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Lída Lančová

Literatura: "Hodhě jsem’psala. Brzy vyjde jedna má
knížka. Každá kapitola se jedna od druhé liší. Zkouším
různé styly a typy psaní - něco je.delší, něco krátké.
Jedna kapitolka je vejcuc z ný dřívější knížky, jedna
je brutální porno. Bude to taková všehochuť, že můžeš
prostě listovat a nemusíš číst od začátku do konce.
Já sama nemám žádnou trpělivost k tomu číst knihy
od začátku do konce. Je to věc mé imaginace, nechtěla
bych, aby někdo jiný za mě myslel a číst knihy je pro
mne totéž jako kdyby někdo jiný za tebe myslel."
"THE DROWNING OF LUCY HAĽILTON" je deska patřící spíše
do filmové oblasti, než kam jinam. Jde totiž o čistě
instrumentální soundtrack pro film "The Right Side Of
Ký Brain". L. hraje na piano a kytaru /plus je autor
kou všech skladeb/ a Lucy Hamilton - baaa, klarinet,
kytara. Rudě mokvající není jen děj filmu. I hudba vybublává kdesi z hlubin sargasového moře, zní bezedně
- zpěvem sirén. "Cím víc se oddávám této intenzivní
výhružnosti, tím víc jsem zatažen do labiryntu
Ultramarinových traumat" napsal recenzent magazinu
Bad Alchemy. "Neopouštíš výšiny, abys neopustil hlubi
ny" bylo prý už i hesle« kardinála Richelieua.
Od r.85 vede L.L. vlastní gramofonovou značku Widowspeak /zaštítěnou firmou Rough Trade/. R.87 Widowspeak
předložil Lydiinýni fanouškům skutečnou lahůdku, první
Širší retrospektivu, jakýsi prozatímní sumář - dvojalbum "HYSTERIE" - obsahující Lydiiny ranné projekty
ještě z do^y před "Siamskou královnou". Pamětníci
nedají na tyhle prvotiny dopustit - nyní jsou tu
shromážděny. Legendární TJ-J /76-78/, kteří vzbudili
pozornost především skladbou "No New York", grupa
krátké životnosti Beirut Slump a pochopitelně i 8 Eyed
Spy s fantastickým basistou George Scottem. čtvrtá str.
"Slow Choke" uvádí projekty z poslední doby /Sort Sol/.
Kolekce je doplněna dokumentačně cennou textovou přílo
hou. Následuje dvanáctka "THE CRUMB" /87/ a v prvním
čtvrtletí 88 /ne/čekaný opus LP "THE TERRORTORY". Cbě
tyto desky nahrála skupina Boneymoon Tn Red. Jde
v podstatě o téměř kompletní Éirthday Party. plus podíl
nictví T. Ľoora /Sonic Youth/. Hlavním katalyzátorem
je váak Lýdia L. Nečekejte žádnou žabařinu, ale sakra
mentsky vysokoprocentní žiravinu. Dekadentní manýra
vysokého třpytu řadí toto dílko k nejryzejšímu a nejautentiččějšímu, co bylo v tomto ranku vytvořeno. MM
z dubna 88 to v recenzi ’Prach jsi a v prach se obrá
tíš’ nazývá “žně pustiny". Jedná se o několik skladeb
natočených Lunchovou a členy Birthday Party v Berlíně
r.82. Nahrávky pět let ležely a teprve v r.87 byly
remixovány Clintonem Ruinem /a v jednom případě T.Noorem/. Tíudba tu zní nehybně a zároveň horečnatě; divo
ce, *le se smrtí na jazyku. Či snad vzkříšením v před
smrtné agónii ještě živého, pelichajícího, zkaženého
masa, jež se svíjí a plazí. Ruinův remix dělá tohle
všechno ještě víc rozpadlejším, zvetšelým, zjitřuje
třenice mezi nástroji, které zní jakoby znesvářeny
navzájem, pouze trpně spolupracují, jsou svedeny zoufa
lými okolnostmi, jako uprchlí trestanci ztracení v ba
žinách. Honeymoon In Red je skvělá, nádherná ruina."
napsala recenzentka Reynoldsová. "Hlas L.L. není hněvi
vá pohmožděnina zhouby a zlověstnosti, ale spíš už jen
vyhaslým udušeným sténáním, jakoby Lydixa zmírňovala
svůj bol pitím popela, jako je zvykem vdov Středního
východu."
Přečtěte si referát stejné publicistky o koncertu
poslední formace L.L. Harry Crews. Umejvá jim prdel,
že nit nezůstává suchá. Reynoldsová je sice známá svou
jedovatou slinou, ale nebývá nakonec na každém šprochu
pravdy trochu?!
/Luboš Vlach/

L. Lunch je všestranná umělkyně zabíhající z hudby do
filmu, z filmu na skok do literatury a odtud přes rock
zpět do života. Patrně nejznámější jsou její hudební
aktivity;
Zjevila se na newyorský scéně jako temný dítě, /he/ če
kaný meteorit, krásná šestnáctka. V roce 78 tam uvedla
svoji hudební skupinu TEENAGí. JESUS AND THE JARKE, je
jíž existencí reagovala na hudební a vůbec hulturní
stagnaci, jak ji sama pociťovala. Tvář andílka, lascivita sama. "Za svou krátkou, avšak slavnou dobu
působnosti měli TJ-J mnoho vystoupení a nahráli něko
lik desek, včetně čtvrtiny významné LP ’No New York’.
Průměrná délka jejich vystoupení činila kolem deseti .
minut divokých, stručných a krkolomných zvukových ata
ků: praktický příklad teorie, že méně leckdy znamená
více, vrostupuje téměř celým dílem L.L. Teenage Jeaue
se dostalo široké odezvy od početného okruhu
a oslintaného tisku, jenž odolával, děsní se a nakon
pěl chválu na všechen ten rámus. Než se původní
otřes změnil v uznání, skupina se rozpadla. - píše
J.G. Thirlwell.
Teenage Jesus ve své závěrečné fázi existovali
společně s Beirut Slump. Původně byli jakýmsi venti
lem, /Lydia"tu zastávala roli řadového hráče; hrála
na kytaru, ale neurčovala koncepci, nepsala texty,
nezpívala/. Později však, jak sama přiznala se stal
tento band její "tajnou láskou". Skupina existovala
as. rok a přesto, že intenzivně zkoušela, odehrála
pouze tři koncerty. Jak poznamenává Foetus - "kapela
si byla jista svým poznáním, že existují pouze pro
svoji onanistíckou radost." L.L. uvažovala ještě i
o projektu The Devil Doga, ale to již dochází k vel
kému /ne/překvápku v podobě prvního alba L.L. 'QUhnN
OF SIAN” /vyšlo r.80/. Od Lunchové se tou dobou už
očekávalo ledacos a publikum se tedy dočkalo. Lída
si zkouší možnosti velkoorchestrálního popu, takže
kdo Čekal mučivý chechot, a la TJ-J, "ten tohle elpíčk©
molů leda tak nakopnout. Kritika ovšem /dlužno dodat/
tu'o desku hodnotí velice vysoko, vadí jim pouze
přemrštěná morbidita v textech. K tomu ten archaický
velt.iorchsound, - přijde to jednomu hnedle skoro
komickým. Po dokončení Lydiina vychvalovaného alba
se zrodila kapela EIGHT EYED SPY - "akustický šrumec
dokrmovaný potřeštěným mišmašem kytar a saxofonu".
Band neměl dlouhého trváníj stačil však vydat výborné
LP plné žhavého sexu, iracionality a plnokrevného
rock’n’rollu. Kritika spatřovala hlavní kvality soubo
ru v live vystoupeních, což částečně dokládá kazeta
vydané na zn. RCJR.
"Hudba kterou mám ráda je pomalá."/L.L./
Život vyžaduje změny a Lydia se už New Yorku nabažila
dost. Odjíždí do Los Angeles, kde mj. našla i novou
výbornou partu muzikantů 13 : 13» Tak se jmenuje
i třetí album. Vyšlo r.82 a je to svist. Pláč/čti
zpěv/ řeže kmeny na třísky. Celý to krouží někde nad
»eriferií a tlačí to ruce ke zdi a hlavu dozadu,
štěká to na břehu, třese se to, úpí, aby posluchač
posléze vystoupil /snad/ očištěn. Nářek se noří do
bahna. Vprostřed instrumentální melancholie pro klavír
a žhavou lávu. Závěr-. "Čím hůř tím lépe, před očima
všechno se mi plete."
Bigbeat šlape, "výborní muzikanti" míní i Lunchová.
Přesto rozchod visel ve vzduchu od samého počátku.
Kombo se vnitřně neztotožňuje s názory L.L. Ta kufruje z Ameriky do Evropy. A pak, že se tu dělalo jen
za Hemingwaye či Millera, že americký umělec vyráží
do Evropy hledat sám sebe. Ted jen místo Paříže Londýn,
Západní Berlín - základny odkud se vyráží dál, kde
se natáčí, tvoří, žije. Lydiiny snahy korespondují
s pojetím takových umělců, jako byli či jsou Sonic
Youth, SWflNS, Ettnsterzende Neubauten, Birthday Party,
Die Raut apod. Tahle širší banda podnikla /od r.82/
několik společných akcí /nahrávací frekvence i koncer
ty/ a odtud pramení téměř veškerá hudební produkce L.L.
následujících let /až do nynějška/.
3 Birthcay Party se ukázala nejen na vystoupeních
v Londýně, ale i na společných deskách. Kromě maxíkv.
s Rcwlandem Howardem a podílnictví IP "Drunk On Pope’s
Blood/ Agony is the Exstasy? Na Agony Lunchovou dopro
vází Stave Severin - g, Christian Hoffman - dr, lAirray
Wttchell - rth.g. Zpěv agónie drhne suterén. Syrově.
Následují spolupráce s Die Hsut, Michaelem Qirou /SWflNS/
Sonic Youth. R.1984 vychází novy hodnotný titul LP
"IN LI1B0". Tíhu chcankama neutopíš. Baaa kašle do
hrsti, úsporné a plíživé rytmy rozmetává šlem el. kyta- .
ry a smutně, velice smutně lkající saxofon. Název je
výmluvný. Nelže.
Lydiina těkavost je příslovečná. Chvilku nepostojí.
Film je v hierarchii hodnot L.L. na stejném stupínku
jako zpěv. "Chtěla bych infiltrovat každé medium, které
ve mě vězí." Pár filmů natočila pro newyorský under*r
groundový tým Scett^íBeth B..Během pobytu v Los Angele*
obhlížela i Hollywood. Ale "v Hollywoodu se skutečně
něco musí atát, u současnosti je to tam tak posraný.
Filmu se L.L. věnovala i v Evropě. Dokonce i herecky
realizovala několik pornografických snímků. "Reakce
publika mě vlastně nikdy nevyvede z konceptu."
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TUXEDOMOON
Koncem minulého roku oslavili Tuxedomoon 10. výročí
vzniku. Výročí jednoho z nejvážnějších a nejoriginálněj
ších souborů v rockové historii. I když je považován
za avantgardní skupinu, má velký vliv i na populární
hudbu. Jejich tvorba je přitažlivá nejen pro hudebníky,
ale také pro umělce jiných uměleckých směrů.
Nové americké hudební podzemí se v druhé pol. 70. let
formovalo ve dvou centrech: v New Yorku a San Franciscu.
Zde se také seznámili Steven Brown a Blaine L. Reininger
- dvě osobnosti velkého formátu, které později rozhodo
valy o tváři Tuxedomoon. Zanedlouho se k nim přidal
Peter Principle a v této sestavě začal soubor veřejně
vystupovat. Hráli příležitostně na svatbách, oslavách
a také nočních podnicích taneční muziku, ovšem známé
hitovky zněly v jejich podání poněkud jinak. Stávali se
stále známější, až přišlo pozvání do známého Deaf Clubu,
kde mělo jejich vystoupení velký ohlas. Protože jejich
hudba nezajímala velké gramofonové společnosti, rozhodli
se založit vlastní. A tak v roce 1978 vyšlo první EP
NO TEARS se čtyřmi nahrávkami, které zní podobně, jako
v té době na druhé straně Atlantiku Gary Numan. Druhý
maxáč SCREAM WITH A VIEW, vydaný na značce Tuxedomoon
Rec.
je zvukově bohatší o housle a saxofon.
V instru
mentální skladbě Midnite Stroll je jazz a taky všechno
ostatní, co později rozhodovalo o vlastním výrazu kapely.
V roce 1979 dostává nabídku od RalpH Rec. k nahrání
prvního LP. Album se nahrávalo v San Franciscu a na pul
ty se dostalo v roce 1980. LP HALF-MUTE je kombinací
různých stylů: klasiky, jazzu, elektroniky, kabaretu,
Wodewilu, filmové hudby. První strana obsahuje šest
různých témat z rozličných hudebních oblastí. Od jazzo
vého Nazca, přes funkové 59 To 1, psychadelickou Fifth
Column až po filmovouLames Whale. Druhá strana nabízí
elektronický pop What Use? nebo Volo Vivace inspirova
nou pro změnu vážnou hudbou. Album uzavírají dvě skladby
- KM a Seeding The Glouds - jak z prvního zvukového fil
mu. Důležité je také scénické image skupiny, kdo je vi
děl živě, lépe pochopí jejich hudbu. Ještě v roce 1979
přichází ke skupině Bruče Gedulding, který má na svědo
mí vizuální projev souboru. Jejich koncerty se staly ko
láží hudby, filmu, divadla. Specialistou na posledně jme
nované byl Winston Tong, který byl zárověň "frontmanem"
a doplnil soubor po nahrání HALF - MUTE. Je čínského
původu a ikdyž nemá nijak zajímavý hlas, na scéně byl
víc než neobyčejný. Sláva Tuxedomoon se donesla také
do Anglie, kde místní unúer bohéma rychle pochopila ve
likost kapely. Velmi efektní bylo vystoupení Tuxedomoon
na Clarendon College v Nottinghamu. Vedle skupiny tu
vystupovalo několik desítek tanečníků, filmových herců,
hudebníků... Tehdy vzniklo v Londýně druhé album DESIRE.
Hudba z prvního LP je zde dovedena do úplné dokonalosti.
Technickou stránku řídil Reininger /smyčcové nástroje/
a Brown /plechy/. Nejzajímavější se zdají být první
Čtyři skladby: East, Jinx, Music 1 a titulní Desire.

Tvorba kapely zaujala Maurice Bajarta, který využil všeetranost a invenci Tuxedomoon ve svém baletu Divine. Hudba,
je zaznamenána na stejnojmeném LP vydaném firmou Phonogram.
Tímto se končí první období existence kapely. Umělecké
a také finanční problémy způsobily, že skupina chtěla zane
chat činnosti. Objevily se také potíže trochu jiného dru
hu. Brown a Reininger dost hlasitě dávali najevo své levi
cové názory a byli nuceni opustit USA. Usadili se v Belgii,
kde navázali kontakty s firmou Le Dosques du Crepuscule,
která jim vydala dva maxáče - TIME TO LOSE a THE CAGE/ THIS
BEAS a taky s italskou firmou Italian Rec, která vydala
EP SUITE EN SOUS-SOL. Hudba nepřinesla nic nového. Nejpr.ve Reininger a potom ostatní začali účinkovat solově. Seš
li se opět v roce 1985 /bez Reiningera, který se stal pro
ducentem/ a obnovili činnost vlastní firmy CramBoy, pod
záštitou firmy Crammed Disc. První LP po tříleté pauze
-HOLÝ WARS - přineslo jinou muziku. Neúčast Reiningera je
znát, hudba je těžkopádná a více evropská, ovšem bez vý
chodních vlivů. Přesto je na desce několik zajímavých
nahrávek, např. dokonale zaranžovaná Some Guys, baladická
In A Manner Of Speaking a předevšímBonjour Tristesse, jako
by stvořená dvojicí Weil/Brecht. Spolu se představil bel
gický multiinstrumentalista Luc Van Lieshout. Turné po
Evropě a reedice starších nahrávek firmou CramBoy získalo
kapele novou popularitu. V roce 1986 vydávají miniLP
SHIP OF FOOLS a to byl totální propadák, takže se zdálo,
že má skupina odzvoněno. První strana desky nabízí tři
funkovo-soulové skladby /velmi rytmické/ a druhá je instru
mentální. Nástrojové obsazení je omezeno na minimum /ky
tara, klavír/ a člověk má pocit, že byli duchem nepřítom
ni, když tuhle desku nahrávali. V té době Brown hraje
ve filmu Fuck Your Dreams, This Ts Heaven.

