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Jana Kaslová,
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al m ů m
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34§ posté
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protože istsml to©
aul hodiny
usctál
pojit® konečná už
a B®1
rseeh&l
dokonán
a byla ooc
tm nebí tolik hvSisd
pro kfilciébo alovata
a jsSti víc
lis stole zů&tmlm bible*
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C^lou noc chodil po poli
mpeiál anih a svítil mésíe
a on ľy cgp&l&l ztvů-tM & m b
nie m něco 9Í smolil vspoiseaout
protone to kousek pf^ed aím klousolo
b^rlo m atejně ¿inafe
a ehtSl tak sôatet co neá&fl
M to potom Etratí
ačco chtěl
jen věděttco to je
réao ometel »p£t do p m i t o
jel pnrai ranní trsaTsji
a ssft pel i s&staljt nsosayslné obf@2C@

V oblasti dešíových kapek
za oknem lampy ruší
tmu lidských duší
Kde jsme Ť
Naše splnitelné sny
nebudou vyslyšeny
na půli cesty k sobě
se odvracíme
a klopýtáme zpět
do temných doupat
Do rána se budeme třást
strachy nad propastí
Čekáme s nadějí
den co den,noc co noc
kroky za našimi dveřmi
sami nikdy nepřijdeme
k cizím dveřím
všech blízkých
Kdo jsme ?
Čím jsme se to stali i
Pohrdáme sebou
pláčeme nad sebou
nenávidíme sebe
zoufáme nad sebou
Jsme slepí«

Proč jsme uvězněni ve
svých tělech ?
Proč nás trápí moře
proč nás bolí pohled na
oblaka
pro& nás trýzni hvězdy
a hudba si nás zavolala
až k zamřížovanému okénku
Díváme se jak se nám
vzdaluje
nikdy nepůjdeme s ní
jsme vězni sebe samých
naše řeka je plná slepých
ramen
zanesených koryt
kamenných hrázi
zoufáme si
protože víme,že jsme jen
lodička
z papíru
která se jednou rozmočí
a řeka poplyne dál
Vše kolem nás to ví
zná náš trapný úděl
a proto projevuje soucit
I řeka,i tráva,slunce a
vítr
hudba a vzduch
dovolí nám někdy
přiblížit se
Ví,že brzy
odejdeme

jsm
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krumpáčem do hlavy
bnm
potok a ofelázky
físečné obrázky
a facku návrh
ve vodě Sekám©
v pista se plácnácae
já bych tě přetrh
rozdávej vše® lásk
vyser se na pásku
vyplatní
idiote
smie

faky mát© někdy pocit, že je to všechno fajn, najednou pocítíte
takové teplo u srdce. Nékdy, s to Je SastSjší, to trvá jen
chvíli a někdy celý den. Je to najednou z ničehož nic a nebo
vás na to přivede hudba, čerstvý vzduch, pohled do krajiny atd.
Řeknete si v tu chvíli: Nejsou snad ty moje starosti úplně
primitivní, vždyt mám před s bou ještě celej krásnej život,
Jestli M e krásnej - to už záleží na nás, jestli se necháme
zmítat zbytečnýma problémaaa a nebo jestli si budeme uvědomovat
co je podstatné a co není,
Namysleme se také někdy a zahřejme se u srdce!

Wmpmáno pro mrmâlmi,

kt*M

(Tëiehiïi j nm vlak âétmï

j mon v ogíoh öbySt jaýefe

mmrmâlnt

mhm mm&ch ~ «f sánate)

Zmĺráu oôi^ a vidím nádhernou iartano^ialovam kartu a tieío@
průvaam# Ta Ja tm lapší av&tj av£t mrět m mwŕmiýmá vílky,
'Kolík pocitů vypllvaa giomek pri činnosti chutif M y l Jím třeba

kakaový á ort e banány a plMěgý kak&ový® krémm B mimmláůim

- jako j^hady dorvanou, jajiant chrni prší po nabi cinkote® wontel
- kolik nálad vybšhae zb r m t fantasief pby poadravily úlomky
hudby, K&ädá mm aěoo s toho světa, kam ai odahásí k&ždý na
odpociaak nebo jpro troaftu eis m Btrnkn* které Jsou uleh&eadí®
s také notné dávky saltékorli, KmM$ dl omak a nálada aa sdraví
a slaví voní rozoraného pole, Eaanllanyoh střech, potoky nsayee-

né břehy, pach Seratvě máBtmjůh

časopisů, pohodu přátelství

a b oh»tí vykomřeasfok cigaret« ifiSátký dlounýoh nocí a všechny
obraty vytvofené oiima, ušima, no@em9 chutí, hmate» povsraeseaé

myslí

Jak kyeham ašll by t sfasiai, la .máme takakvilé ne-

aaartelaé ,dto$i&té vědomí9 ůtmré

nás podpírá ve chvílí ok. kdy aa-

fte p&fůhům klopitá o berlích na dl&lekmíah kostkách jako pavouk
na hromadě šSaretvýoh jablek oroaanýeh ranní mihom, Hej sme my
bláznit Ka£4ý jsme velká idlvlduallta* fliobní m svitě jsou Ocob-

ní« Osobní hlásal, Osobní blbol, % Jean? však trochu větSí - jaké
to pro nás Štěstí. Jak je to ale možné• TŠiohni přece musí trpět

atejai a my9 M y l jem© mm tam lep M á přes slsjr na oknech do kra«jiay, «teíae to aěSla vyrovnat» J mm mi debil, ani aavím co píši,

Aoo, naní to snad Jednot fíšm to proto, 1« se ohol asi pred ostatními altásat, aby ostatní fakli* to j e skvělý - wnebo - to stojí

aa hovao9 ty jsi fakt bXÁwm.

1 to pedesitolé aai" mi mmě trochu

omlouvá. 3®&m hovada. My Jim fakt akvělá sebranka9
sp&aekam progrese,

svf»

imůnm jaem Jel aa školy a seděl Jsem
takovou noblesní ženskou
v tramvaji, tíkal jsem si, la si to n&píiu, ala splynul satím rok,
neg jsem překonal svou leaoat a nal i sem našel avé nenormální nadšení gro to, to napsat, Ta lanská měla takové i lat é mli a vlaay
ětažené desadu a udělané i© drdullra a strfcené pod ele^atnía berným kloboučkem. f o bytte n^vsřili, to uoho mi sauja}o valioa moc,
Arnold Jaam aá něj odtrhnout a€l, ?o byl evět aém pro aeba, fo
mak© bylo íako
dálaioa po dalltl - tak kladká s Žlulounko-r^«*
žové jako to nejdckaaalaJM mandlové cukroví, jako mandlový samet - asi tak,
Bostal jsam ten den delší koli s matiky, Ela eo mi tom, kdyl Jse®
byl hypaatiaován tía ucbaa, kt«ré se dívalo t-nk titulně na len
svět m sklem polapaným Iftáky, ivao gichajta, chutnej ta9 sljéta,
vista m vnímajte Jaho, vnímajte tady l#ba a íak říká faul Claudal9

