by se clo nás dosV.lo
když jsme tak zarostlí v nehybnosti
tak rozteklí v touhách
a co nejdál od sebemenšího
tvo .•: váho činu?
Co to v nás je
Že hahenní vjdechy
cítíme v sobe jako
zurčivú odlednJní jarním ir «sudem
oč i s tn, 'ch vod?
A proč jsme si tok utajená připravili
váěchny ty látky
k neúprosném 8 ničivým
ť íQ -liokén procesům
žo se ták odlidstili ncůe vtroby
že se te8 tsk kuhavkovitC
pci r; zuieue k slovům
k t erá j s.. e ž ky solili
ve š ker > u vz o our ou
r.-.cb.j lhostejností rozpadu?
Co jsue vy volali
tam uvnitř sebe
v tou nejvnitrnájMím světě
t .k neznámům a rozlehl« m
tak cizím a omM z ováním
na š í u ne p ři v o 1 eniin
k r .stu?
Co jsme tun pobořili
co přikovali
co tam nemůže chytit dech?
Co tam duho .-.clo
a proč jsme to nechali
vyhasnout?

jestlipak -i vůbec .¿octuje- o
kter,..'r.„ ; >řo: ’-adli ?ien
j s-r O O:: l' s t i li d o. o v
o proč se v nds roz to Čile,
ta vrt<•. kove z/vret
vzpupnos ti
jez t...k lehce vyhloubila
ne jo ■ u5tenvj§í uísto
pro ru.'* st vrt k assxčléiiíu bčiu
k doživotnímu útíku
před nepolevujícím olórem
který jsme k0i založili
docela ; alou jiskřičkou?
tCde je st rt
našeho ne Lidského d ec?> u
k stejní n..-. lid skinu do
dozvónční
lidského srdce
v cíísc kdy jiíi iieehťh.e ic
nejen své nepřátele
□ ty které milovalo naše srdce
ale oni sebe
to nro n ‘8 tak důle o i té
roli všecko
jež zabíjíme nepochopitelnou. silou
a ví sl dosti?

Zítřek
bezelstný titřek
drkotá zub.;#

Stút - států trvá nad státy,
'■ ,.d': v; ií nad vášni do.y měst
se vzz ínó k duně»,.

ue;iser. *ro vás dost
n/.p ;31ác poh-yhliv^ .jest,
s velbloudí kAže».,
Jf v lůně nebe ra/.i sv

sídlo,

mou duši tlačil
<Té vlastním zen, jed pod cdo-iiďlo
íých noh.ju se v ■„/ v;, jda mí,
pokov
kráčím!»«•
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KXVDY

kdy,.
dakc ti.-.'loov
.j ok Kio t;' 1 8 ■ ' i ,j e ■■. 3 ■ ■'1• :■ 5
ot; čí rnu pronést poua slov»:
?rkork ¿e otló - • úlat •!M
údy potom vichry, chladné deští
orvo■ ; ' Vf;t s tro u a oce "■ a,
tehdy ?c třelo -loch-t reíté:
íV'? 7;01 — ti* >C. U 1 jštíl N ’’

Nad vaše krsnl kouzla /íoeka,
ty poezie, i ty řeči,
je jedno - kter • věky ůecká:
rút '/řivéřanL slovo - věci i