6

Když se v roce 1987 objevily fámy o rozpadu kapely,
vyšla na jaře deska YOU, hudebně navazující na DESIREj
je nutno dodat, že na této desce došli ke konečnému výs
ledku mnohem prostším způsobem, než na DESIRE. Zajímavá
Spirits and Ghots a hitovka YOU jsou škrtnuty třídílnou
Boxman, která varuje před zblbnutím 'z TV a Videa. Na pod
zim se objevilo radové dvojalbum Pinheads On The Move,
kde najdeme dosud nevydané nahrávky a soubor se vydává
na roční turné po Evropě a USA.
V historii rockové hudby není zas tak moc kapel, které
by se - podobně jako Tuxedomoon - pohybovaly v tak rozma
nitém hudebním světě, což je především zásluha Reiningera a Browna, kteří svými tvůrčími schopnostmi a nadáním
boří konvenční hranice současného rocku.

koncert v kenn Fiddler, Londýn

Larry Crews jsou blind Faith he avy metalu. Superskupinou, ohcete-11,
skládající se z lydie Lunchové, Kin Cordonové (ze Sonic louth) a jed
né ženj na bicí, kterou nikde nikdo nyslyôel. V posledních dobách doí
lo k plno podobným konglomerátům. Jo ty typický symptom kulturního
hnutí, které statilo cestu, neví kam dál. 11 ■■ tabiování hráči", letití
kteří mají to nejleptí dílo už za sebou, hledajíc něco, bo by ee dalo
dělat, spojují se navzájem v naději, že vůeohno bude zase nové..Sly
ším jejich časté fráze{"Hejvíc se o sobě samém dozvíte když jste v
interakci o ráznými lidmi, v různých kontextech". A samozřejmě, vždyc
ky využívají své reputace aby bylo jasným, že z takového experimentu
vyjdou adventní.
Zrninuju superskupiny pro jejic!. neukázněnost, pro "hovění sobě sama",
ale v případě "noise" je estetickou hnací ailou formy dětinskost, van
dalství a spontaneità. Harry Crews jsou náhony vzdálení ryzí střízli
vosti a pevné kázní Sonic Youth. Byla to líná zuřivost, rytmická sek
ce, to bylo jakési manické plahočení, Lyddina hra na kytaru neodlifiitelným vytím v bolestech migrény'. Byl tu divný třes metalurgické jouiesance, občasně příjemný monotonní hluk, ale u tohodle druhu thrasEe
je čím dál těžší říct, jaký efekt, účin má mít, e tudíž zaslouží-11
si nějaké chvály.
A pak je tu mrzoutské bezmyšlenkovité naduté Žvanění Iydie"ř-',ožná jsem
tvrdohlavá...aro gantní... tuná". Znalost sebe sama je dobrá vče, ale
než ji někomu naservírujú, jo třeba ji trochu transfigurovát, upravit,
zformovat.
uch, vypanají dobre, a hádám že pro tyhle holky je velice cool srát na
lidi a marnit náé čas tak nestydatě. Ale byla to ne-událost, h byla
jsem překvapená, že kdosi si ten koncert načerno nahrával - že by puk
choval jako poklad tenhle banální konsun odpadků c sraček, tuto XSký-iiX
koprofrenickou odysseu?
Nakonec mi ta připadalo jako msta. Harry Crows jakoby chtěly natlouct
tpičaté předměty do našicj nejněžnějěích otvorů, jakoby chtěly, abysme
odtud odeěly s permanentní anální dilataci(počeskuxnatrženou prděli).
(A to když pomyslím na to, že jsem mohla být na koncertu skup. Hugo
LargoJ). Ne závěr slyéíme lyddinu váěnivou tiráduj"Jedinej důvod proč
tu jsem..jedinej důvod proč jsem opustila svůj zasranéj dům..je abych
dostala něco, co nemůžu dostat od sebe samé..vàiehni co jste tu hledá
te něco, něco co výw v životě chybí...já tu jsem o dávám ...to co ří
kám je o z jebaný’ aobě kdy vy jste začli dávat MI něco". Jediný dojímavý
moment celého pokaženého večera. Fakt jsem ji začla litovat, a sebe
tsky. Ale jestli lydia nedostala nic zpátky z dneání sleziny věrných,
Puk proto, že to, co "dala", byl plný klín neopracované, nctranofigu—
rované, neproměnčnné, ne-tranecendentní negativity. Zbytečné odcicují
cí odcizení, Žádné vznášení, ale potápění se,
Simon Reynoldsová, Melody Maker,Oct.l, 19PÄ

PSÍ

Y O J í C I

To j« hrozný, ale hnedle to bude deset let co na
pražské beatové scéně působí skupina Paí vojáci.
Začneš ai na něco hrát až se tím Sasem staneš.
Kdesi na ponyslném prahu anidětství anidospělosti
se poohlížíš po idolech, začneš Je napodobovat,
stylizovat se až znenadání stoupneš na Jejich
místo a sám už jsi idol, do kruhu z kruhu, ani
nevíš Jak jsi k tomu přišel. Ká-li se desetiletá
«tory Psích vojáků nějak rekapitulovat, tak třeba
pohled jak Filip Topol /ročník 64/ sedává od pěti
let u klavíru a trénuje cosi, o čem EzZa tehdy ani
netuší, jakým způsobem to Jednou zúroSí. Nicméně
čas se nezastaví a Filip už zkouší-hrát sólo
vlastní písně na texty bratra Jáchyma. Folkpísničkářská kůže však Filipovi zjevně nepadá. Chtělo
by to tvrdší rytmiku. Jednoho dne tedy dojedná se
spolužáky ze ZĎS Hazukou a Skálou komplot - rocko
vý band. Zpočátku se v nové kapele víc vymýšlejí
exkluzivní názvy, než se hraje. Hezký byly třeba
Elektrický kašel nebo Bláznův hrb. Ale ani Psychadelický štěkot či Svině by nebyla marná sorta. Na
konec se ujal název Psí vojáci, podle textu Jáchy
ma Topola;’
Jaký to tu padlo na nás soužení
Je to ňáká nová víra nebo nový víry
uzření
Co si to tu na nás lehlo
je to snad nový snový peklo nebo nový
víry uzření
Pro absolvtní naplnění pro únik duše
bez těla
Pro tvý druhý narození
A pro vizi anděla
Neustálý golgoty těl mozků srdcí
Krása která chyběla
Ke světlu v noci ker
Ke světlu hladině děr
Národ psích vojáků přešel řeku
Národ Psích vojáků překročil hranici
Světlo se chvěje na konských šíjích
Vlhké tětivy ve zpocených dlaních
Ostny oštěpů na slunci
Národ Psích vojáků přešel řeku
Národ Psích vojáků přešel řeku

___ Byla to jedna z nejlepších a nejúdernějších skladeb
prvního období. Psal se rok 1979. Počasí pro Čechy
a Moravu všelijaký. Před ani ne třema rokama pobojanovická aféra kolem Plastic People, před dvěma lety
Charta 77 a tei právě vyvíjí činorodou aktivitu Jazzo___ vá sekce. Jednou z nejcenr.ěJších akcí JS bylo pořá
dání Pražských jazzových dnů. Na podzim 79 se nachomejtly již deváté. Filip využil příležitosti a tak
zde došlo k veřejné premiéře Psích vojáků -Filip
Topol piano, zpěv -^Jan Hazuka - bass -,David Skála
---- bicí nástroje. Hrálo se na Folimance, která byla vyhražena amatérské svéně a Jazzová sekce vydala při
--- této příležitosti zajímavý leták /brožurku/ "Úkoly
české alternativní hudby". Za citaci tu jistě stojí
aspoň několik bodů tohoto prohlášení - např.:
• — - Umělec nepotřebuje žádný glejt na to aby byl umělcem
- Nejzbytečnějšími kritickými měřítkyptechnická
— zdatnost a perfektnost, zdůrazňována budiž snaha
po originalitě, apontánest a svéráznost.
- Není rozdílu mezi manipulací s mladým talentem
__ kdekoliv na světě. Všude Je podřizován normám, na
nichž systémy stojí. Buí na obchodních nebo ideolo__ gických.
- Nebojte se nahrávat sami. Stačí dva magnetofony
— a už Jsou to čtyři stopy. Seržant Pepper nebyl na
točen na víc!
Řeč je o Psích vojácích. Po první půlroční "lehčí
— krizi" oi grupa zařádila podruhé , tentokrát šlo
o společnou akci se skupinami Energie G, Křik
a CPN. Krátce před tímto eředstavením se k Psím
vojáků^ přidal kytarista Vítek Krůta. A za měsíc
---- /červen 80/ další hraní - v klubu U Zábranských.
Začalo přibývat nových skladeb, kormidlujících kapelu ke složitější, zvrásněnější, epické výrazivosti.
_ 0 prázdninách nic zvláštního, ale na podzim 80 prolákla zpráva o prvním sólo programu Psích vojáků.
__ Jazzové dny byly už zameteny, takže nezbyla než
svépomoc. To se dělá tak, že musíš splašit vhodnou
— hospodu /většinou venkov nebo periferie/ se vhodným
/čti ochotným/ hostinským domluvit pronajatí sálu,
- zajistit zvukaře a aparát /což je nelidský/ a pak
Čekáš jak to dopadne. V Útušici u Plzně to klaplo
— a mgn. záznam této zdařilé akce Malých velkých mužů
tvoří první kazetu Psích vojáků "1979/81 livo". Zde
Je zachycena tvorba prvních tří let. Sem tam průser,
ale většinou čerstvý a ostrý pohled na věc. S odstu
pem je možno za nejpřesvědčivější a nejdotaženější

píenž považovat skladby "Tažení kněze Jana" a "Psí
vojáci". čas ji^nic nebere. Následuje půlroční pau
ze. Další skvělá produkce proběhla v červenci 81
,
ve Veltrusích; ve sklepení pod skleníkem - under.
Psí vojáci tam odehráli vše co uměli, poprvé i opus
"Baroko v íechách". Krůtova kytara zapadala dobře,
žel již týden po skleníkové akci ho vítr odvál do
dalekých krajů. V srpna 81 bylo další hraní. Psí
vojsko jako predskokani Extempore. Ve dvaaosmdesátém
mlha. Veřejně se nehrálo. Přesto si Psí vojáci
našli nového kytaristu /a houslistu/ Pavla Cigánka
a koncem roku byla pořízena studiová nahrávka "Ba
roka v Čechách". Jde o zajímavý elaborát mystickoí
vizionářských náhledů na svět. "Baroko" je "život
pod jeho nepodajnou srstí" aktuální výhled do živou
cí historie. Podobnou exkurzi do dějin »odnikl už
Topolovic dědeček Karel Schulz románem "Kámen a bo
lest" a v opačné sféře to jinak neudělali ani kmotři
z PPU, hudební inscenací Pašijových her velikonočních,
nahrávkou jež patří k základním milníkům českého
rocku. Rovněž v 83 r. se nekoncertovalo. R.84 přišel
kytarista Jaroslav Fematerer a doplnil tak kapelu
na kvintet, který pár koncertů odehrál, ale hlavně
vypracoval blok cca patnácti písní; např. Vzestup,
Nádherná noc, Pan učitel pes. Následují nějaké koli
ze, odchází Fernsterer, je podniknut marný pokus
o "legalizaci", odchází Cigének. Základní trio však
pokračuje v činnosti a "nečekaně" se poprvé ocitají
v zenj_fuJe jich tvorba prozatímně kulminuje v »ře-

krásném cyklu zhudebněných básní Sylvie Plathové,
autorky a obyvatelky "Skleněného poklopu": Kurýři-Rozhraní - Ovce v mlze - Viselec - Stinka - Slova.
Tohle byla Filipe vynikající volba a povedlo se.
Další hezká série byla zkomponována na parafráze
indiánské poezie Ladislava Nováka "Zrození duhy"
- Co zpívala Kačina Anga - Mučivé vzpomínky - Zpí
vající hvězdy - Na nejvyšším vrcholku - Na válečné
stezce - Válečná píseň - Bůh války - Posvátná zjeve
ní. To by bylo album, kdyby bylo! Jak byly krásné
jejich indiánské lásky 7 Motýlí dívenky se míhají
sem a tam. V zrcadlech poprask. Roční doby lásky.
Ach jo. Psí vojáci pět hvězdiček. Bohužel se tohle
všechno na kazetu "Psí vojáci 1983-85" nevešlo.
Skoda, ale i tak je to výbornej pásek, i^j-ý "jaksi
neútulnej, prostě syrověj". Zatímco v prvním období
/až do Baroka/ byl výhradním textařem Jáchym.Topol,
tady se již vedle něj objevují i básně z "Ariela",
indiáni, německá středověká poezie v překladech
Ivana Wernische a Filip se do textování pouští sám.
"Skok přes Nerudu" ani.Transport* nejsou nijak úžasné
básně, spíš naopak, a přece tb už byl zárodek budou
cí koncepce, tak jak je zachycena např. na live
dvojalbu /kazetě/ "Psi v dešti" /Psí vojáci 85-67/
z brněnského koncertu v listopadu 87 /klub Leitnerova/. Novinky /hudba i texty/ výhradně Filip Topol
a ten svůj soubor kormidluje do blouznivě dechanepřítomné krajiny "after day". Kdo by to řekl, že se
Filip coby textař celkem rychle vypíše a bleskově
prodribluje ke zcela vyhovujícímu a ucelenému výrazu.
Být to v Anglii, tak by^Maker komentoval nějak na
tento způsob: "texty chňapají po a noří se do, jízda
je blažená, byt nejistá." Kolize ovšem přejde a suve
rénní band dává rocku zač je toho loket. Já bjó>teda
osobně tu Leitnerku neměnil ani za Waitse. Obzvlášt
ne skladbu "Vymel mě koštětem". Tu obdivuju a považu
jú ji za nejzdařilejší výtvor P.VO.. Této zkratkv
začali používat myslím někdy kolem šestaosmdesátýho
roku. Zatím poslední zaznamenané vývojové období P.VO.,
dvauletka 88-89 je zhruba hodinový blok nových Filipo
vých zkrvavených songů typu "Strašná exploze/ Noc
rozevřená/ Plná purpuru a rozšklebených květů" apod.
P.VO. jsou sehranější než dřív, suverénní sound na
bývá i na razanci. Takové to bylo i na Chmelnické
premiéře v červnu 88, kde si se základním triem za
hráli i saxofoni» housle. Písně jsou místy snad až
příliš morbidní a zhnusené^ "Psychokiller", "Přišel
jsem z práce".)-Ale např."Marilin Monroe" nebo "Hork©
v autobusu - ano! Nechci nijak pochlebovat, ale stejně
v současnosti považuji Psí vojáky za nejzajímavější
československou rockovou skupinu. A ty Pantone, neb®
jak ti říkaj, ty jim konečně už do prdele vydej
elpíčko. Topolová hudba dosud není ponorkou, rozhodně
je však živou hysterkou, beatovou hysterií non plue
ultra, tak neváhej. Tvá pláštíková politika Rockfestů
a slibovaných Rockdebutů je podlá a průhledná. Táhni
kamsi černý mraku! "Sbohem a nekoukej."
/březen 89; Luboš Vlach/

**f V^L197?^1
C*90 /Paí ▼ojáci, Ruce,
Ceata 1c věžím, Tažení kněz« Jana, Soudruh Prasopes,
Učené hádání, Na koaách, oči Tater, Města. Skočná
Had mluví k hoře, Evropan, Thun-blues, Psi a vojáci/,

"Paí vojáci - Ľive 1986", C-45 /Krev mi cáká z dáaní,
Rúryři, Rozhraní, Ovce v mlze, Na nejvyšěím vrcholku,
Na válečné stezce, Válečná píseň, Bůh války, Posvátná
zjevení, Mučivé vzpomínky, Tma se snesla na město/.
"Paí vojáci - rive 1987", C-60 / Hudba a kozel. Pojí
do průjezdu, Jen se tak projdi po městě, Bezpečně,
Už je to let. Hospoda, Jako kdyby jehla. Co se to
děje?, Nechod sama do tmy, Choroba, Stojím před zrca
dlem/
"Psí vojáci 1985-87 Líve" /"Psi v dešti"/, C-90
/Rospoda, Bezpečně, Jen se tak projdi po městě, Tři
noci, Sbohem a řetěz, Pojí se mnou do průjezdu, Delira,
Procházka, černý sedlo, Hudba a kozel, Jako kdyby
jehla, Volá mi známá, Znám svýho znémýho, Vymet mě
koštětem, Co to je, Jak zpívala Kačina Anga, Viselec,
Thun blues, Psi v dešti, Slova/.

VljM** Saroko V Ce&kt

"Baroko v Čechách", C—45
"Paí vojáci 1983-85", C-120 /Hospoda, Můj přítel
aňícI7 Ústa světlá. Dlouhý vědomí, Psn učitel Pes,
Rýmovaná konstatovaní, Zavři, Co to je ?, *iju,
Skok přes Nerudu, Stinka, Zpívající hvězdy, Slova,
Hlady a smutky, P.S., Včera se mi zdála, Jen cáry
myšlenek, Nádherná noc, Pastýři, Vzestup/.

"Psí vodáci - Live 1988",C-60 /Šeptáme si na rohu,
Vymel mé koštětem, Marylin Eonroe, V září už nikdy netanči, Přišel jsem z práce, Rodinná hrůza. V koupelně
je vana, Psychokiller, Bílá studená, Žiletky, Žiju,
Znám svýho známýho/e
"Psí vojáci - Live 1989" Z C-30 /Žiletky, Sbohem
a”řetěz, V hospodě, Připadá mi to děsný, Na dně
flašky, Vymel mě koštětem/.

Baroko T Oaohfoh
/Jáchym Topol/
Slunce se bojí cooi a měsíc je amrt dne.
Myšlenka je noo a mfiaío. A myšlenka podobná
krajině, lesu, je ohaoa, zmatení a amrt
mozku.
A tehdy naot”p”je právo. A právo Je zbraň
/Mluvím o konci/ Díky, mědit
Mluvil proti právu, ale jeho alova zněla
měkce a rod Névlů ae smál.
Až jako neklid Lea začal růst. AŽ začal
podobat ee stvůře. A pohltil 1 centy
k Utěšiteli. Jakoby z mírných ulov starco
vých rostla síla Lesa.

řorszlll muži na mýtinu. A uviděli etarého
unaveného muže a paí hlavou. Seděl na bobku,
sám a tak, jakokaždého večera ae Jeho rty
stáčely v mlýnku slov.
"Jaem starý a’pfesto těším vás, žiji Jen
ae psy a hlavu ml pel vzali, ale přesto
těším vás, váa hroudy hlíny pod botou
Névlho, váa ubohé a zaoatalé, nevědomé a
ponížené, Névl je příliš moooý no to, aby
byl dobrý a příllň starý, aby nebyl kr”tý
nebudete nikdy milovat jeho důtky, abyste
byli šťastni ve své nesvobodě...
a tak únavně a dlouze ten stařec žvatlal
a B”S1 se mu smáli, protože poprvé slyšeli
o své nesvobodě a to jim, silným a svobodným
rytířům Névlho připadalo amčšné a hlo”pé
a slzeli a plácali se do etehen a dráždili
starce otázkami, jejichž zodpovězení vy
volávalo salvy smíchu.
A etařeo ee rozlobll a mluvil o svém
boh”, který Je nehybný, o bohu Chladná
Myšlenka, nemilujícím a nemotíoím, kterého
oni neznají, nebot jsou pouhými otroky,
pouhými plevami pod dechem Néviho. O boh”
který by je mohl sežehnout ohněm, a že to
Jistojistě udělá, nepřeetanou-li se svým
hloupým smíchem a žvaněním, které F”ší klid
jednoho z Věrných. A křičel hlaeem tak mocným
že ee někteří vojáci zelekll, vojáci, kteří
ol ve tmě dělsjí neradi nepřátele, alce staré
a slabé, ale e tok mocnými bohy a co viet e
ohnivými psími Jazyky a špičatýma zubena
bláznivých vrahů. Ale ti nerozvážní a vždy
vzteklí vojáoi skřípali zubama a potěžkávall
palice na dobíjení peů... chceme spát, atarče, tvůj bůh je mocný, ano, ano, jistě je
mocný, ale tea chceme apát, mlč konečně,
mlč už a mezi sebou sl říkali« je to muž
nebo pea? Nejlépe by bylo ho zabít, ale až
zítra, zítra, teň je noc a to pro rytíře
není vhodná doba k zabíjení...
A byli unavení a palice Jim brzy vy
padly s F”kou a oni uan”ll. Ale stařec to
ho nedbal a dál, jako každého večera, stá
čel rty v mlýnk” slov.