m paaaia není vácí posnání9 sl® apalužroaaai9 tak také život j©
véoí spaluaroE-aní « m poanání, ale vám tc nemusím na Jak sdělovat,
vy ta víte, kebo vy jestli to navita, tak to tak v* iflí,
daa9 vhodiaě uranového Sami
imm pmcéšmwák - to Je zm tuková blboat tohoto rmmmítéhQ c věta,
světa Husí a nad ©hladný eh oílá, řrtmyšl®! Jaam o tom na. aáahodé»

kdy ä iatm kouřil maraku a. tal píšu, aby |aam podepřel krok^1 svého
lá. Obnažuji zvratky a výkaly myileaak, unavuje rana to.
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ClSaune

melodie houpává
kl i kft kl eaá
sešlost vchází
divte líbivá
a další
on® zpívá
kniha drzá
polemika en&
něžnost zívá
nakrátko
budem sami

vystupují slova pravá
hned
vykvetou stromy
a keře

j se Š holka můrmá
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12.11.19S0 let po narození

slza z oka vypadla si
o dtes se tříští vlna
vzpomínám na jižní zemi
v u m m í se odrážíš lip jak v zrcadle
um'mí je vsporaínka silná
umění je z úzkostí, jel zbarveny jsou
umění b«rvy ftasu ochucuje
duBe v extázi m pohybuje
bez um m í člověku je zle

na Bílém ostrově
v Zeleném moři

-»N
nám nejraději Tánooe
Chtěl fcyeh ei zapálit m í t km
která by sc rozhořela ffÍM$m plamenem
v jehož dolním modravém písmeni uvidí
vnímavý pozorovatel záhyby knotu v celá mé

kráse.

Kolem svíčky leií mandarinky a napíchanými čokoládově
hnědými tyčinkami hřebíčků a na mí f e voní barevná
scvrklá jablíčka. Scvrklá a chvšjicí m jako
vlaštoviček poa křídly mé sámy, Jablíčka voní po
staletí ae opakujícími Vánocemi. Jablíčka ©e záhyl
svého krátkého, ale krásného äivota a pomeranée
s vaní Orient», spadaných z velehor Himalájí k
bffchim Ítředozemního moře, bratry bynánů a kokosů
plných ®véh& chutného vnitřního bytí.
Rozinky, oříšky, 5očka, ryby a cukroví
vše se v
zahřívané ohněm
ochuo né purpurou, fr an t ü kern a váni
Lehám
s blilními a kotHem do postele
čierne krámé knihy, chráň ^sé
sněhovým mechem
a prskavky hovoří s pr&Mním
jež v. kamnech
byl kaMý v tu
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9.10.1940.Londýnske nebe je plné nemeckých bombaMérů•Křik právě
narozeného chlapce se marně snaží přehlušit rachfct těžkého náletu.Otec neznámý,chlapce vychovává matčina sestra.Školní kapela
Quarrymen,ve které se John postupně sejde s faulem a Georgem.
Po řadě změn - BEATLES.Divoké začátky /m j. vypověžení z Hamburku
pro žhářství - "bylo jim zima,tak si v pokoji udělali ohníček /.
Brian Epstein /manažer/ xa první nahrávky.23.8.62-John se žení
s Cynthií Povelovou,koncem roku vychází singl Love me do,úspěch
v hitparádě.Z chuligánů a výtržníků se stávají idoly doby.
8.4.64 narozen Julian lennon.Americké turné »reportér:"Hledíte do
tváří miliónů diváků.Co si právě myslíte?"John;"Chcete to opravdu
vědět?".23.3.64 - Johnové, knížka. In his own v/rite /Písání/ dostává Poyleovu cenu.Řád britského impéria, John i" Spousta lidí,kteří si
stěžují,ho dostali zato,že zabíjeli lidi.My jsme ho dostali z© to,
že lidi bavíme.Myslím,že si ho zasloužíme víc?24.6.65 ~ Johnova
druhá kniha "A spaniard in the works".
Na LP Rubber soul J ohnuv Nowhere man.Vždy upřímný John se v textu
zpovíďá ze svého pocitu prázdnoty a duševní krize.Další deska-Revolver^ Johnovy začátky psychedelické hudby.Po Johnové výroku,že
Beatles? K jsou slavnější než Kristus,dochází k ničení jejich desek
v JAR a zvedá se odpor v řadě dalších podobných zemí.Beatles,a z nich
John nejvíc,byli odjakživa ve sporu s podhoubím rašismu,maloměšťáky.
V listopadu 66 se John seznamuje s Yoko Ono,avantgardní výtvarnicí,
filmovou režizérkou a zpěvačkou.Později John prohlásil:MTy dva roky
předtím,než jsem. poznal Joko,jsem byl ve strašné depresi.Pí sně jsem
psal ze zoufalství.Zdálo se mi,že můj život nemá smysl.
Vychází deska. Stg.Pepper - John:"Nakiesli se ve člunu nařece s mandarinkami a marmeládovým nebem.Někdo tě volá,jen pomalu odpovídáš;
dívka s kaletdoskopickýma očima.Hlavu ti obkružují žluté a zelené
celofánové květy.Pohléeni na dívku,která má v očích slunce a zmizí.
L^cy in the sky with diamond"
28.10.67 - Premiéra filmu "Jak jsen vyhrál světovou válku",John coby
svobodník G-ripweed./Předtím filmy s Beatles -Hard days night a Help!/
John se rozvádí .Film s Beatles Magical mystery tours - Johnova.
skvělá skladba I am walrus /Jsem mrož/.Beatles"v Indii,jen George
a John zůstanou do konce.Policejní razie v Johnové bytě-150 liber
pokuty za přechovávání marihuany.1968 - John s loko vydávají společné album Nedokončená hudba č.1,Two wirgins.Způsob,j kým dokumentují
svou neposKvrněnost,budí dodnes leckde pohoršení.
/ na obalu
20.3.68 se žení John Lennon s Yoko Ono a polečně rozjíždějí mírovou
kampaň.Krize mezi Beatles,John se osamostatňuje:singl Give peacc
a chance /Dejte příležitost míru/,druhé album Nedokončené hudby.
Vzniká Johnův Plastic Ono Band/A.White-dnes Yes,E.Clapton,K.Voorman
a další/.13.8.69 - první pódiové vystoupení na mírovém festivalu
v Torontu.Září 69 - John s loko ve vezení pro přechovávání drog.
CoId tik turkey /Stud.ený krocan/.přehrávej t e nahlas,radí etiketa
singlu.The Wedding album - svatební album Johna a Yoko,vložena brožura s novinovými výstřižky o Johnovi,vesměs nekriticky kritickými.
25.11.69 - na protest proti vojenské účasti Británie v Africe /a prý
i proti neúspěchu Studeného krocana v hitparádě/ vrací John Lennon
v kusu papíru královně svůj Řád.Reakce jako obvykle.14.1.70 - Johnova výstava litigrafií v Londýně přerušena /podezření s obscénnosti/
Výstava přesto putuje světem.
Na mírovém festivalu v Torontu zrušen volný vstup - John odmítá účast.
Otazník okolo data,ve kterém John opustí beatle,řeší nakonec Paul
McCarthy svým odchodem.Beatles se rozpadají.
Končí první perioda života J.W.Lennona.Sta.1 se v ní světovou osobností, idolem a. nekorunovaným vůdcem mládeže,a přitom nustále hledal