A tedy to začíná,
tady začíná ten příběh,
kvůli kterýmu Jame přlěll,
Vemte sl poučení z omylu,
jeatll ho dovedete pochopit
dovíst do důsledků
a zapomenout.

Nlho nad polem a nad no jí chatrčí
- okolo lesy - táhlé steny lesů, kovové
skřípění a vzdechy leaů na západě, hlo-bka
a ateny lesí na východě,
- a do všech stran,
a v noci hvězdy - nehybné oči mrazivých
úsvitů, vzdálených vytí.
Pestré chuchvalce a nehybné cáry mraků,'
bezmeznost je obsažena v těch neproniknutel
ných ledových řekách, v mrazivých zástěnách
ledových polí
Slunce vystoupí jen občas - skloněna cetka
nežhne, zato měsíc padá z vysoka, je chladný,
daleko chladnější a len den ho vyvede z jeho
studené pouti plné pavabu, vládne těm nocím
prázdnoty nebo třeštění, kdy ae propadáš
hluboko dovnitř, kdy držíě unavený a něžný
mozek na dlani.
Noci přicházejí, jsou stále del-Bl, dávno
vymizely touhy v nich obsažené v městech
na severu,
daleko v sídlech na jihu,
kdy mne naposledy poděsil lidský hlaeŤ
ležím v závrati a hlaey nebe mi Šeptají
andělskou hudbu

tín
nJľ’8z“ M*k011 uchopit bič,
ten dlouhý bia vědomí a mrskat sám sebe, rá
no ee probouzím na kamenech, na sněhu, kde*011«••
Toto jo moje píseň poraněné důvěry» Panel Jak ubohá je moje touha!
J® *° dávno, kdy jBOTi odešel do lesů.
Cekám jen tvého posla, kdy a v které podobě?
lívám vidění, jen prchavé etíny tvé tvé pří
tomnosti, nejeerc al jlot, ty plaché přívraty; snad - tvojí milosti,
neuspokojí, nenasytí moji troufalou myal
hamllně upřenou Jan k tvojí velikosti,
Dobře roseaaám dáblovy odlesky v příchylnosti
stínů, není zkouška, kterou bych neprošel,
moo nenávisti mne nemůRe aěvrátlt od jisto
ty • kterou očekávám tvé znavení,
už tolik nocí ležím, tolik nocí
na nněh” sevřen kr”nem mrazů,
a přece pokorný, přece věřící,
smiluj se, dej znamení, přijmi jakékoli
pokání za moji troufalost,
za moji trpělivost,
Já prožil Tebe?
Dnes mé srdce skuté mrazem konečně pocho
pilo
probudil jsem se v chatě a vedle mne tiše
oddychoval mohutný pes, královské zvíře,
doga!
Znamení od tebe, cítím teplo a krev, život
pod jeho nepodajnou srstí, věřím v toto
Pláfin ® skrývám hlavu do dlení
křičím a pláču radostí,
pea leží a neklidně oddechuje,
- kňučí poděšen mojí radostí, líže slzy,
zahřívá mne,
to Pán seslal Jednoho ze svých andělů,
_ ty P®e jsi bratr psú Hocha.
. Pes mne často provází, ale Ještě častěji
vyráží sám
"
- vidím ho mizet v lese vrací se roztřesený a unavený,"
jeho arat je postříkaná krví, usíná v koutě
chatrče, sleduji jeho spánek, spí neklidně
a a cvakáním čeliatí,
i ve snu tedy Štve a zabíjí,
zabíjí,
.enažím se mu pomoci v tvých očích Pane,
postím se l‘za něj; nesmím začít pochybovat
-o tvém poslu, plavu nahý v potoce, nehty
a kamenem Jsem vyrval otvor ledové pláni,
Pane, myslím, že svět Jel vytvořil Jen
pro sníh a led, pro lesy, pro jejich
kovové víření na severu, na jihu, do vSech
stran.
A vystavuješ mě nové kruté zkoušce,
pes uštval zajíce a položil ho ks dveřím
ohatrče; maso zvířete páchne, kazí se,
nedotknu ee ho, děkuji za tento náztroj
dalších skvělých muk odříkání,
psa Jsem odehnal - vrátil se, jen Ty Pane
víě co činíš
zima polevuje, sluneční barbar Je den ode
dne jasnější
odešel jsem do hlubokých lezů’
opustil jeem chatrč pošplnčnou krví
odešel jsem od psa, od matoucího znamení,
falešného posla,
unikl jsem jeho nástrahám,
zůstanu čistý, čistý pro tebe Pane,
odcházím daleko z plání, lehám ol mezi dva
vyvrácené kmeny a hloubím doupě.

Už včera vyšlo na západě nové divoké slunce,
nová zázračná oblažující prasila - anaó
znamení pro mne?
3 obdivem a bázní hledím na zázrak, dlouho
celé dny a noci sleduji zář, která zahlcuje
krajinu,
nehybně očekávám následky zázračného díla.
Pane? Jak jsi mne smátl! To nebylo znamení?
Nebo přicházíš v podobě ohně?
Cítím kouř, na západě hoří lesy,
požár ee Šíří,
lehám do své skrýše, dým překryl planinu,
zvěř prohá kolem mého’ukrytu a já nemám sil”
ae zvednout, cárem kouře je vidět hyno”cí
a štvanou zvěř, ale nesmím zahynout, nedošel
jeem naplnění, EruOÍm vstát, imisím,
slepý kouřem vleču své zbědované tělo,
lehám el mezi zvěř doprostřed potoka

T2

Požár ae převalil,
žij-n ne břehu potoka
sežehlé vlasy a vo^ay spletené v špinavý
•chomáč,
pálí aedřeno” kůži zad, ale ui opouštím
nemocen a zklamaný toto míato, oheň - další
falešné znamení?
Bojuji z ááblem v eobě, odcházím nalézt
chatrč, míato prvního neklidu,

i-----Vykřikl jspm hrozně a vyběhl ven
proto měl dábel psí drápy, pes znovu zne,
f---čistil násilím moji chatrč(,
!_ proto se víoe a důkladněji musím postit,
ľ
nedbat svých ran, zase spát nahý, čekat
.. — zimu a těšit se z mrazivých jiter zde, upřu
své bytí k tvé všudypřítomnostl ještě pe—vněji, ještě úpěnlivěji, ano, očistím sebe,
chatrč 1 psa.
.—

Sedmý den jae® na oseté, ale všude vidím
jen nesmírné řady etromů, kyje větví.
Jsotf velmi nemocen a velmi unavený,
ta únava je nemoc pomalá smrti, ukolébává
mne do netečného klidu, teá neamím zemřít,
postihni mne ranouPano nebo budu spát,
dej mé vůli vzpruhu,'dopřej mi protivníka,
pomoz ml ještě jednou, nebo budu spát...

Ležím na zádech a nemohu"se pohnout
- ---- jsem vysílený, ale nemohu spát
pod zdechlinou laně se rvou dvě krysy
ta vychrtlá ee při svých skocích občas otře
o můj bok
ta druhá je vypasená s lesklým šedým kožic hen!

Probuzení přišlo jako odveta mému neklidu,
čím jel mne to postihl? Uaaívám se tvé dobrotš,' ale přesto mě děsí tvrdost tohoto
trestu. Probudil jeem ee elepý. Nevidím.
Mám na víčkách přilepené rozbité kusy ná
dob, střepy nejdou z očí, ale neoslepilo
mne ani sl”nce, ani to nejsou střepy, které
na mých očích zanechal mčaío,
jsou to dva těžké živé nádory
cítím je, jsou ao-částí mého těla
- dva hnisavé nádory! Sevř” je do pěstí,
ale nedokáž” odervat
To je koneo? To je vrchol? Co je to člověk-

Díky. Meboi jen ty viň co činíS.
Lezu po čtyřech a hledám larvy
další nádory plné červů objevil jsem
v podpaždí a na stehnech - zvětšuji set ,
Ve své slepotě nacházím lítost, trýzeň,
kterou jsem hledal.

Dnes jsem’nevydržel a povolil svému hladu,
největšímu nepříteli,
jedl jsem červy ran, ale snad zde mohu jisti
sobe,
trast však přišel, tvé varování, jsem nyfií
blíž Zlému,
ale ty jsi mne naučil a ním bojovat - ucí
til jsem áábla,
jeho dech, jeho posměšný škleb - myslel,
že ho nevidím,
vím jak ae pitvořil a jak se amál jist si
vítězstvím,'
měl boky plné šupin a psí pracky s krutými
drápy
přešel přes mýtinu a zmizel v lese, těžké
elunc® v zádech.
Ale zmýlil se, má síla je teá ještě větší,
On nemůže zvítězit, ukázal mi, že mohu do
jít, nebezpečí mne posílilo, vím, že byl-li
n mne, Ty bdíš též.
Pokračuji v oestě
a cítím, že se něco stalo, něco a lesem,
je najednou starý a mrtvý, neslyším ani
vítr ani ptáky. Ti odlétli a nebo zemřeli
s lesem, ale to ee mne netýká, musím pokra
čovat a tobě díky Pane, že jsi mne zbavil
zraku, postavy, které vídám nyní mají jaV
snější hlas a krásnější ruce,
>
ale co jsi to udělal lesu!?
\
Při dotyku cítím prastarou kůru kmenů,'
ohýbám větve a lámu je, prodírám se houštím
a porost je stále neprostupnější, čím úpor
něji se snažím proniknout, tím tvrději mě
les tiskne ve své náruči
ve své mrtvé náruči
čím rychleji se zmizí zmítám, tím, tím ví
ce větví se přede mnou 1 za mnou"kříží,
svírají mne, drží za vlasy, za moe, strhávají’na zem, jsem příliš, příliš slabý
ale už vím - nebylo to ode mne moudré neměl jsem opustit chatrč, nebyl jsem tehdy
dost pokorný, domýšlivě jsem se dožadoval
dalšího utrpení, nejsem hoden zřeknutí
nebyl jsem pokorný
zřekl jsem se psa, tehdy jsem měl bojovat,
nyní proklínám pýchu a netrpělivost svého
odchodu.

Panel Vidím, jakobych hmatal světlo. Vidím
A přede mnou je chatrč.
Cítím novou sílu, ty jsi ml odpustil, ty
ve své velikosti
ale ne nadarmo obdařen slepotou spatřil
jsem ďábla,
a teď znova! v chatrči na zemi leží pes a
rve maso zabité laně

- slídivýma očima hlídá výpady.
Občas se dostanou těsně k sobě a to slyším
ostrý třesk jejich špičatých zubů, s piště
ním na sebe dorážejí a nn.trně usk-kvjí
ta obratnější kryaa se zahryzla protivnici
do boku,
ale sama nastavila nechráněné břicho, obě
ee s vleklou úporností pohybují, ta tlustá
je silnější, pomalu se zježenou srstí se
zvedá a vleče protivnici, pozoruji její
skelné oči vypoulené námahou, po několika
toporných krocích padá, obě se proměnily
v jediné vzteklé klubko, přiškrceně piští,
svými studenými čenichy mě rýpají do boku
jejich oslizlé ocasy tančí po mém obličeji,
vztekle ryjí prackami do hlíny a vgtekle

Teplé měsíce jsem proležel v chatrči,
občas jsem slýchal kradmé kroky a 6”stot
- •
kriaoii
teď se dokážu postavit, mohu i chodit, ale
les je P”stý,
nikde zvířecí stopy, žádní ptáci nademnou
• nokricíi
jen pes se znovu objevil.

Nová zkouška?
Pes přivlekl zabitou srnu
upírá na mne své zlenivělé oči jakoby^pobízwocnil se mne strašný zmatek.
Pane, dar od tebe je znovu nástrojem?
pes se vrhl na ernu a hltal ji,
seděl jeem zmožen děsem a nepohnutě potom ee nacpaný 3 tlustým visícím břichem
F
svalil na zem
Panel chtěl jsem ee jen dotknou

jen vědět.;.
tolik let už nevím co je to maso a nasycení
Panel Horká teplá krevl
nejprve jsem olízl palec, Pane, srkal jsem
a sál horkou zvířecí krev, rval jsem maso
—ise stopou psích tesáků,
to krev ml hučela v hlavě, to krev ml zapla- —
vila vSechny smysly
a pak jsem tou horkou červenou krajinou
.
prohlédl,
výsměšný oheň psích očí,
posmíval se mi, áábel, věděl,' že zvítězil,
udeřil jsem ho, ovinul své hubené prsty
okolo jeho hrdla
marně skučel, nadarmo mi jeho ostré drápy
rozdrásaly břicho,
strašná síla touhy mého mozku, mé srdce,
mé prsty
rozdrtily jeho nestvůrnou'áábelskou Šíji,
mé dlouhé Špinavé nehty mu vylouply oko,
odervaly čenich
kdyei mne jím zahříval.

Vynesl jsem mrohu psa a zbytky srny za chatu
vyhloubil špičatým kyjem, jediným nástrojem
jámu a obě těla zahrabal.
Zase přešla zima, kolikátá už,
slunce se pohnulo a ozářilo moje úsilí,
lesy začínají vonět, já ležím a nepotřebuje
už ani myslet, ani doufat, spočívám v čase
jen zdánlivě mrtvém,
z výšky hledím na své tělo, to jsem’já
oproštěný i od tužeb oproštění, mohu to tak
říci a mohu se tomu smát, vždyt'teprv teá
vím, že jsem, tohle byla jen krutá a nesrny▼
siná zkouška, vždyi není čemu a proč věřit,
jsem-li skutečný, byl-li jsem ve víře, bylo

.
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Vymet mě koštětem
/Filip Ťópol/
'
/Věnováno Murphymu/
Nikdy bych ti nevěřil
kdybys mi důkaz nedala
že si mě naprosto
zlehka a pomalu zabila
Nikdy bych ti nevěřil
takže sbohem a nekoukej
jen eem trochu zvědavej
jó jen sem trochu zvědavej

to jen na počátku cesty. Nyní jsem nad
všechny víry a nad všechny ceety
’ i
už nepotřebuji nic, než ležet a poslouchat,
jak lesy sténají na západě a jak močály’v
■'•■v., lesích na východě
čekají na slunce a to se skloní,
a pozorovat den jak čeká ne noc a ta. přijde
a pozorovat tento lee bez ptáků a bez zVířat,
dýchat spolu e ním tu pomalou smrt, která
se konečně blíží
vždyt čím je les starší, tím bližší je i můj
konec
a tep už přichází v klidu a očekávání
vždyí můj další boj není na zemi
vždyt můj další boj není na zemi.
Jeho kosti shnily v lesef
Jeho kosti shnily v lese!
ale tím se nio nekončí
o jeho maso se podělila zvěř
ale tím pohádka nekončí

Jeho chatrč smyly deště
ale vyprávění o., poustevníkovizačíná kdykoli
tupý ubitý a nemohoucí
hledáš místo tíhy svojí samoty
a kdykoli chceš začít znova
musíS pochopit
touhu, která ho Štvala k stíním
klid jeho smrti a nakonec poslední slova
ne, ne tady pohádka nekončí
ne, ne tady pohádka nekončí
smrtí se nekončí
smrtí se nekončí.

žiletky
/Filip Topol/
Když je moon v Utahu
chytáme se za hlavu
zalitý v olovu
únavou na hubu
Pocity jak žiletky
žiletky mý balet>*
a v pustým dni
pustý bradavky

Jedeme ve vlaku
a v podstatě furt
s peklem a andělem
než se nadějem

Ref.t

vymet mě koStětem ’
hned'vedle chodníku
až budu jak ryba
dusit se v rybníku
shrábni mě na lopatku
a vyhoá do koSe
nebo vera na to nůž
bude to koěer
všechnu krev ven
aí jsem jak stínítko
průsvitným netopýrem
kuřecí stehýnko
pak prostrč mě'
klíčovou dírkou
bude to znamení
že stojím na zemi

Teda fakt co si to vyvedla
dy£ je to trestný
když ei nožem párala
to co si nešila

Totiž moje břicho
není tvoje břicho
takže pro příští milý
slib další perfect day

žiletky
žiletky
žiletky
žiletky

na těle
v těle
ve vlasech
a jeden steh

V koupelně je vana
/Filip Topol/
V koupelně je vana vana vana vana
leží v ní moje žena žena žena žena
byla to vždycky neurotická hyeterka
Bože můj - z mý ženy je ponorka...

K vaně si klekni
zuby zatni
pro Špunt sáhni
vytejkání
Než to
vohřej
dej si
otevři

bude
si večeři
cigáro
okno

Zavolej bráchovi
"stal se mi malér"
brácha přijede
budeě s bráchou
Zavoláte policii
celej nervózní
praty slepený
budeš povídat:
V koupelně je vana vana vanu vana
leží v ní moje žena žena žena žena
byla to vždycky neurotická hysterka
Bože můj - z mý ženy je ponorka...
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"Požtovní imterviow a Michaelem Girou ze Svána, kter/ obstaral Jimmy
Johhaon z Forced Expooure
Forced Kxpoaure, No.7/8, Summer 1905

FE: Jal původní «
a oo dětství?, jaké bylo, jak formovalo tvůj názor
na život?
MCi Ano, vyrostl jata v L.A., a dětství a dospívání, to bylo peklo. Drogy,
útěky * donova, vězení, degradující sexuální iniciace. Můj první sex to
bylo znásilnění. Brzy jsem se naučil co nenávidět
FE: Band vlivy: hudební i mimohudební?
KG: První vlivy - no snad to, jak jaea viděl, kas až určit/ lidi dokážou
klesnout, jak ohavn/ dovedou byt, a to všechno zabarvilo né vnímání lidí
obbcni a policajtů a lidí u moci zvládl. So může vzniknout z toho, Že někter/ lidi asjí právo a privilegiu* určovat jenejm, co aaí a nesní, al už
a pomocí nijak/ morálky Či práva, kter/ jim dávají možnosti vieme nožnejas způsobaaa deptat ostatní.
Pokud jde o rand hudební vlivy, nic mě nenapadá. Kijsk zvládl mě nezajínd
hudba jenejoh lidí. Vídával jsem v L.A. plno ranejch punk kapel, čaato na
ně chodil..ale většinou to byly kapely vpodstatě neěkodn/, kter/a ilo o to
su>ct brát nahrávat, vyjímkoů byli Čems, jasní nejlepdí
FE: První tvou kapelou byli Little Cripples, ne? Jak hráli?
MG: Pakt, začínal jsea v Little Cripplea. Byli jame takovéj prudkej atsk*
Hapetitivní, militaristicky, ukázáni. Hrdli Jame a X, Negative Trend, Baga,
Mau Maue, Middle Class a dalěíma kapelaaa. Nikdy jame nic ne natočili. Hozeěli jsme ae, že jsea byl noc negativní, měl jsem ne ně zlej vliv. Ostatní
pak založili Bpeople.
FE: Začal s vydávat (časopis) No Mag sám, nebo & Kalbergea? A o čem jste
psali?
MG: Začal jsem dělat No Mag e Bruče Kalbergcn v 1978/79» Ty dvě Čísla, na
kter/ch jsem dělal, byly "Pornografie" a "Smrt", plus něco psaní a interviewů s místníma kapalaaa. Na obálce jednoho čísla byl? skup. X., na dru
hé obrázky pitvy. To první číslo, o pornu, jsme museli nechat tisknout v
San Francisku, kde ao tisknout všechny L. A. porno magazíny. Část obsahu
těch čásel byla dobré, čágt dětinská tím. jak chtěla znectjncovat a Sbkovat. Jd ^ůbec jako první za vdech dělal interview o Go-Co a.
F2: Psal a hodně pro časopis Slash?
MO: Jen příležitostně, komentáře live shows a desek. Nelíbilo se ad, co co
a tím časékem dělo. To nejlepží co jsem udělal pro tenhle časopis byl ce
lostránkovej inzerát či eo: má fotka jak sadím na židli, ve vestě, tvář
plnou boláků, kusy masa odpadávají, mám roztažen/ nohy a z rozkroku mi tr
čí do otevřen/ pusy obrovskej Čurák, a kolem plno slin a plivanců. Text k
němu zněl: "Takhle na vás myslím"
FS: Proč ses přesunul do Ne* Torku?
MG! V naivní víře le tam najdu konstruktivní atmosféru, jinej druh muziky
než zkliiéovanej punk. Ale naěel jsem jinej druh klaustrofobie
FS: Po příjezdu do N.I. jsi založil skupinu Circua Mort. Bylo krom toho
na té době Jeitě něco zajímavýho?
MG! Nic
FS: Co ti přivedlo k tomu založit Smáno? A kdy vznikli?
MGiPotřeba držet se jiatejch standartů. Cením ai věcí, kter/ Jsou strohé,
jasné.nosporné, obnažené na kost, no-intelektuální (neplést a ne-inteligentní). Důvody založení Svans v r. 1982 hledej v tomhle
FE: Moc lidí neví o první 12" Sváno na zn. Labour. Kolik ae jí vydalo? Byl
jež a ni spokojen?
EG: ^evím, kolík jí vylisovali ani kolik se jí prodalo, nedostal jsem ani
halíř. B; 1 jsem a ní spokojen - krátce
FE: Jak stabilní byla sestava kapely? A hráli jste hodně v době mezi vy
dáním první a druhé desky?
MG: Obsazení co pořád měnilo, ale časem jame měli tak napůl- stabilní aesta
vu, a ustálili směřování naší muziky. Kapelou prošlo tak na 15 lidí. A
hráli jsme hodně často
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m Absolvovali jata dví turné aa Soule Ycuth (Jih « Středozápad USA^ o

jedno evropské turné. Celkové dojmy? A oo bylo lepéí?
MG: Delěí kontakt o lidma v uzavřenejch proatoréon určitě odhalfi jejich
skutečný charaktery. Nehol ul bejt vystavenej návykům a pod. jinojch li
lii Nevím, kolikrát celkem jene hrdli v USA a Evropě. A nevin, kde to by
lo lepší a#či horží
FE: Jednou o řekl, le považuje# šinul/ li’« chove sa neúspěch. Jaké jsou
budoucí plény v tomttmhlo ohlodu?
MG: V budoucnu budeme pečlivě vélit kdo a kdy a jak hrát live. Nechceme ui
ut vystavovat chamtimoati a otupldlté promotérů a majitelů klubů, ale
opíě se budeme snažit kontrolovat situací sani
FE: Jak bys srovnal live ahows a deskami?
MG: live máme kontrolu
FE: "Cop" a "Raping A Slavě" do určité míry dovádíjí váě aound fyzicky al
do nejzažěích extrémů, jak se a tím vyrovnává následující 11?
MG:k tomuhle "nejzažěímu extrému": ten výraz mi implikuje, Že my, Ijako
mnozí ostatní, trpíme "tunelovým?, oaooeným viděním, le jame ax to myslet
jen v kontextu jedni ideje, jednoho přístupu. To je blbost! Je-li člověk
b sobí dost uprime j. kritickej, zjistí, ie nikdy nabyl v "nejzazSím
extrému* Cl slepý uličce] o tom bude nříétí XP, co má vyjít na jaře
FE: Měl a někdy v plénu natočit
"Cop? vidoo, tok, jak vypadej, jeho
scénář ve (fanzinu) Killer
UO: A&o, ale peníze nejsou a nabyly
FK: Lne Sní sestava Swans? A jak d^j^o bude kapela existovat?.
Ml: Poslední sestava: Crosby, basa, voc até. - Westberg, g, Tyyn' - dr.
Mosimann bude b. náma pracovat asi ve studiu, sotva live. Až přífitě budeme
hrát, budeme mít 2 bubeníky, kytaru, někdy dvě basy, pásky, vokál
Swans není celoživotní podnik, ale zatím má tprostředky" fungovat. Tec dě
láme na materiálu pro nové IT. řek budeme mít pár live ahows
FS: Co tě vede k tomu, te píěoě tak jak píěefi? A kolik z toho (je autobio
grafie?
c
MG: Nevím, proč píSu jak píšu. Neptáa^ae na to. prosté to dělám. Je ni to
zapotřebí k tom, abvch ee cítil aepon napůl živej, což vypadá pateticky.
Něco z textů je autobiografie, něco ne. Větěina z toho je idoolisovaná.
Trvá mi to věčnost, než nspíAu jedinou větu, a pak, když je jich víc, jeS
té víc času na to smontovat je dohromady.
FE: Současné a následující projekty?
MC: dělám t«S na knížce a brutálnie« porno takzk forkana, co pasují k mým
textům. Chci aby byla velká* dobře upravená, udělaná a drahá. A poslal
jsem HayEondovi ívttibonovi sbírku textů, on mi zaválal a řekl, žo hodlá
udělat ae mou knížku. Zdá se mi velice pomalej, což je fajn. Zatím jsem
tedy nic z toho neviděl. líbí ae mi jeho kresby. A v nejbližěí době chci
vydat kazetu Čtených příběhů - bude je číst Jarboe, která uá nádhernej
hlas a schopnost vycítit bolest /mx těch textů. Doufána, že kazeta bude
užívána kontémplstivně i jako fyzické nabídka k sexu. A chttlx byane ji
prodávat přes prono.kanily i přes normální trh
FE: Zajímá tě, co se děje v muzice?
MG: Poslední desku jsem si koupil před dvěma rohana. Nemám moc rád soudo
bou muziku.
FE: A jak dlouho myslíě, že vydrží tvůj hlac?
MG: Když přeatanu kouřit, tak věčně

S W A N S

pracuje-li yichael Gira na hudbě, nebo když píše /ooetry!/,
je si vědom celistvosti svého individua!!... "a tak je to
dobře ... a nebo jsem-li součástí perfektního sexuálního vztahu"
/z magazínu "ABSTRACT"/ pozitivní přiznání k vlastní nráci.
Otevřené vyložení potřeb a jejich uspokojení. Odtažení od oráče
by pro něj možná končilo sebevraždou. Kdyby se všichni lidé tímto
způsobem mohli vyjádřit o své činnosti /o svém konání/nemusel bv
každodenní voyčurismue mizet.
Někdy ve druhé polovině sedmdesátých let hraje Michael Gira
“ LITTLE CRIPPLES * jednom místě jménem LOS ANGELES, kde tek<*
spatřil světlo světa. Studoval tam umění a údajně vydával
provokativně laděný magazín "NO". Drogy a.t.d. - a nryč do NEW
YORKU. Koncem roku I9P0 působí jako zpěvák u CTRCUS MORT p*i
nahrávkách 12"EP, kterou zveřejnila LABOR RECORDS a stává se hnací,
exquisitně aranžovanou a obsahovou POP-MUSIK- Mezitím co se oba
spoluhráči CIRCUS MORT a bratři Don a Josh Braunovi společně s
Jimem "STRANGER THAN PARADISE" Jarmusch jako The DEL-BYZANTEENS
produkují skvěle vypilované zvuky, vydává Gira /mezi jinými 3 ex
;
-IM C.M.- bubeníkem Jonathanem Kanem/19?2 daleko "nehoblovaný"
, kus hudby ./12", "SWANS", rovněž LABOR/
<
Nástroje znějí sice těžce přeoraně, ale přece ještě diferencovaně.
Škrábavě zvučící, kovový nádech se však opovážlivě zažral.
Kytarové struny bičují k hypnotickému pohybu. Pohyb, za to tedy dík!
Nebol to, co ted přichází je "FILTH" /LP 19P3, NEUTRAL/ZENSOR/I
Ležíš ve svinstvu /v blátě/ Kytary - monolitické, jako nůž ostré
rastry, stále zaznívají a prolínají se. Zleva i zprava na tebe
útočí dva bubeníci. Tvrdě, precizně do nekonečna. Čas mezi
zdánlivě mechanicky vedenými údery sotva stačí k dýchání. *
Ztlačený hlas bičovaného bezkrevného těla se s tím mísí. Michael
Gira - "BIG STRONG BOSS" nebo "WEAKLTNG"? Jeden, který bloudí
příšernými krajinami své vlastní imaginace.
Michael Gira redukuje řeč na holou kostru, která je držena hudbou.
Nebo obráceně. Na obou stranách panuje konstantní okamžik zdržení,
jeden kus začíná a tím i napětí, žádné zrychlení, jen útroná
pomalost, samozřejmě jsou jednotlivá čísla někdy u konce - většinou
utržená - přesto zde není žádný konec, žádné vysvobození. To
zlé na tomto světě nebude tak rychle oochopené', tím méně zničen-*.
I9P4 vychází LP "COP" a EP "RAPING A SLAVĚ" /obě K.422/S0ME BIZARRE/.
Stále víc atak na rvačky, ještě víc intenzity. Cítění proti auto
ritám, lidským přehmatům a kontrole.
peníze, úzce spjaté s mocí a kontrolou slouží jako téma u několika
novějších věcí, které v dohledné době vyjdou jako série 4 desek.
Nedávno bylo již.započato s Maxi singlem "TIME IS MONEY" /BASTARD/".
Na jevišti je dirigována nahromaděná aíla v blízkosti hraničících
hodnot. Bosý maestro se ztrapní a přítomní.Ovšem bez nebezpečné
indoktrinace. Jasnost struktur je to důležité. Hudebně i jinačí
Dojem - to vtlučené do hlavy
zůstává!
„Robert
. . „Maechek
w
i
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”Je to zvuk postavený ne na melodiích,
ale na třeskajících ’střetech’ v prostoru
/W o písních S'A'ANJ/
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"Tato deska je určena k přehrávání při maximální hlasitosti."
Ocelová bouře braná časovou lupou, železný Leviathan se s kru
čícím žaludkem potácí v dál. NORMAN WESTBEG a HARRY CROSBY
používají kytaru a basu jako tupé cirkulárky. ROLI MOSIMANN
to všechno ještě zatěžuje dunivým rytmem parního válce.
A MICHAEL GIRA chroptí, kňučí a ječí v tomto chaosu nactiatrhohování mučenému, duševního trápení bezbraně prokletého. "Cop" to je osm útoků na ušní bubínky, neúčastnou lhostejnost, nezauja
tou konzumní mentalitu zastánců hrubé síly, kteří spekulují
s chlípným lehtáním nervů. GIRA tu grtikuluje masochistickou
poddanost, smyslnou zvrhlost, opojné vzdání oběti autoritativní
moci jako ohlušující exces. Toto šílení však má svoji metodu:
"nemůžeš si nic promyslet, cos do sebe nepojal. Nemůžeš vyhladit
to, cos nepoznal. Nemůžeš potlačit to, cos nepocítil.... Maskuj
se jako otrok, varuj se chybných kroků. Uč. se ze zkušenosti."
GIRA přehání své sebepohrdání, poslušnost zdechliny, ovladatel
nost hliněného muže, poddanského raba peněz s tak mučivou útoč
ností, že tak vědomě proniká'až do našich mozků. Naše současná
()pozice v totalitárním zotročovacím systému práce, peněz a poli
cajtů, který SWANS presentují jako stejně totalitární akustické
"mytí mozku", se přitom vybarvuje jako sebezrazujjící kolaborace,
jako sadistická identifikace s pachateli, nebo také jako sebe
kritické povědomí, ze kterého vysvítá, že odpor je nejenom možný,
ale i životně důležitý.
Na "Greed" /asociace se Stroheimovým němým filmem jsou určitě
na místě/ pokračují SWANS ve své hrůzostrašné hře. Na míato
Švýcara MOSIMANNA, ktarý teči bubnuje u WISSEBLOOD, se ke skupině
připojují ROLANDO GONZALES bicí, piano, IVAN NAHÉM bicí a
JARBOE vokál. Celkový dojem se však poněkud změnil. Detaily
jako doprovod sólovým pianem na "Foil", ženský hlas, fanfáry,
a nakonec i skvostný obal - dolarová bankovka v zlaté, černé
a červené - jsou indiciemi dalšího uvědomnělého vývoje /který
má ostatně phthíbím zajímavou paralelu u SCRAPING FOETUS OFF
THE WHEEL od "Hole" k "Nail"/.

GIRUV hlas působí už méně nebezpečně, rytmus je pohyblivější,
hudba se stala povšechně méně surovou a ohlušující; zato je
pronikavější, snesitelnější a koneckonců i výmluvnější - ovšem
pro SWANS typické, hypnotické a zárověň drásající
originality. Obsah však zůstal týž: sebeklam, sebepohrdání,
poddanost, tkarxlajacst prodejnost. A skladby jako "Heaven"
a "Moneys Flesh" jsou téměř nadswanovskou apokalypsou plnou
žhnoucí monotonie. Síla SWANS je částečně ve zvukomalbě, více
však v údernosti jejich výrazu. Jsou spřízněni se skupinami
EINSTORZENDE NEUBAUTEN, SCRAPING FOETUS OFF THE WHEEL, LYDIA
kLUNCH, SONIC YOUTH, LAIBACH nebo HET, Í když sami toto srov
nání odmítají. MICHAEL GIRA, který přesídlil do New Yorku,
nás'tw šokuje s podobnou extrovertní, charismatickou rozpalceností jako JIM THIRLWELL, BLDCA EARGELD, NICK CAVE nebo DAVID
TIBET. Je jichspolečným tématem je násilí a utrpení, jejich
metodou je inscenování hrůzy a děsu tím, že se sami odhalují.
Jejich hudba by bezpochyby měla katarzní účinek šoku, tak jako
krvavé místo nehody nebo výpověS obětí teroru, jen kdyby se
našel nějaký ten "hlupák", který by našel odvahu a solidarizoval
nebo se ztotožňoval ne s násilníky, nýbrž s jejich oběimi.

Podtata, která tu zbývá, je perverzní fascinace vůči mrzačení
dekadentní obdiv tomu, kdo pouští "svině", stejný zvrácený
hnus, který se dostavuje při čtení "Zdí" od HUBERTA SELBYHO.

tS

Melody Maker, Nov.29
1986
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Mou druhou nejživějSÍ vzpomínkou tohoto roku jo pohled na Michaela
Ciru, intoxikovaně se no ta jícího po scéně londýnské ICA, který nemá
na sobi nic než odporní potřísněné jégrovky. "Public Castration..*,
zvuk oné noci a ozvěnami koncertů v Kottinghamu o londýnské UW je
rozklscnft jedovaté a hrůzná norová rána noise, soundtreck města, které
bylo právě srovnáno se zení.
Swane již nastavili zrcadlo nahému chanou New Yomrku, Jeho brutální
klaustrofobii a vlhké agresi, ale zde, živě, oe jejich vize stala Jefttě opresivněji drsnějftí. žádné slitování, žádná modlitba, žádné řeéení
ve městě Swans, groteskním goliářovi, který na váa Šilhá a psychotic
kým humorex enormního Anthonyho Perkinee (A,P. — herec, hrál. hl. roli
v horror-filmu "Psycho? se zečáýku 6o.let -pozn. př.), mohli bychom
téměř akceptovat jejích obraz sociologické nenávisti, netýt toho, že
Narw York je zrcadlovým obražen Británie o vetchý, "aeůlý" portrét spo
lečnosti od X Swatie se Síří mimořádné js ko jodovoté houbo přes Atlantik.
Michael Gira zní jako člověk, Jeiaut je zaživa stohována kůže z těla,
hlas tu skřípe v hrdle, jakoby byl tlořádnS upálenou obCtí. Gira je něž
ně kolébán energickou biorytmickou muzikou Swans, perfektním kolečko
vý® invalidním křeslem pro jeho zmučený ctav. Swans spolu a nía nás
vyvádí na výlet po avétt, který m rozpadl dávno^ředtím, než přiftel
jeho čas. Věechno v tomto svátí je zamořeno ohromýn, Síleným chtění«,
prahnutím, zoufalou touhou vlastnit něco, co už tu není, a Gira, nepo
skvrněná obít, udělá cokoliv, aby to dostal zpět. V písni "Hanging"
křičí i "Milý bože na nebesích, pro teba ea oběsím", zatímco Swons si
mulují 20vti minutový orgasmus, který jak nás ujiSluje opisovatel
tíilliea Burroughs, je opolunocležníkem oběěence.
Swans jsou nebezpečnou kapelou, neustále nám připomínající, Že žijeme
ve stínu katastrofy ve apolefinosti, která nezná sebemenčl slitování.
Jsou mravním ekvivalentem Black Death a "Public Castrntion" je jejich
nejlepáí hodinkou a "kouskem" Sgrifenn.r m<ÍCh
Helody Maker, March 28,
1987

Tělo a fantasie

SKIN
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Skupina SKIN, spolupráce Miohmela Ciry • Jorboo (oba jsou ze Swans jsou hotovy již dví IP) vypadá na první pohled jako radikální obrat a
obměna. Ale obú kapely Jsou stejní tak KOMPlMMKNt/.-iNÍ jako odliSnó.
"Proto, Že hudba Swana Je ukázněná o zaměřená na jeden cíl, ai lidé mys
lí, že dosáhle hranic svého vývoje, o nedovedu si představit, co přijde
pak. Hudba Skin Je odlifiná od nařich etcráích Swans-desek, ale ty novč-jftí bucou moct do sebe vtělit to, co jame ae naučili z tohoto projek- •
tu. Občý kapely budou separované, ale PAhALElNÍ."
Nové JI’ "Blood, «omen And hoseo", to jsou velké propasti a čistota nejbližftí jí jeru asi Thia Mortal Coil či Cootoau Twlns, ale Jarboe
tvrdí: "Skin má velice periferní vztah k muzice tíhla kapel. Naftě hudba '
tolik nepřipomíná malbu pastelem, není tak pastorální".
Písní jsou o tom, jak Je človťík (jiným člověkem) vlastněn, či jím zapuzen,
o tom, jak je ztracen ve fascinaci - např. "One Thousend Yearz": "Je o
tom, jak Je člověk zotročen drhým člověkem, ale tomu se to vrucí tek,
že..nakonec on je zotročen."
"Píeeí "Cirl (Come Out)" je "píseň o chtíči, ženckém sexuálním pudu,
je agresivní, jsou to alova, která říká žena ženě - nejde tedy o běžné
kliěé ženské touhy, co denně alyěíte v tídíci různých písniček"
Gira nazývá tuto píseň "lesbickourhymnou" j na tété desce je "spárována"
s Cershwinovou "The Man I Love", což není, jak říká Jarboe, "žádná iro
nie". Je to píseň o tom. Jak jste ve spárech fantazie, Jak čekáte na
"dokonalého muže", který nikdy nepřijde.
Ke druhé desce, "Shase, Humility And Bavengo" je jedna píseň svázané
s tím, co zajímá Swans: *24 Hourá", "Je o konsumerismu víc než o konsumujících (zde: spalujících) vážních: říká se v ní: "Obklopujú se věcmi,
jako já (podobnými mě)""
’
K tomu říká Gira: "Je to poslední píseň co j:me nepsali o práci a pe
nězích. Majetek lidí Je zrcadlí, dokonce se stává tím, čím jsou. Ne
být předmětů kolem vás, ani byste neexistoval.."
Ful Oldfield

NICKCAVE
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Into the mercy seat I climb
My head Is shaved, my head Is wired
And like a moth that tries
To enter the bright eye
I go shuffling out of life
Just to hide In death awhile
And anyway I never lied.