sebe sama .to co vytvořil ¥ této době,bude pgavdSpodolxrô patřit
mezi
jvýsnamn8jsi uaěleeká díla XX. století.Druhá perioca však
| U šakalí-*
Co vlastni vadilo Johnovi na Beatles?? první ř&áě vlastní osobnost
a současně savislost na OOtat»ÍOh#Beatles byli f • a to jen loutkami
v rukou producentů a && Johnovi toto otroiení noteaímě vadilo,
hodnot!lví člonové X-eítles nakonec vykrystalizovali ve edliäiie
0 sobí to e ti, které se ssačaly a^vsájea oraesovat - roachod byl novyhnutelný.John jit* jako bestie pracoval aas vlastních pro3«¿stech,¿OSm í M jenumožnil dát se do nich naplno.A byl tehdy sřejm^ Ifas"ien.ylve peaee a eliance si «pívali demonstranti na mírových manifeataeáeh a nejvitfei osobnost rocku té doby pilní vyvolávala v mladých litech oc por k válce a u>:-iformám.¥ Johnovi se opit vybudil
rocker »který v ni® podřimoval od roku. 1966, kdy Beatles pře: tra i
ve re jně vstupov a t.
Xroaine© 6 S - 'vyehásí album jblve peace ln Toronto/Plášti c Ono Band,
!&ám<m z prvního koncertu v f ©rentu. Během roku 1970 se *iohn definitivně rbftlou&il l érou Beatles*Vo vspoaí iu.ch 1
»MiElí
pro Čsoopis EoXlíng StÉne grohlaiu jet* Člověk musel naprosto poníiit sebe* sama, aby byl tím, d jun byli Beatles,a právi to se mi ahnusilo. «Obdobně í texty a& XJP John I^tmoti/ f 1 a s ti c Oas land i*Byljee®i
aroft,alo tec! jsem John.....tečí jsem se anovu narodil11./ imocfcodeia,
prý nejlepéí 4obnova sólová deska/»
•IItulní iKUtfll s další desky,Xmaglne /1>71/»patří k t m u nejkrásněj£ímu,co éiům íeaaon M y napsal.1
- vyehásí oss&ac dvojalbum
3®m® tisie in hov lokktvo*c ěleaá na studiovou a Sivou desku / aaanam
^ koncertu f.&appy » r-others roašifotxyml o Johas a 1 oko/.1 řešen 1975
přinááí vysvu ..tietéhovelecfcých Xfadů ,aby *fohn opustil OSá.Boefeásí
Ke krisi vstehô Yoko a J ohna , tok©: "Hame spot. e tu citových problémů*.
v této d obe- vanlka další deska, Hind dámo®' /Jfcxjr mysll/9n£ ktoré John
Ono Lemon e lok o Ono aeamonova srd o poiayslue aemi ^utopil - aemi
bt..i.uiác^ občan Je vyslancem své** o st&tu.
šatíá královnu o prominutí pětiletého trestu s v- drogy,aby mohl opustit y ¿i- • .ri*.e b . okú vrcholí, %i • čátkem roku 1974 se tfotm to; i#. se svou Čínskou sekretářkou řfay I m g po Štátoch.¡ir téma obnovy
Beatles tehdy prohlásil s *8yslXis.,še to2 je uc&né sokoli, € ke y Š se
to stane ,jsem oi jlst,&e všichni oděláao ní co báje$ndh©&? Kervenci
74 dostává příkea opustit Uk/* a© šadee.Sti d r.ů ¿Orodoval aa něj tehdy
kdekdo,nevyorkský atarost&,&.ier&stein,B.i'.ylsoi,F* staire,J.Leramon,
1 .Mller,K..'V©n&egut,S. • ell ow, X.Jterli;..he tti i. další»SOK ní r*por
nu toto té:,íS se roshodl a^7*října 1975,íř období Wrtei r-to,kc:y ee
sjistilo,ae Milanova vláda nahrávala Johnovy telefony .John v t:- dob?
šil opět e Koko /MRoschofl/ se neosvSói
ti mu po • ; § potratů *
porotila 9.1€«75 Oyna Seana Ono X»enii0na»ž40ÄÍtím* vyšla deska Wals
and •• ridř es,gařátke.i roku
LP Rook*n roli.
. rosením si Soaaa kt»ií
perioda živosctaiHies nějakého velkého roshodovujií Jt®e se v podstatě roahodli být s aa^ím dít? tmu
jak to jsa pájde,dokud nedostaneme pocit,He í i můžeme dopřát i«oao
svou rodinu čas os jiná věci*,řekl poaději John na tiskovce v Tokiu
v »bouřené vody ©padly, John Immm& aoiael s ©či veřejnosti. M do rolä- , ¿il
pro svou roo i:, U, p Q S i o u ch.- L /1 < si ku, a neby 1 k nalez
ní, koncern r.ty/S? vyšel jeitl jeho výběr ae sía,...X& Shaved Fish /Ohole
na rybp/«Poskytuje v poďatatě to nejlepší,co Joiv vytvořil v období
své druhé periody.
Xodátkeai roau
se vyslovili Paul,lingo i eorr.s pro uspořádání
bonofičfiíli© koncertu .c tie s. «oh. o v, o«. ovéS úpět všechny pfervaylla#J'ohn liemion,ktory žil na přelo\-:u 60týca let mírovou e charitatlv
n í fiiimostí,prohlásil
adresu návrhu,^ Vvy výt; k koncertu byl vf»no
ne podporu válkami postlaenýeh aeait^Af platí ti,kdo vyrábějí

mhmnětmMXálm
důvodem odmítnutí byl fakt,Žo vahledem k ainimální
muzikantské aktivitě cooxga /rédina/ |limga /alkohol / a samotného
Johna /«na kyta.ru jseis pit let nesáh / by byl koncert jen kafe
b omba a t i ckýra tr apa a em •
Mesto John jakoby o&il.l$rodal svá autorská práva nahrávek a Xeatles,vydal se s rodinou m cesty jachtou a přitom složil svou poslední desku Xvojitá fantasie.
«ro výčtu faktů, se života J.ä,hennona se bývá si Met,Čím vlastni byl
pro nás»Je to otáske trochu o@ldná,protoče John nikdy vůdcem mládeže být nechtěl a popularit? mu v M j vad Íl t * Joto i-ennon byl v M y
duli i tělem EC/€i£SEfse vií©teo k tomu petfí.Bocx se stal mášmmúm
filosofií ,11 vo t eia a nábošenetvíra a ¿oha byl % jeho nejpfedněj; ..cl*
kase tolů.Vodl svij to j se sví-tem maloffičlfáku ,t k jako mno&í b nás.
ilouhé vir sy*které
.aly osv< b osení od společenského ghotaf se
staly odanakem milionů miřdých^lidí.lo johnu lermonovi se MůnS\
opravdový rocker nesá-e stoto^nov- t s terorem, í tis kam r b Korarstvím.John se nikdy nepřlaaůeoMl "pořádků»", iiteré jsou ve skutečnosti jen hromadou hmoje.ř cl takřka geniální postřehy /fotomontáž
..Ixona c ftaa v družném tanečku - příloha, alba Some ti® e in
svou neví* ecn i iii tel i, • t*'jsi ci o s v * * o c 4« J. v ó ud t? , kde se dalo«A přitom
V Í M byl vždy §1<
m a VOl - j
xceea.
Vfcechn;-- jeho schopnosti vždy kulminovaly v jeho skladbách,kterých
si každý našel něco svého »To je také jeden % prriců geniálního
tvůrce.
¿práva o jeho smrti otřásla lidmi m. celám svítě,Já sám jsem měl
tahdj pocit,ie stě opustil starší brt. tr a kamarad.A podobně cítili
¡unosí *lf vše mluví svou prostotou nápis ne frenoouske ss&b*'- sád£
v PraEe twJ ohne,byla dobre j «
Jotoův život byl pln* varuehu , poctivé muzikantské ô finy i lidská
lásky k ženě a d:U ti.V roce 1970 prohlásili*Najednou Je vám třicet,
i. přitom toho
jelt? máte tolik co udšlatf Bylo mu čtyřicet,*dyi se mu postavila do cesty velkorášní pistole.
ntQIM

Jeho život»Činy s dílo jsou nyní uaavíeny»Budou se o nim psát knihy, a možná se došijeme vydání některé i v čeětin?»bude se zkoumat,
Jaká vlastně by Ir. jedns z nojvětiích poválečných osobností .Vše bude
zí.-lkt tulkovdno, ahodnoceho, uaavřeno, iSrnytec, teč ks.
Ale.........
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Když 25. 3. 1957 šéf celnice v San Francisku Chester McVhe
zabavil pro obscénnost ŕjinsbergovu sbírku básní "Towl", jejíž
jméno yymyslel Kerouack a vydal ve svém nakladatelství City
Lights Looks Ferlinghetti, dozv'dél se svět nejen 3 největší
jména představitelů beat generation, ale i o celé řadě nespokojených intelektuálů, žijících ve čtvrti North Beach. Proces,který
následoval, vzbudil obrovskou vlnu zájmu. Soudce Horn byl postaven
do obtížné situace posoudit pred tváří celých Spojených států, zd a
jde o umělecké dílo a nebo o pornografii. Spor mezi měštáky a
všemi americkými intelektuály, kteří pochopili proces jako útok
na svobodu slova, skoněil úspěchem umělecké hodnoty po kladném
posudku Marka Schorera.
O co vlastně v"Towl" jde? Je to smutná a strašlivá bááeň, elegie nad zkázou celé generace mladých lidí a amerických intelektuálů. Proti osudu, který potká v dnešní době nevyhnutelně každého
myslícícho tvora a nekonfortního člověka, je Dantovo inferno
slabé - tak zní její morálka.
Po tomto úvodu, který probudil mladé lidi k následování, ale
byl také dobrou reklamou, nastává ne¿pozoruhodnější období beat
generation.
Je to doba, kdy nelze vyprávět o některém z nich, aby se
k tomu neořipleto {jméno jiného. Tek se proplétají jejich životopisy, aniž při tom by některý z nich ztratil vlastní osobnost.
Je to dob-e obrovského cestování po celém světě.
Popularita má vsak i své stinné stránky. Přílivy nových
"beatniků", kteří nerozumí podstatě hnutí. Imponují jim však
vnější znaky: mystické zážitky, drogy, šílené jízdy a mejdany.
Sľpousta epigonů Ginsberga přivedla dokonce k tomu, že se dal
ostříhat a jezdil po světě v obleku s kravatou. Terpte, když přestal
být posledním výkřikem mády, oblékl opět jeansy, nech?l narůst
vlasy a vousy. Napodobitélé se objevili i v literárním smyslu.
S větší či menší invencí rozmělňovali původní témata* Tím se
beatnických spisovatelů vyrojilo tisíce a výběr opravdu závažných
osobností se tím nesmírně komplikoval. Největší nebezpečí hrozlilo
však ze strany oficiálních ůředů. Když se jim nepodařilo potlačit
je při procesu , chtěli je zprofanovat penězi. Spisovatelům,
kteří vystoupili proti utilitárnosti a konformitě, byly nabízeny
luxusní vydání knih / přičemž kniha v měkkých deskách je programově

vytyčený pojem/ a natáčeny gramofonové desky, magnetofonové pásky
atd. Proto v interview, který za svého poby+u v Paříži poskytl
francouzskému Expresu /otištěn byl v září 1963/ řekl,Merlinghetti,
že beat generation jakožto literární siupina neexistuje. Ginsberg
je v Indii, Lurroughs v Londýně, Snyder v Tokiu, Kerouac v New
Yorku. To postačilo literárním kritikům k časovému vymezení.
Unikla jim však odpověd v tomtéž interview na otázku, co zůstává
po hnutí. Odpověděl:" Zůstává řsda dobrých básníků."
Zůstává však také stejná společenská situace, která je splodila. Zůstávají tisíce mladých lidí, díky kterým slova '"beatnik"
převzala sociologická terminologie. Tedy jev v literatuře ne příliš
běžný.
Beat generation /v tom smyslu, v kterém je o ní zde podávána
informace / je hnutí především literární. Chci zde proto naznačit
kořeny, umělecké vlivy odobnosti, které ji podstatným způsobem
zdeformovaly.
Předvším je zarážející,kolik literatury beatnici znají při
svém způsobu života. Znají od Mhitmana a Melvilla^až třeba po
Hemingwaye celou americkou literaturu.
Navíc na
rozdíl od předcházejících amerických umělců znají i osobnosti
evropské /od Danta přes Apollinaira až třeba k Šolochovi/. To, že
yětšinu z nich zavrhují, je druhá stránka věci. Tím se náš výběr
podstatně snižuje. Všímám si zde proto umělců, ke kterým se hlásí
jako celek.
V prvé řadě to jsou beatníčtí "svatí" Dylan Thomas, Charlie
Parker, James Dean. Přestože každý s nich vynikl v jiné umělecké
oblasti, mají podstatu společnou. Ú každého z nich je život
neoddělitelnou součástí díla- originálnost a sebezničující
životní tempo, končíčí předčasnou tragickou smrtí.