TR8N JCTOSTl /The 15»rcy Seat/
_ THE MERCY SEAT
- Words by Nick Cave
Začalo ta když mě děna sebrali
Music by Nick Cava and Mick Ha/vay
a uvrhli de cely smrti
It began when they come took me from my horn, My kill-hand Is called EVIL.
ač jaem skoré nevinnej
Wears a wedding band that* G.O.O.D.
_
And put me In Dead Row
a budu te říkat pořád
Of which I am nearly wholly Innocent, you know *Tls a long-sutlering shackle
Collaring all that rebel blood.
... na/'bo jím se auřít And I'll say It again
----- I..am..not..afraid..to..die.
Je mi horko mráz mi běhá po zádech.
And the mercy seat Is waiting
And I think my head Is burning
Pozoruji věci a místa kam patří
— I began to warm and chill
And In a way I'm yearning
To
objects
and
their
fields,
otlačenej hrnek zkreucenej mop
To be done with all this measuring of truth.
___ A ragged cup, a twisted mop
V polívce vidím Ježíšovu tvář
And eye for an eye
The face of Jesus In my soup
And a tooth for a tooth
V tý podivný večeři je zlomený kolo trakače
Those sinister dinner meals
And anyway I told the truth
___ The meal trolley's wicked wheels
Z misky čeuh/ keat
And I'm not afraid to die.
A hooked bone rising from my food
Všechno je buí dobrý nebo zlý
____ All things either good or ungood.
And the mercy seat Is burning
/ref./ Trůn milosti čeká
And I think my heed Is glowing
And the mercy seat is waiting
a mim jtocit že mi hoří hlava
And In a way I'm hoping
And I think my head la burning
To be done with all this weighing up of truth.
a nějak moc si přejí vyrovnat ae se spravedlnc And In a way I'm yearning
An eye tor on eye
To be done with all this measuring of truth.
Oko za oko zub za zub
And e tooth tor a tooth
An eye for an eye
a bude to asi pravda že ae nebojím smrtí
And I've got nothing left to lose
-------- A tooth fora tooth
And I'm not etrald to die.
And anyway I told th« truth
čti různá znamení - přeber ai je
_____ And I’m not afraid to die.
Zčemalej zub rudá mlha
And the mercy seat Is glowing
And I think my head is smoking
Zdi jsou ešklivý černý
Interpret signs and catalogue
And In a way I'm hoping
*
A blackened tooth, a scarlet fog.
Ty úplní H aejherší hnusný jak můj wrd
To be done with all these looks of disbelief.
The walls are bad. Black. Bottom kind.
Škaredý sdporný můj prd není o nic lepší
An eye for an eye
They are the sick breath at my hind
And a tooth for a tooth
They are the sick brc *h at my hind
Z" míatnoatí alyším vyprávět hiatorky
And anyway there was no proof
____ They are the sick breath at my hind
Jak ae Kristu« naradil na seně
Nor a motive why.
They are the sick breath gathering at my hind
a jako chudák v cárech umřel na kříži
And the mercy seat Is smoking
I hear stories from th« chamber
A tak to celý nějak sedělo
। .nd I think my head is melting
How Christ was born Into a manger
Povoláním byl teaař
And in a way I’m helping
------- And like some ragged stranger
To be done with all this twisting of the truth.
Alespoň to tak říkali
Died upon the cross
A lie for a lie
____ And might I say It seems so fitting In Its way
And a truth for a truth
Nějak se mi povedlo vytetovat slovo ZLO
He was a carpenter by trade
And I've got nothing left to lose
Or at least that's what I’m told.
jeho bratrům na roku
And I’m not afraid to die.
A těch špinavejch pět prstů se proti tomu
Like my good hand I
talooed E.V.I.L. across It’s brother’s fist
ani nehnulo
That filthy five! They did nothing to challenge or resist
V nebi má trůn celej ze zlata
In Heaven HI* throne I* made of gold
The ark of His teatament I* »towed
Je vidět znamení pečetě
Trůn o kterým jaem slyšel
------- All history does unfold.
Celá historie znovu bleskla
Down here it's made of wood and wire
And my body is on fire
Je ze dřeva a drátu
And God is never tar away.
A moje tělo je jak v ohni
A bůh není nikdy daleko
Stoupám ke křeslu milosti
Hlavu mám oholenau dráty omotánu
A jako ae moucha hrozně snaží
Vlítnout někomu do oka
Pomalu couvám ze života
Na chvilku se skrýt do smrti
A asi jsem nikdy nelhal
Sřá ruka zabila a jmenuje se zlo
Přes ni táhne chodba o nápisem dobro
Je to dlouholetý bolestivý jho
SpdWvající všechnu divokou krev
A trůn milosti čeká ...
A Boží trůn hoří
Myslím že hoří i moje hlava
A tak nějak doufám vyrovnat se na pravdě
Oko za oko a zub za zub
Nemám už co ztratit a smrti se nebojím
A křeslo milosti čeká
Kýslím Že se mi kouří z hlavy
a tak nějak doufám
Že zvládnu ty podezíraný pohledy
Oko za oko zub za zub
A není žádný důkaz ani motiv
A z Božího trůnu se kouří
lýslím že se mi hlava úplně roztavila
A tak nějak doufám
Že ae srovnám s celou tou překroucenou pravdou
Lež za lež pravda za pravdu
A nějak kazím zábavu tou svou pravdou
a tím co z ní pochází
Oko za oko pravdu za pravdu
a smrti ae nebojím
A křeslo milosti čeká
lyslím že mi hoří hlava
A nějak moc a moc toužím vyrovnat se 0 pravdou
Život za život pravda za pravdu
Ale nějak se nic neprokázalo
Ale nebojím se lhát
A křeslo milosti čeká
A njyelím že mi hoří hlava
A nějak moc toužím
Vyrovnat se a pravdou
Oko za oko pravda za pravdu
A nějak jsem řekl pravdu jelikož ae bojím lhát

And Iha mercy seat is waiting
And I think my head Is burning
And in a way I’m yearning
To be done with all this measuring of proof.
A life for a lite
And a truth for a truth
And anyway there was no proof
But I'm not afraid to tell a Ue.
And the mercy seat Is waiting
And I think my head la burning
And In a way I'm yearning
To be done with all this measuring of truth.
An eye for an eye
And a truth for a truth
And anyway I told the truth
But I’m afraid I told a lie.
And the mercy seal is melting
And I think my blood Is boiling
And In a way I'm spoiling
All the fun with all this truth and consequence.

An eye for an eye
And a truth lor a truth
And anyway I told the truth
And I m not afraid to die.

ZJEVENÍ ŮXRLA /Up Jumpei the bevil/

To Je to - mizeraej život
Narodil Jsem se v den úmrtí vlastní ubohý mány
Vyřízli mě kudlou z Jejího břicha
Fotr si to rozdával a ožralou porodní babou
Kdo je to tánhle v plamenec^
Za sebou táhne řetězy
Kdo je to támhle v plamenech
Zjevil se žábel a přišel si pro svý právo
Já nebohý byl od eamýho počátku vyřazen
Byly mi přiděleny role padouchů
Byl jsem vždy ta černá ovce
Má krev byla černější než ze zabitý jeptišky
Kdo tak rámusí v budově soudu
Moji pozornost přibíjí k sousední zdi
Kdo to tak rámusí v budově soudu
Zjevil ae áábel a hned se vytratil

Ne ne kam mám jen jít ee svou kupou ataroetí
S nákladem vlastní bídy
do podzemních alují a pouští Mexika
Tam si bude můj krk jistější před oprátkou
Kdo se to tam na mě směje
1 já býval veselá kopa
Kdo se to tam na mě směje
Zjevil se íábel 1,2,3,
Ha ha ha ha jaký jsme měld štěstí
Užili si bordelu vyzkoušeli osazenstvo
Zcákali ee jak zákon káže
Jedný noci jsem vypliv všechny svý šťastný hvězdy
Kdo to tam tancuje po střeše věznic®
Poskakuje po šikmý ploše
Kdo to tam tancuje po střeše věznice
Zjevil se jáhel a řekl:
"Tady je tvůj člověk a já mám důkaz"’*
Ach nechci tam nechoá Josefe pomalu pomalu
Správná cesta je přímá jako šíp
Chvilku jdeš $ zjistíš že je úzká
Moc úzká pro někeho Jako jsem já
Kdo'to tam visí na šibenici
Má prázdné oči ale vypadá jako já
Kdo se to houpe na šibenici
Zjevil se iábel a odnesl mou zlynčovanou duši
Jáeme pořád dolů
Ďábel a já jieme pořái iolů
Pekelný oheň a plameny jieme iolů
Klesáme na věčnost dolů iolů dolů dolů
Jdeme dolů iábel a já klesáme na věčnost
Jdeme dolů dolů dolu do pekla

UP JUMPEDTHEDEVIL
Words by Hick Cava
Uu»lc by Cav«, FUrvoy, Wolf. Bargeld, Wytfl^. Power«

OMyOMy
What a wretched life
I was bom on the day
That my poor mother died
I was cut from her belly
With a Stanley knife
My Daddy did a jig
With the drunk midwife

Who's that yonder all In flames
Dragging behind him a sack of chains
Who's that yonder all In flames
Up jumped the Devil and he staked his claim
O poor heart
I was doomed from the start
Doomed to play
The villlans part
I was the baddeat Johnny
In the apple cart
My blood was blacker
Than the chambers of a dead nun's heart

Who'o that milling on the courthouse nteps
Nailing my face to the hitching fence
Who’s that milling on the courthouse atops
Up jumpod the Devil and off he crept

Who’s that dancing on the jailhouse rc of
Stamping on the ramping with a clove»hoof
Who’s that dancing on the jailhouse rc of
Up jumped the Devil and said "Here Is /our man and I got the proof "

Ono don't go Ong
Oslow down Joe
The righteous part
Is straight as an arrow
Take a walk
And you'll find it too narrow
Too narrow for the likes of me

O noOno
Where could I go
With my hump of trouble
And my sack of woe
To the digs and deserts of Mexico
Whore my neck was safe from the lynching rope

Who’s that yonder laughing at me
Uke I was the brunt of some hilarity
Who's that yonder laughing at me
Up jumped the devil 1,2,3

DEANNA
Ó Deanno
Sladká Deanná
Deanno víš že jsi má kamarádka
A já tu nejsem kvůli tvým penězům
Nejsem tu pro tvou lásku
Nejsem tu ani kvůli tvý lásce ani pro tvý peníze
Přišel jsem «i pro tvou duši
Podlaha bez koberce na roletě samá moucha
Na tvý Ku-klux-klanový počítám lebky smrtihlava
Jíl uvime o vražedným paktu
Mluvíme o vraždě a vražedným aktu
Vražda nasedá do kadilaku a timrt usedá za volant
ó Deanno
Deanno to je auto to je revolver
A to Je den číslo jedna
Deanno
Naše zločinecký historky zčernalý a hořící
Vánoční stromky a miláčku to není nic záhadnýho
že ty jsi pro mne záhada
Sníme jejich zásoby i bydleníčka
Postele spálíme na troud v týhle zlý době
A do hlav jim natlučeme toho andílka kterýho objímám
Nebyla na mě zlá

ó Deanno
Jsi moje kamarádka můj komplic
Deanno v tonhle domě na kopci

Ha-Ha Ha Ha
How lucky we were
Wo hit the cathouse
And sampled their whares
Wo got as drunk
As a couple of Czars
One night I spat out
My lucky stars

Who1» that hanging from the gallow tree
His eyes are hollow but he looks like me
Who’s that swinging from the gallow tree
Up jumped the Devil and took my soul from me

Down wo go Down we go Down we go
The Devil and me Down we go down down down
Hell fire and flames Down we go Down we go
To Eternity Down we go We go down down down
Down we go we go down down down
Down we go the devil and me to Eternity
We go down down down down down ad Inferno

ODEANNA
— O Deanna!
ODEANNA
You are my friend and my partner
~O DEANNA

DEANNA

On this houae on the hill
-O DEANNA
And I ain't down here for your money
I ain't down here tor your love
I ain't down here lor your love or money
I'm down here for your soul

Words and Music by Nick Cava

0 DEANNA
ODoannal
ODEANNA
Sweet Deanna!
ODEANNA
You know you ar® my friend, yeah
O DEANNA
And I ain't down here lor your money
I ain't down hero tor your love
I ain't down here tor your love or money
I'm down here for your soul

No carpet on the floor
And the winding-cloth holds many moths
Around your Ku Klux furniture
I cum a doaths-head In your frock
We discuss the murder pact
We discuss murder and the murder act
Murder takes the wheel of the Cadillac
And death climbs In the back

O DEANNA
Thia Is a car
0 DEANNA
This Is a gun
ODEANNA
And this a day number one
ODEANNA
Our little crimewom histories
Black and smoking Xmas trees
And honey, It ain't a mystery
Why you’re a mystery to me
We win set out of their pantries
And their parlours
Ashy leavings In their beds
And we'll unload Into their heads
On thia mean season
Thia little angel that I squeezin'
She ain't been mean to mo

0 DEANNA
I am a-knocklng
0 DEANNA
With my toolbox and my stocking
ODEANNA
And I'll meet you on the comer
O DEANNA
Yes, you point It like a Anger
O DEANNA
And squeeze Its little thing
0 DEANNA
Feel Its kick, hear Its bang
And lets not worry about As Issue
' Don't worry about where As been
and don't worry about where A hAs
Cause A Just ain't yours to sin
. ODEANNA
No A Just ain't yours to sin
O DEANNA
* Sweet Deanna
0 DEANNA
- And we alnl getting any younger

O DEANNA
And I don't Intend gettln' any older
“O DEANNA

The sun a hump at my shoulder
-O DEANNA
0 Deanna!
.. O DEANNA
Sweet Deanna
O DEANNA
And I ain't down here lor your money
I ain’t down here for your love
- I ain't down here for your love of money
I'm down here for your soul

SLOWLY OOES TH E NIGHT

POMALU ODCHÁZÍ NOC /Slowly Goea the Night/
Sbohem miláčku
Noc oichází tak pomalu
Hmatám po otisku tvého těla
jako po mapě i nějaké zakázané země
Hmatám přízraky tvých kostí třesoucí rukou
Má noc je temná ale můj ien je skutečně temnější
Určitě jsem byl slepý šílený
Že jsem si nevšiml varovných znamení
Jak odchází ?
Odchází pomalu a daleko
Tak pomalu odchází noc
Deset osamělých dnů
Deset osamělých dnů
Zase pozoruji východ měsíce zase a pořád
Než z něj bude estrý nástroj
Posílám slupky svých hříchů
• aby tě přikryly a utěšily
Vím že existuje nebw
A miláčku vím že exietuje i peklo - víš ?
Sedím v posteli se svěšenou hlavou
A vzpomínám cos mi řekla: "Jednou večer odejdu"
A já se smál a chytil ji pod krkem a řekl miláčku
Jdi nocí,pomalu
Má milá vím že čas rány hojí
Probudil jsem se abycfc tě našel
Jak tu sedíš a vřistřihuješ si vlasy
Spíváš si falešnou píseň ale v pořádku
Vůbec mi to nevadí
Miláčku odpust mi všechno to zlé
Objímám prázdnotu
a tvoji veselou písničků už téměř neslyším
Kam odchází ?
Někam kde bude sama a černá jak noc
Vrat se miláčku a všechno urovnej
Skláním hlavu a pláčů pláči pláči
Chtěl jsem miláčku celou noc přestat
kvůli tomu bláznivými počasí
Noci jsou teá tak dlouhé
Už si nevzpomínám že někdy bylo světlo
Říkej tomu spánek - smrt - jak chceš
Jenom prosím miláčku spi
Jenom spánek tě přivede zpět k životu
Skláním hlavu zmítám sebou potím se
Nikdy nebudu moci zapomenout
Jak ti je ?
Odcházím pomalu ale hodně pomalu
A oba víme že je to tak CK^
Ale ten plačící nejsi ty
Deset osamělých dnů deset osamělých nocí
Protože jsi mě opustila