DYLAN THOMAS
Tento nejvýzaamnějšá anglický lyrik po 2. svět. válce se natodil
r. 1914 v vřistavu Swansea ve Walesu. Žil ze dne na den, z příležitostních honorářů a půjček přátel, propadl alkoholismu a zemřel
na přednáškovém turné ve Spojených státech 9.11. 1953.
V jeho poezie se spojila udivující fantazie s cílevědomým
tvůrčím úsilím a slovním mistrostvím. Tematicky navazoval na tradici moderní anglosaské poezie, ale dopracoval se výrazu zcela
osobitého. Za celý život napsal necelou stovku básní.
- 194o/, které mu vyšly sebrané pod názvem
v r. 1953. Charakteristické vlastnosti jeho veršů, svérázné
vidění světa a neotřelou fantastiku pří^ěnů a metafory má i Thomasov9 próza. Kromě PORTARAIT OF THE ARTIST a YOUNG ROC - 1940,
napsal několik povídek, roztroušených po časopisech, rozhlase.
Hru
j|
- 1953, filmový scénář
- 1953 a nedokončený román
1941 - 1953.
CHARLIE

PARKER

Parker byl hudební novátor, který se dusil ve světě konvence
a zalykal se novostí a naléhavostí svého poselství. Propadal
depresivním stavům a nervovým traumatům nepochopeného umrlce.
Krátký život Parkera byl naplněn noxními jamm &essiony i nahrávajícími frekvencemi, na nichž ze sebe chrlil, co chtšl říci,
a pak utík&l k alkoholu a drogám. Když v Pětatřiceti letech
zemřel /1955/, novolaný lékař odhadl jeho věk na šedesát let.
Podle legendy se v okamžiku ozvala z čistého nebe hrom. rána.
JAMES

DEAN

Te*rto filmový nředst^vittel senzitivních mladíků jako vystřižených 8 Kerouacových románů, natočil za celý život poaze tři
filmy. Z nich jsme u nás viděli dva - Na východ od ráje/ podle
stejnogmenné knihy
Steinbecka a "Rebel bez příčiny". Deanovým
jediným majetkem byl rychlý sporták, v kterém bydlel a ve kterém
se i zabil.

U M

Delší umělci, kteří byli jmenováni jako učitelé nebo otcové
beat generation jsou W.C. Williams a Ezra Bound, pop H. Miller.
Tento názor je sice správný, ale rozhodně ani nejsou jediní, ke
kterým se beatnici hlásí jako celek. Proto jsou v další části
naznačeny životopisy a díla dalších literárních předchůdců.
Na druhé straně je ovšem nemožné si ^řeistavit všechny oblíbence všech zde uváděných básníků a proaaiků i přesto, že beat
bývá považováno za hnutí absolutní negace např. / Ginsberg se
hlásí i k tak zapomenutým a speciálním básníkům, jako je Christopher Smyrt, Snyder jmenuje nedbstuppé' japénské klášterní básníky
a anonymní díla, Ferlinghetti vyslovuje jedním dechem vedle
řady spisovatelů i řadu malířů/.
Jinou neoddělitelnou složkou v dílech beatniků je orientální filosofie. Některé básně a prózy jsou bez základní znalosti
zejména zen-budhésmu téměř nesrozumitelné.
Zen-budhismus má pramálojsju nás více známým a vulgarizowaným
klasickým budhésmem.
Zen je absolutní hereze. Člověk nesmí být vázán absolutně
ničím, ani touhou po nezávaznosti .V ffóstatě jde o to, uvědomit
si sám sebe jako jedinečnou a přitom neoddělitelnou část vesmíru
Často meditací. Zen ovšem nepředpisuje žádná omezení pro tyto
typy meditace. Neurčuje ani čas, ani polohu těla, nepředpisuje
žádnou askezi, je prostě svobodný. Zenový mistr
j napomáhá žákovi
pouze tím, že mu klade absurdní otázky, na něžnexistuje jednoznačná
správná odpověď. Teprve, když žák pochopí, že pouze on je správně
oprávněn rozhodovat o správnosti odpovědí, že neexistuje nikdo nad
ním, kdo by o tom mohl rozhodovat, dosáhl výsledku zenových cvičení, tzv. satori.
Kerouack jej vykládá jako "pecku do tejla". Tento okamžik
pochppení, osvícení, probuzení /a nikoliv nirvána/ je tedy hlavním
a jediným cílem zenu.
Druhým pojmem bez kterého se neobejdem, je drama. Je to skutečností, které nás obklopují'a determinují. Pr^itím satori získáme
vzhled do těchto souvislostí a vnitřní klid. Nejde tedy o útěk
před skutečností, ale o její lepší pochopeni' a celkový nad&led»
Obtíž spočívá v tom, že zen pobírá logiku a je tedy slovně
jen těžko a pouze obrysově vysvětlitelný. Tvrdí totiž, že existují

jevy logicky nezachytitelné. Nesklání se však před nimi v mystické pokoře, ale dává zbrgiň k jejich uchopení právě prostřednictvím
satori./Buroughs: Aristotelská logika je největší omyl západní
civilizace/.
Nový objev pro ně byla také hudba. A z té především jazz,
nozději beat a rock. Vlit? této hudby na ně byl obrovský. A to jak
po stránce obsahové, tak i po $fránce formální'. Společný životní
styl a úaléá přátelství beatniků s předními jazzmany se pochopitelné muselo od&ait v jejich díle, protože jejich knihy jsou
autobiografické záznamy. Hlavní důvod, proč jsou tak ovlivnění
jazzem,je však jejich zaujetí pro jazz. Cítili v něm rytmus doby.
Důležitý je i původ jazzu jako svobodného projevu utlačované rasy.
A na tom nic nezmění, že mnoho vynikajících hráčů byli a jsou
běloši. Je to ta vnitřní spřízněnost, kfepá uVádí do chodu stejné myšlenkové pochody, ovšem projebené každý v jiné umělecké
oblasti. / ne nadarmo nazývá Norman Mailer ve své studii "white
negros"/.
Po obsahové stránce se beatnici stýkají s jazzem hned ve dvou
rovinách. Za prvé to je popis života významných jazzových hudební ků /jméno Charlie Parker se objevilo snad u všech předních
beatniků/. On to byl, který se svým sebezničením pomocí alkoholu
drog a strhujícího rytmu života tak nepřímo přispěl i na objevení
nové tváře literatury. A jim zase náleží část zásluhy na tom,
že byl Parker vytržen ze stímu svého komerčně úspěšnějšího kolegy
Dizzy Cillespieho. A jsou tu další, jako např. Laster Young,
V

Count Basie atd., kteří se objevují v próze nebo poezii beatniků
buď svým jeménem, nebo pod něgakým průhledným převlekem a oni se
jim za to odvděčují např. G. Mulligan hrál jednu z rolí ve zfilmované sérii Kerouacových Subterraneans.
Druhá rovina, ve kteé lze jasně rozeznat obsahový příncas jazzu, je
blues. Oba čerpají ze stejných pramenů, stejného prostředí, putyk,
silnic, všedního dne, která ovščm podle beatniků nemá být všední.
U bbou jde o zpověď upřímnou, nenapomádovanou, hořkou a trpkou,
která si našla specifickou formu.
A tím se dosfevám k otázce formy, která také nese některé rysy jazzu
A to dokonce v tom nejpodstatnějším: improvizaci. Je to mice
pravda, že dnes už je pryč doba, kdy psali buď na jeden zátah, nebo
vůbec ne, ale pochybuji, že by třeba Kerouac dokázal vykonstruovat nějaký příběh. Dylší vztyčné body lze pozorovat především
u básní, jazzové frázování, sloka měřená jednotkou dechty a pod.
Byvrcholení této symbiózy nastalo po vystoupeních, při kterých
byly čteny básně speciálně k recitaci za doprovodu jazzu. Po počé-
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tečních neúspěších /básníci věděli všechno o jazzu, ale jazzmani
nic o poezii/ nastal obrovský zlom. Desky a magnetofonové pásky
byly vydávány ve statisícových nákladech.
tu
Poslední zdroj inspiirace, o které budu mluvit, jsou drogy.
Je to vůbec jeden z největších problémů tohoto okolí beatniků.
Pro většinu lidí je to dostatečný důvod k tomu, aby je jednoznačně zavrhla, i když třeba s ostatními názory symptizují. Příznivci
je pak omlouvají např. nezrelostí, nevyhraněností, v nejlepším
případě subjektivním výzkumem. Dokonce i Fernanda Pivan ve své
výborné studii " Vodíková hrací fekříň", když hovoří o tomto problému se snaží vysvětlit, žr jde o tzsr. lehké drogy, rozšiřující vědo-"
mí, neatupujcí, nenávykové, dokonce prováděné pod lékařskou kontrolou. Ale oni z hlediska společnosti nejsou dobří. Nestojí o to.
Nechtějí si dát nijakýma normama předpisovat, jaké drogy smějí
/alkohol, nikotin, kofein/ a v kterou denní dobu. Je-li u nás
téměř společenskou povinností se na Silvestra se opít a je-li
na Blízkém Východě společensky výhodné kouřit hašiš atd. pak je
pokrytectví zakazovat nějakou jinou drogu. A neobstojí ani argument, že neexistuje společnost tolerujcící heroin.
Na závějr at promluví člověk nejpovolanější, který 15 tet
fetoval a byl vyléčen terpve apomorfinovou léčbou. W. Burroughs:
* /interview poskytl C. Knickerbockerovi./.
I; Kdy a proč jste začal psát?
B: Začal jsem psát okolo roku 1950, to mi bylo 35. Neměl jsem
žádnou vážnou motivaci. Jednoduše jsem usiloval víceméně
žurnalistickým stylem napsat něco z mých zkušeností e narkotiky a narHkomany.
I: Proč jste cítil zaznamenat tufco skutečnost?
B: Já necítil nutnost. Já neměl nic jiného na práci. Já necítil
potřebu být okáz«lý."Junkie" není příliš knihou, skutečně,
tehdy jsem skutečnětorědělmálo o psaní.
1: Kde to bylo?
B: V Mex-ico-City. Žil jsem nedaleko Soebucku, hned za rohem
mexiaké university. Studoval jsem národní dialekty* Šel
jsem do Mexika jenom protože se v Americe stala situace s drog ama příliš těžkou. Sehnat drogu v Mexiku bylo snadné, bez velkého
rozruchu kcrlem a bez potíží se zákonem.
I: Proč jste začal brát drogy?
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B: Po počátku narkomanie v New Yorku v r. 1944 se věci začaly zatemňovat. Měl jsem nějaké potíže se zákonem, přestěhoval jsem
se do New Orleansu a odtud odjel do Mexika.
I: Co si myslíte o halucmogenech a nové psychydelické droze L3D-25?
B: Myslím, že jsou obvzlášt nebezpečné. Mnohem více než heroin.
Mohou produkovat úzkost. Znal jsem lidi, kteří vyskakovali oknem, zatímco heroin je zajímavý jen v počátcích. Naštěstí existují halucinogeny bez úzkostné reakce.LSD- 25 má pro mne podobné
výsledky jako mescslin.
I: Četl jste knihu Henri Michauxe o mescalinu?
B: Její idea spočívá v tom, zavřít se do pokoje a oddávat se experimentům. Já měl mnohem zajímavější zkušenost s mescalinegu
Když vyšel ven okolo zahrad, ulic, barev. Produkovalo to hrozné
hnusné a děsivé obrazy. Měl jsem také poruchy koordinace. Prožil
jsem zajímavé efekty a nechci je nikdy opakovat. Obvzláště
nepříjemné fyzické reakce.
I: Vize vyvolané drogou a umělecké vize nejdou míchat?
B:: Nikdy. Halucinigeny produkují vizionářské zážitky, ale morfin
a jeho deriváty produkují jiné procesy. Jsou čisté a jednoduché.
Jsou absolutné kontrindikovány pro tvůrčí práce. Zahrnují alkohol, morfin, barbituráty, tranklivizéry, celé spektrum sedativních drog.
I: Proč jste přestal fetovat?
B: Žil jsem v Tangeru v r. 1957 a měsíc jsem strávil v místnosti,
aniž bych vystrčil Špičku boty. A najednou jsem zjistil, že nedělám nic. Byl jsem mrtvý. Tak jsem letěl do Londýna, kde mě
léčil Dr. John Yerbury Demt. Slyšel jsem o jeho úspěšídh ô
apomorfinovou léčbou. Apomorfin totiž reguluje metabolismus.
Je to záležitost čistě fyziologická.
I: Měl jste nějaké potáže?
B: Měl, ale jen krátce. Po apomorfinovém léčení mne herois neláká. Nezajímá mne. Mohu chodit okolo. Znám stále narkomany. Nemusím vynakládat žádnou sílu. Dr. Demt vždy říkal, že to není
záležitost přemáhání.
I: Pokládáte narkomanii za nemoc?
B: Samozřejmě. Je to tak jednoduché, žé se to může přihodit komukoliv, jako alkoholismus. Napijete se, všechno v pořádku. Líbí
se Vám to a několikrát to opakujete a jste alkoholik. Mně se to
stalo v New Yosarku , to bylo tak, Šel jsem okolo lidí, kteří
to užívali, zkusil jsem to, a efekt byl pěkný. Tak jsem začal a