OTRCK NEDĚLE /Suniay’s Sláve/
Neděle měla svého otroka pondělí taky
Neděle měla svého otroka
pondělí taky
Naše utrpení je bez hranic
Radostí je žalostně málo
Naše utrpení je bez hranic
Radostí je Žalostně málo
Celý den si kopu hrob
Teá buí otrok nedělí
V úterý spi ve stáji
Ve středu spoután řetězy
V úterý sbírá pod stolem drobečky
Ve středu si netroufá postěžovat
Srdce mi utrhne právě odjíždějící vlak
Jen vyslov potichu jeho jméno
A hned přijde otrok nedělních dnů

Ruce chtějí extázi a mohou zaplatit
Člověče jsi-li v rozpacích a nevíš kde je vláda
V den krize se zeptej jeho krve
Protože jeho nerv má isloužit
Ale ta služba je úplný výsměch
V každým případě is tebe chčije
A peníze si odnáší s sebou
,. „
Pán je mrcha ale neříkej to nahlas otroku nedělí
Ve čtvrtek se pán rozhněval
Fajn - v pátek se musí cálovat
Ve čtvrtek se pán rozhněval
V pátek se «rosele platit
Jedna noc plná utrpení a už je zpět
Přijíždí na neděli
Jeho jméno můžeš jen šeptnout
Ale ne v neděli nikdy v neděli
Nikdy pod kuratelou neděle

Word! and Mu Ito by Hick Caw

Lover, lover, goodbye
So slowly goei the night
I trace the print of your body with my hand
--------------------------------Like the map of some forbidden land
I trace the ghosts of your bones
___
With my trembling hand
Dark Is my night
But darker Is my day yeah
I must've been blind
Out of my mind
-------------------------------- Not to read the warning signs
How goes it?
__________________ it goes lonely
Goes slowly

“ So slowly goes the night
Ten lonely days, ten lonely nights
------------------------------- I watch the moon get flayed anew
Until the moon becomes the skinning tool
_________ ■_______
I send the skins of my sins out to cover and comfort you
H.nowofaHeavon
And honey I know of a Hell yeah
I hang myhead
In my bed
-------------------------- And remember what you said
"One evening, I'm leaving"
________________
And I laughed and checked her breathing
And said darling

Go slowly through the night
0 baby I feel the heal of time
I wake to find you sitting there
Cutting tangles out of your hair
Singing a song that's all wrong
-------------------------Hey but that* alright, I don’t care
0 darting forgive me
For all the misery yeah
I embrace an empty apace
And your laughing song It fades
"-------- Where goes ft?
It goes some place
-------------------------Where ItS lonely
_______________

-------------------

_______ __ ____

And black as the night
Como back, darting and put things right
I hang my head and cry cry cry
Darting, all night I try
To cea so on s reason for this mad mad season
The nights, they are so tong how
I can't remember II being light
Call It sleep, call It death, call It what you like
But only sloop, dear
Only sleep brings you back to life yeah
I hang my head
I toss and I sweat
I never never can forget
How goes It?
I'm going, but slowly slowly going
And we both know that Its gonna be alright
But it ain't you who has to cry cry cry
Ten lonely days, ten lonely nights

------------------------

Since you Is« my side side side

SUNDAY’S SLAVE
Word! and Musto by tock Cm

Sundays got a stove
Mondays got one too
Sunday's got a stove
Mondays got one too
------------------- Our sufferings are countless
Our pleasures are a motley few
___________ Spend all day digging my grave
ivuw gu get Sunua/S stove

------------------- Tuesday sleeps In the stable
Wednesdays In chains
------------------- Tuesday gathers up the crumbs under the table
Wednesday dare not complain
___________ My heart has collapaed on the tracks of a run-a-way train
Juat whisper his name
And here comes Sundays stove

___________

~

The hands In the stable are willing and able to pay
If you tool at lose, man, |ust who to the boss-man
Ask the blood on one of Its bad days
For his nerve Is to serve but the service Is a mockery
He Insists that ho piss In your fist
But ho still takes the money anyway

------------------ The masters a bastard
But don't toll Sundays slave

-------------------

Thursdays angered the master
O.K. so Fridays gonna pay
Thursdays angered the master
Yeah, so Fridays gonna pay
Ono night on the rack and heS back saddling up Saturday
You can only whisper his name
But not on Sundays
Never on Sundays
O Not on Sunday S stove

SUGAR SUGAR SUGAR
Sugar Sugar Sugar ten člověk je zlý
Cesta kterou tě odváží je nebezpečná
Cesta se klikatí kříží s jinými
Ta cesta vede dolů
Ztratí se na ní hodně dívek
Sugar
Jed pořád a »ořád
Bokud se město dobra nestane městem zla
Ta poslední Stače je dlouhá
Pořád ti budou ujíždět nohy
Ta poslední Stače si tě najde
Sváže tě a umlčí
Lovec leží v mělká brázdě
Oči mu blýskají prsty ho svrbí
Té noci budeš jeho královnou
Ale ráno se probudíš na samém dně jezera
S knížaty a kněžnami perel
Sugar Sugar Sugar je divokej člověk
Dítě jsi poupě - víš
Usměje se a vyvěsí tvoje prostěradlo
Aby viděl důkaz
Důkaz tvého panenství
Sugar
Miláčku jsi tak kouzelná
A vedle tebe spí zlověstný člověk
Raději se modli dítě modli se modli
Modli se dítě raději se modli
Sugar je mlý člověk a to už znamená konec dítě
a ty mu jdeš vstříc
Ucítíš jeho strach ucítíš jeho lásku
Když si utře ústa tvou oltářní pokrývkou
Sugar
Snaž se pochopit
Jsem anděl boží ^sem tvůj strážce
Ucítil tvoji nevinnost a jde po stopě jako,pes
Je opravdu pes a já hp oddělám
Sugar
To nemohu vysvětlit
Toho grázla musím zabíjet denně
Raději se modli - dítě
Raději se modli tvůj Otec je nablízku
Dítě - raději se modli
Raději se modli tvůj Otec přijde a odvede tě
Raději se modli - dítě
Odříkej svou něžnou modlitbu
Odříkej svou něžnou modlitbu

SUGAR SUGAR SUGAR
Word« by Hick C*v«
Mu<lc by Me* Cm «nd Mick H»wy

Sugar Sugar Sugar
That man Is bad
The road ha drives you down
0 sugar It* a drag
That road ft twists
That road is crossed
Its down that road
A lot of Uttle girts go lost
Sugar sugar sugar
Koop on driving on
Until the City of right
Becomes the City of wrong

That stretch Is long
You'll slip and slide
That stretch will find you
Gagged and tied
The hunter Iios
In a lowly ditch
His eyes they sting
And his fingers twitch

You'll be his queen for the night
But In the morning you'll wake
With the Lords end high ladles
Of the bottom of the lake

Sugar sugar sugar
That man Is bad
And that’s the bottom baby
Coming right up ahead

You can smell his fear
You can smell his love
As he wipes his mouth
On your altar cloth
Sugar sugar sugar
Try to understand
I’m an angel of God
I'm your guardian

He smells your Innocence
And like a dog he comes
And like all the dogs he Is
I shut him down

Sugar sugar sugar
I can't explain
Must I kill that cocksucker
Everyday
You better pray baby, pray baby, pray baby
You better pray your daddy he ain’t far away
You better pray baby pray baby pray baby
You better pray your daddy's come to take you away
You better pray baby, pray baby, pray baby
You better pray o lender prey baby tender prey
You better pray tender prey baby tender prey

Sugar sugar sugar
That man is wild
And sugar, you know
That you're merely a child
He will laugh
And hang your sheets to see
The tokons of your virginity

Sugar sugar sugar
Honey you're so sweet
And beside you baby
Nothing can compete

Sugar sugar sugar
Honey your so sweet
But beside you baby
A bad man sleeps

।

I

You bettor pray baby
Pray baby, pray baby
You better pray
You bettor pray, baby
Pray, baby; pray baby
You better pray baby

NEW MORNING
Word« and Music by Nick Cave

_____ ________

~

—

--------_______

---------------------

One morn I awakened
A new sun was shining >/<
The sky was a Kingdom
All covered In blood
The moon and the stars
Where the troops that lay conquered
Uke fruit left to wither
Poor spiritual food
And the spears of the bright sun
All brave with Its conquest
Did hover unearthly
In banners of fire
I knelt in the garden
Awash with the dawning
And a voice came so brightly
I covered my eyes

Thank you for giving
This bright new morning
So steeped seemed the evening
In darkness and blood
There'll be no sadness
There'll be no sorrow
There'll be no road too narrow
There'll be a now day
And It's today
For us

NOTÉ RÁNO /New Corning/
Jednoho rán« jsem ae probudil
Svítilo nové slunce
Nebe bylo království plné krve
Měsíc a hvězdy kde leželo» pobité vojsko
jako tlející ovoce
Ubohá aežvejkaná duše
A paprsky rudého slunce září nádherou jako meče vítězů
Vznášeny ve vzduchu jako plameny
Za svítání jsem poklekl v zahradě
A ozval ae tak jasný hlas
A zakryl jsem si oči
Díky že jsi nám dal takové svěží jitro
Večer utonul v krvi
Už nebude smutek nebude žal
Už nebude cesta tak úzká
Bude nový den
a to už je náš dnešek

All Lyric* C 1968 Dying Art Ltd. [BMI)
Reproduced By Permission. All Rights Reserved.

Laibach
Experimentální jugoslávský soubor, Docházející z Lub
Štephen Kingston referuje o poslední kontroverzi ko
laně, tvořený až sedmi hudebníky. Zamořuje své výboje
lem skuoiny Laibach, která sice trvá na tom, že nej
na oblast elektronické, industriálni a hlukové hudby.
sou fašisti, ale nicméně kapela získává stále víc
Zvukové nripomínají britské Test Department, s kte
fanoušků z řad černých košil a vysokých vojenských
rými občas koncertují a nahráli i jedno společné
bot.
album. Jejich tvorba je však vyjádřením specifické
"Komunismus je lepší systém. Je to jediný systém
umělecké ideologie, kterou představuje jejich image,
s trochou lidské budoucnosti".
scénografie a obaly desek a snočívá v naprosté iden
Jugoslávská skupina Laibach se opět ocitla v centru
tità s nolitik^u st^tu a kultury, jež bylo vyjádřeno
polemik po svém vystoupení,na Rennesském festivalu
nacismem a spcrealismem. Symboly těchto dvou směrů
ve Francii,minulý týden. Na tiskové konferenci mluv
otevřeně používají /viz obal "Opus Dei"/.
čí kapely Ivan Novák tvrdil, že se kapela stala obě
LP "Rekapitulacija" vyšlo v NSR, ale nesetkalo se
tí provokace a že video k jejich singlu "Life Is Li
s velkým ohlasem. LP "Laibach" bylo vydáno v Jugos
fe", bylo v USA zakázáno na nátlak židovské lobby.
lávii, ale oro různé neshody s tamnějšími kulturní
Ivan také odmítl odsoudit fašistické pozdravy, ji
mi úřady, které vedly až zákazu veřejného vystupování
miž se prezentovala mal^ část obecenstva během je
v zemi, se soubor začíná realizovat na ostrovní scéně,
jich vystoupení v Rennes.
přitom však nadále využívá své mateřštiny. LP "Nova
"To je problém západní společnosti" řekl Ivan den
Akropola" tématicky pokračuje v duchu předcházející
po tiskovce. "Nacistický pozdrav je dnes absolutně
ho alba, ale jeho zvuk už není tak naléhavý, přesto
prázdný, nemá nic snolečného s realitou". V Rakousku
však s velkým ohlasem na alternativní scéně. Toto
album vyšlo o rok později v mírně pozměněné verzi
se na našich koncertech objevilo několik neonacistu.
i v Jugoslávii, pod názvem "Slovinska^Akropola".
Evidentně se jim náš koncert líbil, ale nakonec si
Ve svém repertoáru mají i vlastní úpravy hitů
připadali frustrovaní, protože se nemohli najít v tom,
co jsme hráli a dělali. Jsme rádi, když na nás cho
jako "One Vision" skupiny Queen a "Life. Is Life"
rakouských Opus, které se kromě dalších objevily
dí různí lidi, nestojíme o jednorozměrné publikum".
na LP."Opus Dei", které však ve srovnání s předchá
"Ale celá symbolika kapely je fašistická, nebo ne?"
zející tvorbou nemá už takovou sílu.
"Je to přesné kopie současného moderního Donu...
Laibach jsou také skvělou koncertní kapelou. Hlavní
je to součást rock and rollového modelu, který je
důraz při vystoupení kladou na emociální prožitek,
absolutně fašistický. A my jako jeho součást, ho
jde soíše o narateatrální představení, než o tyoicdo jisté míry reprodukujeme... patříme do tohoto
ký rockový koncert.
cirkusu."
Ve vlastní zemi mají již mnoho následovníků - diva
"Ale proč jste tento rock and rollový cirkus nějakým
delní skupinu Scipion, sochařskou Irvin, hudební
způsobem nezpochybnili, nepostavili se oroti němu?"
O! Kult - s nimiž vytváří zajímavé umělecké hnutí
"My zpochybňujeme všechno - demokracii, východní re
"Neu Slowenische Kunst".
žimy, všechny politické i umělecké systémy."
V současnosti jsou Laibach považováni britskou
"Proč taky demokracii?”
kritikou za nejvýznamější východoevropdkou skupinu.
"Protože demokracie není něco, coby se dalo považo
vat za poslední, nejvyšší dobro....demokracie je
maskou strukturovanějšího imperialismu. Komunismus
je lepší systém, jediný s trochou lidké budoucnosti."
"Jste komunisti?"
" Ne. Užíváme k letu obě křídla, nravé i levé. Jenom
jedno je vám nahoúby."
"Vyvolali jste na včerejší tiskovce kontroverzi
umysInč?"
"Pokud to berete takhle, je to OK. Snažíme se jen
ukázat, že věci nejsou jednorozměrné, že mají více
facet."
"Dělali jste si z britských novinářů srandu?"
"Britští žurnalisté jsou velice módní a tak se snaží
klást stupidní otázky. Jsou velice tot-alitní. Dávám
přednost tomu hrát si snima. Na jejich protivný a bl
bý otázky musím i já být protivnej - jsou to módní
žurnalisti. A taky jsem byl unavenej."
"Je váš koncert žert?"
"Záleží na člověku, jestli to tak bere, řýslím, že kte
rýkoli náš koncert je docela zábavnej."
"Jsou Laibach zábavní?"
"A proč by měli bejt?" Buster Keaton se taky nesmál."
"Jste fašistická kapela?"
"Kdyby jsme byli fašistická kapela, nedělali bysme
v pop médiích."
Jo, tak takhle to je. Laibach teda nejsou fašisti. Líčí
sami sebe jako "militantní klasicisty", jako součást
nového uměleckého hnutí, které zobrazuje "formální
strukturu symbolikou".
Jejich snonsorem je Slovinská Lovecká Společnost, jsou
totiž vášnivými lovci. No a dva z nich jsou vegetariáni
Laibach jsou kapelou kontradikcí. Volí své veřejné vý
roky velice uvážlivě a co s největším efektem. Znčv k
Milan /neoficiálně/ tvrdí, že nenávidí fašisty a nechce
mít s nimi nic společnýho. A pak potkáte jeho kolegu
v černé košili a vojenských holínkách.
Sounds,

.Jan.
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DISKOGRAPIB
1/
2/
3/
4/

”12”

L?

Laibach and Last Pew Day / 1933/
Documents Of Oppression /C90 /
Bin Schauspieler
/C90K 7,87 /
V2 - Live In Holland 28.6. 35 /060, 37/

1/ Sila/Boji/Brat mo j
/Laylah
84/
/toto jsou, názvy skladeb, deska je bez názvu/
2/ Panorama
/Bast V/est Trading Company 84/
3/ Die Liebe
/Cherry Red Rec.
85/
4/ Geburg eine Nation
/ Mute Rec.
87/
5/ Live Is Life
/Mute Rec.
87/
Sympathy Por The Devil / Mute? Rec.
83/
7/ Sympathy Por The Devil /Picture Disc, 33/
/nenoužitý prac, název ’’Nebe září”
/ Skuc
85/
neu Konservativ;
/ Live Hamburg
8 5/
Nova Akropola
/ Cherry Red Rec. 85/
Occupied Durope Tour / Live London, Holland
NSR, Jugoslávie,
Liute Rec. 86/
Rekapitulacj a 2LP
/Hute Rec.
86/
Slovenski Parlament
/ v NSR pod názvem
"Slovinska Akropola”
Skuc 87/
Opus Dei
/ Hute Rec.
87/
A Baptizm
2LP / Sub Rosa
87/
Krst pod Triglayom
2LP
/Sub Rosa
37/
Let It Be
/ Mute Rec.
88/

y/ Laibach

2/
3/
4/
5/
6/

7/
8/
9/
10/

I.imo to obsahují skladby Laibach i některé Bootlegy /např.
kazeta z koncertu z doby Opus Dei nebo první koncert v Záp.
Berlínu'Z roku 1985 - obě jsou bez názvu - dále se objevují
na různých výběrech a také ofic. firmami vydané maxi SP,
kde jsou ale už jinde vydané věci, pouze v jiném pořadí
a sami Laibach je do své "oficiální” řadové diskografie
nezařazují.