stal se ze mne narkoman. Pamatujte si, že se to může stát každému*
Myšlenka, že narkomanie je psychologická záležitost, je nesmysl.
Stejně jako tvrdit, že malárie je psychologické záležitost.
V Iránu dokud bylo opium volně naprodej, měli 20 miliónů
narkomanů.
ALLEN GINSBERG
nar.
6. 1926
Narodil se v Patersonu v podině židovských emigrantů, kteří
přijeli z Rusk-? po r.
Otec Luis Ginsberg - učitel několika
neúspěšných knížek lyriky.
Columbijská universita - obchodní loďstvo - Texas - Denver poslíček - kamarádi v kriminále - Time Square - mytí nádobí knižní recenze - Mexico City - Satori v Harlemu, Yuacatanu a
Chiapas 1954, 3 roky na Západ, pobřeží - cesta do Arktického moře - Tanger - Benátky - Amsterdam - Paříž - recitace na Oxfordské^
Howardské, Columbijské a frhiságské umiversitě - cesta do Orientu Indie, kde pěstoval jógu, kouřil ganju ve slaměných chýšíchjs kněžími - meditace o Jevtučenkovi a Vozněsenském - účast na muslimských závodech v improvizování poezie - pomáhá mladým indickým
básníkům založit skupinu "Hungry generation", za což upadá v nelibost u oficiálních úřadů - Japostnsko -Polsko - Československo
/bydlí na Maltézském náměstí, audienci u ministra kultury absoluvo
val v jeansách a teniskách^ je vyhoštěn pro mravní/narušování mládé#e/.- žije s básníkem Petpem Orlovským - Evropa - zakládá
farmu oro psychopaty, trestané lidi, umělce, snílky ......
Dílo
BOWL AND OTHER POEMS /1956/ - předmluvu napsal William Carlos
americký básník, který je považován za jednoho z otců. Tato
sbírka, vytvářená na základě zárodků prózy, denníků a škrábanic
vznikla /její první část/ během jednoho odpoledne. Druhá část,
psaná pod vlivem peyotu, je přímou obžalobou, vytvářenou základ,
repeticí : "Molochu..."
Ve svém doslovu Ginsberg rozebírá nejen sfrůj p^ychyckýc stav,
v době psaní, ale i sociální postavení, leterár. vlivy a tím
1
nesmírně přibližuje pochopení této mezníkové básně.
EMPTY MlňoR
KADDISH AND OTHER POEMS /1961/ - tato sbírka je ovlivněna /což
je zřejmé už z názvu/ židovskými žalmy. Ovšem jen po stránce
formální. V interview mluví v souvislosti s touto sbírkou o korejské válce. Tedy obvyklý myšlenkový okruh Ginsberga - odpor k

Válce / ikdyž se o ní přímo nemluví/ - rozšíření oblasti komunika
ce. 35 tato sbírka byla psána pod vlivem helucinogenu.
RELATIVY SANDWICHES / 1963/
AIRPLANS DREANS / 1967/
Důležité pro poznání jeho filosofie, poetiky, života jsou denníky JOURNALS /1961/.
V pozdější době však vydává básně pouze Časopisecky, což ho zbavu
je povinnosti koncipovat sbírky do uzavřených myšlenkových útavrů. Nejvýznamáějších to jsou:
ANKORWAT - napsaná za jedinog noc.
PLANET NEWS - která je dostupná pouze mezi americkými beatniky.
WICHITA WORTEX SUTRA - což je báseň téměř tak rozsáhlá jako Howl.
TKHE CHANGE : KJOTO - TOKIO
V kažffém případě mlž-me souhlasit, že Ginsberg svým významem překročil beat generation jato např. Hamingway překročil významnost
generetáon.
Ginsbergova poetika je charakterizována prorockým tónem. Okruh
jeho témat je poměrně úzky, ale vyznačuje se obrovslým vnitřním
zaujetím.Ginsberg naplňuej svůj pohled na svět konkrétními činy
/ v existenciálním smyslu slova/. V tom je jeho síla a pravdivost
To je také hlavní důvod jeho fí nebezpečnosti " pro jakoukoliv
formu vlády a totalitarismu.
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1934
Narodil se v New Yorku z italských rodičů. Otci bylo 17 - mautce 16.
Matka se vrací do Itálie - Corso v podstat* sirotek - v 11 letech
si ho bere zpátky k aobr - v 13 útěk z domova - 2 roky vychovatelna
- daléí úcěk - psychiatrie - útěk - v 17 vězení na 3 roky v Clintonu
-zde přelouskal haldu klasiků; Dos t©jevskij, otendhaL, Dickens,
Balzac atd.- ve 2o sečtělý propuštěn - práce v krejčovských fcávodech
na Garment District - v r. 1950
fcaa-Aftgeiea
setkání
a Allenem Ginsbergeai - Žije v rodné čtvrti: Greenwi%ch Village 1953 Los Angeles - 7 měsíců reportér v Examineru - na lodi do Jižní
AmeriSy a Afriky - nicnedělaní v Greenwich Village - do r. 1954 vydání Ves tal Lady - za sebrané peníze studentů - 5 :n<xsíců v 3an
Francisku - Mexiko - Paríž - Londýn r berlin - Itálie ŕ Řecko - zde
všude Žil* psal a publikoval - konforauwal do manželství...
Dílo:
THE V E J Ľ A L LADÍ ON BiiATTLE AND OTilESrt POEMo /1955/
TIIIô UUHG-UP AGE /l955/
G A J O L I N E /195b/
B O M B /195b/
AICERICAN EXPHE33 /1962/
LONG LIVE MAN /1962/
3ELECTED P 0 Ä S /1963/
THEKE 13 3TILL TIME TO KUN 3ACK TfíOUGH LIFE AND EXPIATE
ALL TKAT'S BEEN SÁDLY DONE /I965/
Typické pro Gorsa je rozbíjení ustrnulých souvislostí a naopak
vyhledávání šokujících sousedství. NeSstává však u slovní etevilibristiky. Tento básnický posun dává nahlédnout na sv<*t novýma , jakoby dětskýma očima. Corso zpravidla nevyhledává nějaké mezní situace,
zajímavé samy o sotoě. Předvádí každodenní situace v novém světle.
Neskouzavá věak do abstraktní poezie. Posílá nám slovy Ferlinghettiho
"poselství slov" a je na nás, abychom mu věřili.
Výjimečný je také jeho vztah k tradici. Miluje Chatterfcona, Mario wa, Shelleyho, idmbauda,a přece napsal báseň "Nenávidím staré
básníky". Orientální filosofické systémy nahradil pro sebe posed*
lostí antikou, ä následující další druhy inspirace - malířství:
Uccelo, Boticceli a aby to nevypadalo na italský nacionalismus:
např. mistr Theodorik.
Kerouac o ně m rika:
"Myslím, že Gregory Corso a Allen Ginsberg jsou dvy nejvýzn&mnější američtí básníci, ale že je nelze navzájem srovnávat.Gregory b,y 1
tuhý chlapík z Východní čtvrti, který se objevil jako anděl nad
vrcholky střech a zpíval italské pasně stejně sladce jako Garuso
a Sinatra, jenže ve slovech. V jeho renesanční duši tkví "líbezné
milánské kopce", večer se snáší na tyto kopce. Překvapivý a báječný
Gregory, jeden jediný Gregory Zvěstovatel.Ctěte pomalu a s otevřenéma očima."
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JACK KEROUAC
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1922 - 1969