WORLD
DOMíNAJlOH
ENTERPRISES
Minulého týdne, na proteat proti našim laxním zákon
zV.Í životního prostředí, hráli <iorld Domination ?.n
vačuí koncerty před sídly velkých korporací v Londýně, kat Smith
byl svědkem reakce Velkého Bratru (režimu, a jeho korporací)^

REŽIMU
Kelody Maker, Dec

Znečifitční má různé formy. Není tc jen viditelný' Kour^komínů, kar
bonové monoxidy ve výfukových plynech, aerosoly, zapříčiňující díru
ve vrstvč ozónu. Neviditelné znečiótčtií je ve vodě, kterou pijeme,
je jím elektřina, pohánějící naše stereo a TV. To vše je financováno
vašimi bankami, vašimi penftzi, & nakonec to zasahuje i vás. A »"Dř
cntějí toho(zneči6tšuí) jaůtS víc.p- '

tyto růzué chemikálie nato
Koupit (Chemickou) továrnu. Jakmile budou v
ií
Pár zb^v^ícíci^ bezpečnostních nařízen? ^zákonů
a nadělají větší zídky ze znečištění, budou si užívat finálních zi?

lik
čí*

xro svou akci, nabídku ne převzetí korporací a firem, si nadali
manažérského atratéga Maxwelle Saunderse, a mladého, průrazného public-relations-aana. Lddieho Kurdocha. Spolu, jak pevné věří, je nic
nic nezastaví. Jejich aanaging director Keith Dobson, kytaristé UD' ’
tluče pěstí do atole v sídle WDE, a objasňuje plán tažení.
Keiths"Jsma mladý »analéreký tým a jdeme do toho naplno. Přesvědčí
li jsme pilíře průmyslu znečištění, že WDJ. jaou cestou vpřed. Jsme
mece-nacionálni /tedy víc než multi-nacionální, nadnárodní, jimiž
jsou velké koncerny/. Znečištění musí být ještě horší"
Maxwell:"Proto jsme zahrnuli do svých akcí 1 oddělení Mlí>( policie)
Dělají sice stoprocentní práci, ale plně se jim nepodařilo potlačit
hlasv Levičáckých sentimentálních aocanských komoušských cizáků.kteřá nechtějí mít o Produkty Znečištění nic společného"
Keith:"Proč se každý děsí Skleníkového Ifektu? Co je špatného na
krásném klimatu Středozemního moře?"

XäaiälX Maxwell j" BDE jsou pŕíÔJRóu, ale pružnou organizací.Staráme
ae sami o sebe. Charita, dobročinnost začíná d otca! Víme, ne které
atraná ja
nukleární chlaba namazán máalemT"
I.ddie: "Osvobození od bezpečnosti < bezpečnostních opatření, zékor.Ú)
tcí náé slogan! Už máme plný zuby těch sentimex.tálních pseudointelektuýli co nám říkají, co máme dělat! hledíme b obdivem na pionýrského
ducha kovbojů, co jeli ne Západ a stříleli Ir<diány. .Země je stále
teplejší a teplejóí (zvySuje se její teplota, během pár let vždy o
stupen), a žít v Cheamu je pořád lepší a lepňí.."
.<ci th:"3uí zticha, Edďie.."
(Eddie by neměl pít tolik piva)
?o tři dny minulého týdne WCr. navštěvovali londýnské úřadovny
(ředitelství) největších znečiětovatelů této planety. V každém úřa
dě udělali prezentaci - oficiální nabídku nn převzetí té které apolečuooti do svých vlastních ruljou s tím, že zruší všechny bezpečno«-'
tni nařízení a pevedcu firmu výhradně za zlokem. Přesné totéž, če- 1
ŕ.o ai ty firmy b radostí dopřávají.
"Prezentace" měly formu live
i
performance, doprovázené megafonovou kritikou od Maxwella, zatímco
iddie rozdával »mstěným kolemjdoucím prospekty, letáky WDP.
Každá prezentace končila s kaxwellovcu Žádostí managing directorovi té které firmy/společnosti, aoy předal klíče od podniku. Snad
nepřekvapí, že žádr^ý z nich to neudělal.
t:.: "i ř; méli jsme lidi v těch úřadech o tom přeaýčlet. Jnmozře.imě, práce je práce a ti lidé musí pracovat tam, kde jsou peníze,
ule je Bjjutný, že jed.-.oho dne si posadí na kolena vnoučata a budou
jim vykládat, že pracovali pro firau, která vykořistila a zabila mnoP
žství lidí..To není cnyba těchto lidí v těch firmách, mnozí z nich ď
ani nevědí, co dělají, a tak potřebujou připomenout, že mimo jejich®“
firmy jsou lidi, kterým se nelíbí, co tyto firmy dělají, a snad se
tihle lidé z firem začnou na věci prát a začnou myslet o něco víc"
Iddie:"Dobré bylo, že řada těcchto lidí ai vzala letáky, četla je,
a narazila v nich na to, nakolik se ta která, jejich firmo podílí ne
znečištění“

Reakce autorít na ahows UDÍ v r.l9H5 byla daleko zlostnějáí a ka
pelu tehdy následoval silný oddíl policie všude, kam se hnula. Letos
- maje na paměti tehdejší bitvu o Aestainetrraký most - policie ne
měla rozbít hlavy tolika mladým lidea, a proto ai počínala laxně.
“Honza Novák“ (“člověk z ulice", "veřejiaost") těž zůstal většinou
lhostejný. Jakoby lidské rasa zapomněla rebelovat. Jako velká houba
s chutí do sebe nasává všecnny araňky, co jsou jí hozeny, ai jedno
ho dne 3« obrátí břichem vzhůru, a bude po ní.
Keitn:"Tento postoj je výsledkem posledních dekád. Uou odpovědno
stí jako lidská bytosti je pokusit se s tím něco udělat- Lidi si mys
lí, Že se nedá nic dělat, ale tyhle problémy vytvořili lidi, a my je
, coby lidi, QŮžeae napravit, bůdeme-li tvrdě a usilovně a dlouze
myslet. Podminování ve úkole a televizi učí lidi nemyslet za sebe,
ale akceptovat příkazy zvenku. Je to programování v masivním měřít
ku - musíte přece být jako ten muž/žena z obrazovky!"
Před IC1 mlodá žena, vezoucí v kočárku dvě děti, odmítá přijmout
letáky od

ddiehc, sni se na ně nechce podívat. Téměř cítíte, ce ;>1

myslí - tohle nemá co dělat n mým Životem.
lddie;"ro Jisté míry chápu její reakci. Je zvyklá, že ji věci bo
mbardují, e už v tom dosáhla bodu saturace. Všic ni jame pod tím stá
lým tlakem - kup, kup, KUP J“
Keith:"A když je někdo konfrontován s názory, které dříve nesl'—
Sel, které c: tějí aby myslel jinak..děsí se..Znám to u svých rodičů:
"berou" věechny ty kecy, co slyší "seshora". Většina lidí je stejných.
Neradi myslí na to, proč tu, ne zemi jsou. Cbčas snad zajdou do ko
stela, a tím splnili avé křesťanské povinnosti. Nechtějí přemýšlet
o tom, co je "za" životem. Ani na stav věcí atd...Všechny tyhle vě
ci jsou jim nepříjemné, mimo jiné proto, že byli zcela vědomě (syotéaem) připravováni o informace..kdyby je měli, začli by si dávat věci
dohromady e měli by celkový obraz, a to bolí — protože to bolet musí,
ale přesto by Lidi myslet měli, měli by vypracovat odpověd..Naxonsc
budou možná trochu štastnější, protože pochopí co je co, a že není
třeba se bát. Ale chce to, aby lidi zaujímat stanoviska"
Ale s rostoucím tlakem Velkého liratra (režimu) na vaše rameno je
pořád těžším toto dělat - podaří-li se vám vstát a zaujmout sta.ovisko, celá síla zákona ee načas změní - aby vám to ještě víc příště

Maxwell:"Děaným je, že tak málo lidí se o takové věci stará.Spíš
je zajímá velikoat/tvar/barva nových šatů Fergie (ženy druhé princepozn.př.) Už se nikdo nestará o svobody?
Lddie:"Ale jo, lidi te dělají, ale bojí se promluvit nahlas.Nel
ze být izolovaným hlasem pod touhle vládou - snadno vás vydělí a pro
hlásí za cvoka. Tohle Toryovce umí výborně“
£le extrémní restrikce plodí extrémní reakci. A během deseti let,
ež budou lidi umírat ne ulici - jako ie budou - budeme svědky vražd jakési revolty venkovanů, tentokrát se samopaly apod.
i£axwell“Na všeelmo můžete mít extrémní reakci, ale aby byla co
platná, musí mít podporu. Myslím, že tohle bude marná věc“
Keith:"Malér je, že lidi skutečně chtějí Thatcňerovou, protože
Je silná, a to proto, že za ní stojí U3A. USA vlastní tuto zem(Bri
tánii), protože jsme jim jí prodali ze II.svět.války. Amerika si
vybodovala své impérium na téhle válce - člověaka někdy
napadá,
proč vlastně ta válka začala“.

Cd Live Aid byla i protestní muzika absorbována a “podmazAne"
establišmentem. Je směšné, že Tracv Chapaanová, Simple Minds a ti
všichni ostatní noví “správní" mohli souhlasit 8 tím, že vystoupí
na politickém koncertu ípro Mandelů) za podmínky, Že ze scény nepře
nesou žádný politický výrok! 1 mezi hvězdami co tak rychle propůj
čují své jména na seznam snad každé charitativní show, je zdrženli
vost identifikovat ty, kdo napáchali zla, vyslovit se proti těm, co
ublížili lidem, kterým «* tito umělci snaží pomoct. UDE nepřítele
identifikuje, ukazuje na ně prstem, s proto jsou pod stálým dozorem.
Keith:"Je děs, ía lidi, kteří se narodili na této zemi, nemůžou
na
žít, aniž by Jim někdo neodposlouchával telefony, nečetl
poštu atd".

___ Není treba si dělat starosti - aspoň ted ne..Nejblíže zavření v
kriminále byli WDE minulého týdne - při prezentaci u velvyalanectví
USA (což neprekvapuje). Maxwell vyletěl - oez ceremonií - po schodech,
a pár vteřin po n&n letěl i jeho megafonů__
Před Midland Bank (tato banka financuje brazilský projokt na vyká
cení kilometrů tropických pralesů) byla reakce komičtější - prostě za
vřeli obrovské dveře • zvedli padací mříže. !
Prezentace u Peugeot Talbota na Picadilly vzbudila bojového ducha
Dunkerque v jednom starém strejdovi. Peugeot má teá pod kontrolou vý
fuková plyny celé EHS a zpomalil zavádění katalyzátorů proti úniku olova z benzinu ve výfucích aut. Ten chlápek ve dveřích hrozil, že
"Diggerovi nacpe paličky od bicích do prdele a Piercovi nacpe do krku
jeho megafon*. Když pak viděl revolver, sloužící jako držadlo megafo
nu, byt byl z plastiku a namířen bůhvík? •, instinkt mu zavelel stáh
nout ae x bojiště, a tak prchl a zamkl . zebou dveře.

P au l O ld fie ld , K alody Kakar, D ec. 3 , 1938

Jito noc pro zápalná gesta a zkoušky ns konec světa. Shake Appeal,
ukazuje ae, sdílí většinu svých pop chromozomů s MC5 a Jggy Popem.
Někdy se omezují na "Syrovou Energii" proto-pu:;k f'.ndamei.talismu, usmrkanost a jízlívoat dětí A-bomby, "přeskupení" kůže a loken vlasů,
což jsoi známky toho, že se nebezpečně blíží tomu být dalšími Crazynead
Ale jsou tu i záblesky toho, co ae kolabovaný pop vnitřní apokaly
psy skupiny Loop naučil z týchž detroítakých zdrojů konce 6C.let."Amphetaxiue“ je zeslabený, statický beat a vrstva na vrstvě wah-wah ky
tary, a vokuly co zní Jako někde, kdo ztratil kontakt se svčttm, sdc
ztratil i kontakt se zvukem vlastního hlasu. Je to téměř tak dislo
kované jako kolize pianě "16 Dreams" raných Loop. A instrumentálka,
která začíná jako neskrývaný thrash, někde v půli cesty "chytne faleé"1
a zpomaluje ac, až se blíží The Stooges (než se setkali s 3owiem) na
jejich "Punhouse"; je to zavrženíhodný, rozrušený, zasláblý, zpusto
šený sound. Neočekávaný příslib.
4orld Domlnation Enterprises jsou vždy zpustošení, zdeciaovaní
(wasted). Ve skutečnosti je to WASTE ve vdech významech tohoto slova
(plýtvání/odpad/puatina/úbytek-ztráta-vypotřebování), eo tvoří jejich
verzi apokalypsy. Horiaontea, plným zvuků nahlas puštěnéhg rádia/magaetofonu repertoáru, který hrají dnes ("Asbestos", "I can t Live Without My Rádio" atd.) je pustina (vaateland), či místo, na které odklá
dáme všechny odpadky, všechen odpad (waate), co vytváříme. A BDĚ ai
představují sebe samé coby obyvatele "Leed City" ("Olověného Města",
ve sxyalu města plného olova z výfuků aut atd.), vidí sebe samé jako
odpad a výkaly na okrajích industriálni společnosti.
Je-li znečištěni odpadem (waste) tam, kde by odpad být neměl, je
li (znečištění) kontaminací, nákazou a zbořením hranie, které dělají
život ještě snesitelným, pak show BDE představuje totální, n^pro^té
znečištění. Jestli WDE uskuteční svůj plán hrát, nezvaní, přec sídly
multi-nacionálních (u nás ae říká "nadnárodních") společností, mono
polů a firem, bude to jakoby protestovali tím, že vyklopí přeplněné
popelnice na schodiště radnice.
Poslouchejte WDE a uslyšíte puzeni zdecimovat sebe sama, položit
odpad (waate) všude tam, kde hraji, v zoufalé a vzdorné výčitce světu.
Je to jakoby se
chopili poslední, marné, bezvýchodné, zuřivé me
tody odporu, která jim ještě zbývá. Dělají spektákl, podívanou ze
své vlastní impotence, neschopnosti a nezpůsobilosti, posouvají ku
předu ručičky časované bomby ghetta, a stahují sebou dolů všechno ko
lem sebe.
ha desce pořád dostanete plánované denotace, strategické laviny
soundu a obří intervaly dubu. Li ve jsou WDE daleko víc nespoutaní,
jsou daleko větší sérii kolapsů a auto-destruktivních křeči, téměř
bezděčnou, neúmyslnou devastaci každé písně. "1 Car/t Live lithout
ky Radlo* ztrácí i tu poslední známku LL Cool Jayova rapového diktátorsjví a tvrdého slepování /"I Can't..." je původně LL Cool Jayova
píseň - pozn.př./V rukou WDE je to čmárání křídou po skle a protest,
či skřípání Jako asfalt o asfalt. Je to zmrzačené, disíunkční, dokon
ce nádorovíté nesprávné "čteni" (LL Cool Jaye).
v
"řunkytown" Je další z Jejich ochrnutých pojednání popu. Lesk ta
nečního parketu a agilní chod originálu ("Funkytown" Je, v originálu,
úděsná"diskárna", vyleštěná kýčovitá disco písnička - pozn.př.) jsou
udušeny, překryly popelavě šedým nátěrem a rytmem stroje na lisování
odpadků, zatímco vokály jsou rozthány a zahozeny. Když ae lesk rozv
lněné, skotačivé funk kytary originálu zde vůbec dostane na povrchy
pak je to stéží něco víc než pouhý posměšek. "Tutti řrutti", základní
text rockenrollové bujností, pokud vůbec něco takového existovalo,
je v podání WDE též zrychlen, zplanýrován, rozmazán a odfláknut do
unaveného zapomnění.
Kouzlo popu Je úniková cente, která už není použitelná pro aejspodnfijší společenskou třídu v ADE-ovakém měa^ě aabeatu a papundeklu.
Jedna skladba dokor.ee zr.í jako epitaf za rock r/rollem, je to koláž
pop citací (all alone, tried to call you on the telephoue", "se® you
latert tlligator"), která je prou tě vyprázdněna, vysrána mezi jejich
spouět těžkých motorových pásů a beatu "mrtvé váhy .
Live provedená skladba "Asbestos Lcad Asbostos" není už uváženým
heavy dubem, ale je výstřednými riffy a kytarovou deformací připomí
nající drcení, borcení plechu. Jsou zde jen udušené, polo-zapomenuté
vokály s záverečné vrčení, finálním poselstvím _WD1 Je rictvs (otevře
ná ústa) vzdoru. A úeith Lcbsou ztělesňue je Jerich marný, zbytečný
vztek, jejich připravenost přijmout utrpení a Armageddon. áéith podá
vá groggy, bezpáteřný výkon, je to křečovitý nářez a mrhání \waste)
energiemi. ÄDE jacu ne scéně mohutní, ale ne intenzivní. Rychle vz
planou, aby brzy vyhořeli. Lni vyřízené dřív, než vlastně začnou, vy
čerpaní a vyprázdnění běsem a vy srnčenaa. Už se prostě nestarají, je
jim’všechno fuk. Sptva vědí, co dělají, což je jejich triumfem.
Jako obvykle, publikum Je napůl zmatené, napůl ohromené. Není tu
moc místa na nějaký report, jak se přesouvají od jedné brilantně zde
molované skladby k další přes plochy vytí z odložených, "vyřazených",
do odpadků vyhozených, kytar. Když je po všem, vypadají omráčeně a
plaše, jakoby nevěděli, co ae dělo. ftDL Jsou vzrušující a nároční
proto, že se sani nijak nešetří. Žádné explicitní naděje, žádná posel
ství, jen bílý žár rocku, který nemá co ztratit a (nemá) kam jít.
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CO JE TO INDUSTRIÁL

Neustále kolem sebe slyším donody o tom, co je to vla
stně ten industriál /1/. K zamyšlení nad touto otázkou
mě donutil právě proběhnutý 1. industriálni festival v
?Praze /7. - 3. duona, 1939/. Pokusím se tedy vysvětlit
'jak vidím industriál já sám.

/Nebudu se zabývat přímou historií, ale rád bych navá' zal na současný trend tohoto hudebního "žánru".
Na počátku bych se zakusil hledat mezi skupinami LAISACH, SWANS, TES.T DEPARTMENT, 23 SKIDOO a EINSTURZENDE
NEU3AUTEN nějaký styčný bod. V samotné hudbě, ani
v
image; rozhodně není. To znamená, že musíme
hledat v
textech, nebo ještě lépe v určitém filozofickém zákla!’du, na kterém ta která skupina staví, at už z vnitřní
ho ponledu jedince či z pohledu určité skupiny lidí.
Podle mého názoru považuji industriál za nejaktuálnějkší výpověď o současnosti. Výpov-ľa nejen časovou, ale i*
ideovou. Proto za industriál nepovažuji pouhé mláceníS
do plechu.

STŘEDNÍ EVROPA

Petr Trpák
Kafkova 21
Praha 6
1Ó3 00

DALŠÍ PROMARNĚNÁ ŠANCE

ROČNÍK FESTIVALU

INDUSTRIÁLNI
HUDBY

Když začaly pronikat prvrií zprávy o připravova
ném 1. ročníku festivalu industriálni muziky u nás,
vypadalo to nadějně. Pak se zprávy upřesnily, termín
byl pevně dán - dokonce vhodně, vždyt to bylo
týden
po Rockfestu ’89 - lístky v předprodeji, kapely v ho
rečném tréninku a pochopiteli.ě plno telefonátů
na
všechny strany, aby to nikomu neuteklo. Snad
jen to
místo - KS DELTA - v Praze snad není klub tak vzdále
ný od centra.
Pak přišel pátek 7.dubna a s ním hned
několik
překvapení - píši je v pořadí jak přicházely cenavstupenek až nehorázně přemrštěná, změna v pořadí ka
pel a hlavně absolutně katastrofální dramaturgie. Tu
dramaturgii by člověk chápal od byrokratů naší ofici
ální kultury, ale od lidí, kteří této hudbě věří
a
žijí v ní to byla rána pod pás.
0 předvedené muzice psát nebudu. Vždyt tak jako
ve světě, tak i u nás se v této oblasti hudebního vy
jádření vždy najde někdo originální /zde to byl MONDRIAN, STŘEDNÍ EVROPA a částečně HORE HOR/ zrovna tak
jako pochopitelně i epigoni bez nápadu. A těch
zde
bylo víc.
Ale zpět k té neštastné dramaturgii. Myslím si,
že není vhodná doba na zahazování možností
zaujmout
stanovisko k době i dění kolem nás. A takovou
šanci
1. ročník na DELTĚ měl - a přímo ukázkově ji promar
nil.
Kdyby se podobná akce konala zhruba 300 km
na
západ, prosím, al si tam dělají co chtějí. Ale zde, v
čase kdy není jisté že budou další ročníky, nebol vše
vlastně záleží na osudu snahy jednoho politika, a to
ještě ne našeho, to bylo marnotratné zahození příle
žitosti.
Příležitosti uvést jednak kompaktní program v
daném žánru - t.zn. využít plně, a to zdůrazňuji, čas
celkem 10 hodin /t.j. 600 minut/ k tomu, aby byli li
dé zavaleni tokem informací ne dané téma. Vždyt se v
tomto případě samo nabízí řešení, jak využít přestá
vky mezi jednotlivými skupinami. Přece ne všichni di
váci vědí dost o celé té oblasti industriálni muziky,
tak proč se přestávky nevyužilo k prezentaci
této
hudby z kazet s průvodním slovem. A navíc byla
mož
nost do foyer umístit video se záznamy filmů, v nichž
industriálni skupiny umocňují svou hudbu vizuálně.
Možná by pak i živá vystoupení byla lepší - v
kon
frontaci se totiž vždy tvoří něco lepšího.
Vedle tohoto nedostatku je pak totální absence
průvodního slova tím nejmenším.
Ale za velmi podstatné však považuji to, že by
la zbůhdarma ztracena jedinečná možnost určité dobové
prezentace názorů. Vzhledem k tomu, že v rockové hud
bě je zde kontinuita přetrhaná a stále
zpřetrhávána
zásahy moci, je nutno každou takovouto
příležitost
využít k vyjádření /slovnímu/ vlastních názorů na do
bu, život a vztahy ve společnosti. Přece si
členové
skupin, účastných na festivalu, nemyslí, že žijí mimo
rámec všeho. A tady si myslím, že jen veřejné a hla
sité formulování něčeho jako tvůrčího manifestu
či
provolání je na místě. Byl by obsahovalo kontroverzní
názory, ale aby hlavně nějaké bylo. Až takových pro
volání budou plné sály a šálky, pak bude doba zralá k
tomu, aby se v rámci vzniklých rozdílů počalo utvářet
společné vědomí o přítomnosti a příslušnosti k času a
okolí.
Chápu, že je velmi těžké formulovat smysluplné
prohlášení či provolání, jak kdo chcete, ale tím, že
se to nezkusí nelze se poučit z chyb. A těch je i v
oblasti neoficiálních hudebních skupin dost a dost,
včetně absence velké dávky tolerance.
A proto nezatracuji myšlenku pořádání takových
to akcí, jen je potřeba je využít do posledního oka
mžiku jejich trvání.
Snad tedy příště...
/Petr Lachman/
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eTsk máme v Česku s postupující perestrojkou další
xestival. Industriálni. Do původní představy skupir.v
střední Evropa, iniciátorky tyhle akce, se sice hned
.nabouralo několik nepostradatelnéjch chytráků, ale o
tom až později. I tak bylo 7. a 8. dubna v zatím neProšvihnutym sále KS Delta v Praze 6 co slyšet.
Kdo si, podle programu, koupil lístek jen na jeden z
Koncertů, pro něj zajímavější, zjistil hned po
pří
chodu, že všechno je jinak. První den zahajovala nej—
známější pražská propagátorka industriálni
hudby*’oTREDNI EVROPA, kapela vystavěná Petrem
Trpákem ' na
troskách Veselých Filištínů. Dík problémům u vchodu
/lístky stály 25,- Kčs/ jsem slyšel až závěr
její
produkce, ale i tak můžu říct, že tím večer předčasně
vyvrcholil hned na začátku. Přes stálou slabinu sku
piny - dívčí zpěv, i přes to, že tentokrát snad hráli
pod svým obvyklým standartem. Na pódiu už
tradičně
všichni v černém, žádná světla jen jediná slabá žáro
vka, prototyp klasické image českého /nebo spíS praž
ského?/ industrialu. Střední Evropa je jedinou kape
lou v pravým slova smyslu industriálni myšlením, tex
ty i celkovou koncepcí í/což se odráží i na spřízně-neí
pAťSé'
- recenzi jejich demokazety "Uragán
světem burácí" najdete v dalším čísle, pozn.redakce/,
přes to, že její hudba by se dala označit spíš snad
termínem "brutální minimalismus". Není to žádná hlu
ková apokalypsa. Ve vedení hlasů saxofonové sekce se
objevují názvuky barokní a gotické hudby, přes suro
vost, zdánlivou nemelodičnost a ostré pochodové rytmy
je cítit, že je to hudba slovanská. Evropa se taky,
dík této konfrontaci názorů na to, co vlastně je in
dustriálni hudba, rozhodla napříště tohle označení opustit a svojí hudbu uvádět jako "hudbu střední Evro
py". Další v poradí bylo karvinské hornické trio HORE
HOR. Dva kytaristi a zpěvák hrající na, ozvučené pru
žiny byli nakonec proti původnímu flarnU jedinou nepražskou kapelou festivalu. Zařadil bych je někam k
okruhu kapel lydie Lunch, Swans neb^ Sonic Youth. stejně neúprosně agresivní zvuk dvou
zbustrovených
kytar, pomalu, monotónně se valící v táhlých.
morav
ských melodiích, pružiny používané jako perkuse, díky
Práci zvukaře skoro neslyšitelné, stejně jako
zpěv.
A zrovna tak se na pódiu mezi nástroji Střední Evropy
ztrácela i kapela sama. Počáteční príjemnej
šok mě
řice rycnle přešel, potřebovali by spolu ještě hodně
krát n k tomu zrovna v Karviný asi moc vhodný podmín
ky nejsou, přesto jsem už teď zvědavéj, jak budoupnít
nn dalším ročníku. i'o koncertě jsem se dozvěděl,
že
jako texty používají básně Petra Bezruče /!/
a tím
větší zlost jsem měl na zvukaře. Koncertem Hoře
nor
vůbec začala dvoudenní demonstrace jeho neschopnosti.
Po následující skoro hodinový přestavbě pódia předve
dla COCA-COLA SHOV/, první omyl festivalu, jakýsi hap
pening připomínající máničkovské koncerty z dob za
čátků Amon Dtldl. .Vyráběli .sice dost hluku, ale s industrialem to nemělo nic společného. Textům znovu ne
bylo rozumět, i když podle pár slov, který občas vy
pluly nn povrch, to bylo tentokrát lip, na pódiu se
pcnyoovalo množství lidí /lo - 12?/, zpěváci se stří
dali, přicházeli azodcházeli do zákulisí a
několik
dalších lidí pod pódiem malovalo černou barvou
na
rozvěšené balicí papíry, které na závěr rozhazovali
mezi publikum. Celá akce působila dost křečovitě, ne
hudbě bylo znát, že kapela nezkouší, použití
houslí
v některých skladbách mi připadá dost problematické až příliš zavání poplatností Plastic People a vůbec,
za celý rok od doby kdy jsem Coca-Colu slyšel
napo
sled, se nic nezměnilo. Kůň prosazený na festival r.a
poslední chvíli Centrem pro volný čas mládeže CÚV SSM
naprosto zklamal a stal se jednoznačně největším fe
stivalovým průserem. Svědčilo o tom i předsálí nabité
znechucenými posluchači, kteří odešli ven čekat
na
poslední skupinu večera - MONDRIAN. Mondrian je duo s
těžce neindustriálním vzhledem. Tvoří ho výborně cí
tící baskytarista Jaroslav Pížl, decentní mladý muž
korektního vystupování, v bezchybném obleku se sponou
na kravatě a perfektní houslistka v kostkovaném
kostýmku, kterou jsem na první pohled považoval za ně
jakou funkcionárku klubu. Kromě živých hráčů využívá
K. i přednatočené pásky s hluky nebo automatickým bu
beníkem. Zvuk baskytary je ve většině skladeb
silně
zkreslený, př«s to ale zůstává hudba jemná a uklidňu
jící; oproti původnímu programu bylo zařazení
tyhle
skupiny na konec večera dobrým dramaturgickým tahem.
Bohužel ale Mondrian doplatil na zbytečně dlouhé pře
stávky mezi jednotlivými kapelami. Hrát začal až po
dvaadvacáté hodině, kdy většina lidí v sále už usína
la. I tak se po skončení koncertu seběhlo kolem Jardy
Pížla několik "lovců talentů" aby si zajistili konta
kty k dalším vystoupením. Hudba Mondrianu byla pro ty
co neznají kazety Informátor 001 a Frankfurt - Praha
opravdovým zjevením.
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Druhý den přehlídky otevřeli PAPRSKY INŽINÝRA GARINA.
Další skupina v černém, bez světel na pódiu. Paprsky
kopírují Einsttlrzende Neubauten, a to takovým způso
bem, že přebírají přímo některé jejich nástroje např.
ozvučený nákupní košík, používají také brusku, vrtač
ku atd. V jednu chvíli, kdy jsem musel odejít na zá
chod, jsem při poslechu z dálky měl pocit, že dokonce
přímo někter věci E.N. hrají. Jejich hudba je "nejindustriálnější" na první poslech, ale ve skutečnosti
zůstává jen u vnějších znaků, na povrchu. Nejsilnější
byla jako doprovod k dokumentárnímu
filmu z VŽKG,
který se promítal na stěnu za kapelu,v druhý
části
koncertu. Po další dlouhí přestavbě pódia další z omy
lů dramaturgie. OZ// - Onkel Zbyndas Winterrock. Kul
tovní pražská kapela s frekvencí koncertů tak jednou
za dva roky, teň dokonce po čtyřech letech! OZW jsou
skvělej bigbít, ale proč bigbít na týhle akci? Kobox,
který skupinu strašil ve filmu Hudba 1985, se objevil
na scéně v pěti exemplářích - OZW vystoupili jako ob
vykle v maskách. Kobox 1: zpěv, trubka, bruska, Kobox
2: kytara, Kobox 3: saxofon, kytara, Kobox 4:
basa,
Kobox 5: klávesy, zpěv a bubeník ve své stálé masce,
odlišné od ostatních členů kapely. Koboxí hudba
vy
chází z klasiky českého undergroundu, je poučená ame
rickými garážovkami 80. let /i masky odkazují k Devo/
a místy překvapivě zazní i obyčejná "písničková” me
lodie jak z půlky let šedesátých, což, zřejmě neúmy
slně, koresponduje se současným světovým trendem. Do
budoucna by právě v takových písních mohla být hlavní
síla OZW. M.I.O.S. - Mushrooms In Our Shoes, na pla
kátku přeložené jako Žampiony v našich botách,
byli
podle tnžio nej Lepší, co se vůbec na festivalu objevilo.
Jediní, kdo dokázali vybočit ze zavedeného podiového
klišé. V mrtvolném světle jediné shora svítící modré
žárovky se na úplně prázdném jevišti pohupoval a ja
koby v rituálním tanci v kruhu obíhal do sebe zahle
děný přírodní muž, šaman, kromě skalpové kadeře v zá
tylku hladce vyholený hráč na australský folklorní
nástroj didjiridoo, David Urban, vedle něj se nekoor
dinovaně zmítal civilizovaný neurotik, rockový hudeb
ník, zpěvák /zpěv bez textů/ hrající na elektrickou
kytiru, Jaroslav Notek. CA» Jo píli těla pletení muzikanti předvedli
s pomocí přednatočených pásků zvukovou koláž
průmy
slových hluků, útržků jemné minimalistické hudby aku
stických kytar, dlouhých zvukových pasáží,
průrazně
monotónních diskorytmů a kytarové destrukce, vše díky
důsledné stylizaci na pódiu podané jako etnická hudba
industriálni civilizace. To měl být závěr koncertu!!!
Ale nebyl. Po další půlhodinové přestávce se konečně
dočkali síaníť pínovZ mtoosi/í« DUA ASTARON, které předcházela
pověst industriálneho striptýzu. Kočičky to byly pě
kný, to jo, Jim Čert pod pódiem slintal, jenže
na
svlíkání nedošlo a větší industrial jsou snad i Depeche Mode. Z pásku elektronická hudba, holky omotaný
zkrvavenéjma obvazama jenom zpívaly. Ale ýýborně.Krá
sně melodický dvojnlasy, mystický texty, bohužel kře
čovitá snaha vypadat co nejtemněj, zapálené kostelní
svíce, umělá lebka /!/ a diapozitivy jinak příjemnou
hudbu dost shazovaly, celek pak byl jenom k smíchu.
Zvukař navíc v průběhu týhle produkce dokázal, že je
naprostej ignorant, neschopnej nnzvučit ani magneto
fon, a dva mikrofony. Duo Astaron bylo taky jednou
z
věcí, které tu neměly co-4^at.
A co na závěr? Kdyby se ti chytráci, o kterých
byla
řeč na začátku, nesnažili procpat do programu za kaž
dou cenu tzv. zahraniční hosty /Coca-Cola byla náhra
da za F.Butzmana, který nakonec nedorazil/ a dali vě- .
tší prostor Evropou už domluveným kapelám z Plzně
a
ze severních Čech, mohla být konfrontace pouze domá
cího industrialu určitě daleko zajímavější....
/Zbyněk Heřmánek/

Industriò! v Delle
U nás téměř neznámý, směr
tzv. industriálni hudby sé před
stavil na prvním festivalu (7. až ------------8. 4.), který uspořádalo pražské
Kulturní středisko Delta za spo
lupráce s Centrem pro volný
čas mládeže. Nejryzejší formu
índustriálu
prezentovaly
dva
pražské soubory —
Střední
Evropa a Paprsky Inženýra Garina.
Střední Evropa se snaží o své
bytnou, původní formu této hud
by. Na pozadí dunění kotlů se
proplétají a spojují rytmy vytvá
řené na nejrůznější »průmyslo- |
vé« perkuse, saxofonová baterie
kontrastuje s recitativním zpě
vem, který vyznívá jako volání
o pomoc člověka, ztraceného
uprostřed průmyslové společ
nosti. Paprsky inženýra Garina
se netají vlivem klasiků žánru
— západoněmecké formace Einstúrzende Neubauten. Jejich vy
stoupení umocňovalo i promítá
ní diapozitivů a filmu z prostře
dí oceláren. Industriálni nástro
je včetně brusky a vrtačky zde
doplňuje baskytara a kytara,
které orientují kapelu blíže
k rockové hudbě.
Výrazným objevem bylo i duo
Mondrian, tíhnoucí spíš k vážné
hudbě, a rovněž duo M.l.O.S.
s působivou pódiovou prezenta
cí. Jen velmi malé styčné body
s industríálem méli jediní za
hraniční hosté — rakouské dív
čí vokální Duo Asteron. JeiV.t
melodičnost tak měla po všech
/předcházejících účastnících ja
kýsi uklidňující, katarzní účinek.
Podaří-li se pro příště zajistit
více mimopražských souborů,
bude domácí mapování tohoto
pro mnohé zcela nového žán
ru, sugestivně odrážejícího du
ševní choroby civilizace, úpl
nější.
(Tvorka

Na Rackfestu
chybeli
Pod pojmem industriálni hudba
st možná mnozí predstavuj! Jen
zběsilé mlácení do Železného šro
tu, které vlastné ani hudbou není.
Prvn! íestival industriálni hudby
koncem minulého týdne v praž
ském kulturním středisku Delta
vyvrátil zkreslené názory. Vedle
Paprsků inžlnýra Garlna, při je
jichž produkci sl skutečné připa
dáte jako v kovárné. Je tu Střed,
ní Evropa, která staví do kontras
tu melodické linky až Čtyř saxo
fonů s bohatou rytmikou tvořenou
krom bubnů také pružinami nebo
železnými tyčemi či plechy. In
dustriálni soubory často využívají
konkrétních zvuků a pracují s hlu
kovými sténám!.
Možnost! přednatočeného pásku
využili M, I. O. S. Ovšem v jejich
případů byla od hudby neodděli
telná pohybová složka. Většina industrlálních skupin se snaží o
komplexní působení na .diváka, a
proto nedílnou součástí vystoupe
ní je vizuální stránka. Patrné to
bylo nejen u Paprsků, ala také
u rockových O. Z. W., kteří v ob
rovských bílých maskách působili
Jako roboti. I hosté z Vídně —
dívčí duo Rádio Astaron — by
bylo méně působivé bez dlapozl- 1
. tlvů a svící zapálených na nódtu. i
Mnozí sl možná pomyslí: Skoda, F
že nehrály na Rockiestu. Takové I
duo Mondrian spojující housle a f
baskytaru s přednatočonými pás- ■
ky v minimalisticky pojatých
skladbách by bylo Jedním z nej
větších objevů. Jenže na Rockfestu by nebyl čas na složité pře
stavby pódia.

A.)

ALEX ŠVAMBERK

PETR SLABÍ

ísn pur. co tu hraje je Kobox!
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M.I.OS.

HSČTŽTE
Rockové aašry a styly Josefa Vlčka!

Ušetříte si čas, nervyj a 11,- Kčs,

ktaré můžete investovat do našeho časopisu