Narodil se v Lowelu v Massechutetes . Požil typiický beatnic&ý
život. Odešel z university, orotože její prostředí je příliš
zatuchlé. Pracoval v lese - na lodi - na železnici - stavěl silnici na Aljašee - Mexico / do kterého se zamiloval a věnoval mu své
nejlepší práce/- přednášky na universitách / v jeansách a třičku/
cesty po Americe stopem pěšky v
dobytčácích - po světě - Ve Francii hledal původ svého jména - zenový buddhismus vyměnil
za křestanství - před smrtí žil se svou poslední ženou na Floridě,
jen občas si odskočil přes Rio Grande do Mexica pro marihuanu.
Á při tom píšě:
Dílo:
TOWN AND CITY /1950/
ON THE ROAD /1957/ beatnick^ bible. Vypravěč této knihy Sal Pradise
/psáno ich-formou/podává líčení svého putování po USA
s Deanem Moriartym /tato nejz_bí tější postava beat generation, stejně jako Carl Solomon, kterému je připsáno
Ginsbergovo Howl, skutečně žila./Při svém hledání
Deanovo otce se setkávají s narkomany, prostitutkami,
vyvrheli, ztracenými existencemi. Žijí v brlozích pod
mosty zároveň s několika ženami. Podnikají šílené
jízdy auty, která jim nepatří. To všechno v sebezničujícím tempu. Tomu odpovídá i forma románu. Strhující
obrazy, zrušená interpunkce. Celou knihu napsal za tři
týdny.
THE SUBTERRANSANS /1958/ děj této knifcy se odehrává v Oalifornii
v prostředí beatnických spisovatelů. Hlavní postavou
je Leo Percepieda a jeho dífcrka Mardou. Napáalt za 3 noci
THE DHARMA BUMS /1958/ neobyčejně čistá zenová studie. Meditace a
pozorování při práci hlídače lesů před požárem. Hlavní
postavy Ray Smith a Japhy Rider.
MEXICO CITY BLUES /1959/ kniha básní, díky které si vysloužil Kerouac pochvalu od Ginsberga:"Je to nejlepší současný americký básník".
DOCTOR SAX /1959 podtitul: Faust, díl třetí/.
MAGGXE 3ASSIDY /1959/
BOOK OF DREAMS /1959/ přesně to, co vysvětluje tátul: Kniha snů.
TRIESTESSA /1960/ román z prostředí mexických prostitutek.
THE SCRIPTURE OF THE GOLDEN ETERNITY /1960/

LÔNESOME TRAVELSR /1961/
31 G' SUR /1962/
VISIONS OF GERARD /1963/
DESOLATION ANGELS /1965/ pokračování On the Road
RAILROAD EARTH
VANITY OF DOLUOZ /1967/ poslední Kerouacův román v němž poraženecky rekapituluje čeho on sám a jeho generace dosáhli.
Ve všech těchto i dalších knihách Kerouac jen málo zakrytou
formou popisuje své hledání. Zásada "dig everythin" poznat vše
je zde podána
nejobjevnějším způsobem. Dochází-li
on sám k pesimistickým závěrům, neznamená to, že jeho hledání byl®
zbytečné.
Pro Kerouaca je typické, ještě víc^, než pro ostatní beatniky,
že nenapsal jedinou řádku, kterou by sám neprožil. A to ne jako
vnější nozorovatel, ale jako přímý účastník. Svůj pohled na psaní
shrnul hned na začátku do bodů "Technika moderní prózy". Každá
sebemenší událost je zaznamenána stejně jako rozhodujcí událost
"příběhu". Vůbec pojem"příběh" je u něj více než pochybný. Stravba
ve smyslu úvod - zá letku - rozuzlení, neexistuje. Tohle není
v moderním románu nic nového. On však nemá ani žádný vědomý filozofický podtext. Co je pak tedy na tom zajímavého? Jde o vyprávění
které se dá připovnat metaforicky k řece. Proud, který sebou strhává vše, co mu přijde do eesty. A že to není proud nijak klidný,
o tom svědčí Kerouacův žovotopis.
LAWRENCE

FERLINGHETTI

/ 1919/

Napsal, jako většina beatniků, svůj životopis. Jenže úpleně
jinak. Ironicky, v třetí osobě:
Narodil se podle všeho v New Yorku kolem roku 1919 nebo později. Jak to vypafíá,odvezli ho ještě v plenkabh do Franci®, viděl
z balonu bílé kopse Alsaska a vrátil se po letech do USA, kde ve
vyšších třídách vynikl v umění dělat z komára velblouda. Po té
to s ním není docela jasné. Zdá se, že za druhé světové války
se vrátil do Francie a udržoval tam nějaké tajné styky s francouzským
hnutím odporu a norským podzemím. Po válce pravděpodobně napsal dva
nevydatelné romány a disertační práci na Sorboně, která měla se
jmenovat Historie du pissoir dans la poesie moderne. Lze pokládat
za bezpečhě prokázané, že někdy kolem roku 1951 dorazil po souši
do San Rranciska, zřídil si tam nakladatelství a začal vydávat
poeziivy edici Pocket Poets Series.
Á doplňjfie ho:
V této edici vydal Howl - proces - velká éra beat generation čtení poezie za doprovodu jazzu - cesty po Evropě
Dílo:
PICTURES OF THE GONE WORLD /1955/
A CONEY ISLAND OF THE MIND /1959/ název této sbírky je vyttéón
podle jeho věty z H. Millera / obsahově tato díla na sebe
nijak nenavazují/.
HER/1960/ román psaný formou kombinace snů, představ a úzkostných
s t a vů.
STARTING FROM SAN RRANCISKO /1961/
ROUTINES /1964/
Dále publikoval tzv. "broadsides" /letáky/,které jimi skutečně
jsou, navíc ve vynikající grafioké úpravě. Vyznačují se anfgažonaným způsobem k angažovaným problémům./angažovanost je^ostatně
zřejmá i z jeho životopisu a ostatních děl. Jsou to např.
TENTATIVE DESCRI^TION OF A DINNER TO FRQMOTE THE IMPEACHMENT
VIETNAM

-

Ferlinghetti je z beatniků nejvíce sepjat s evropským uměním. A to nejen prostřednictvím literárních předchůdců /T. S.Eliot,
Sarte, Apollinaire, surrealisté atd!/ ale i prostřednictvím malířů
/Bosch, Goya,Picasso, Chagal aj./. Tato záliba se pochopitelně
odráží i v jeho básních, které jsou intelektuálnější a formálně
více uzavřené než poezie jeho přátel. Na druhé straně ale jeho
cit a hlmboký zájem a současnost jé dělá srozumitelnými pro všechny
upřímné lidi.
WILLIAM

BURROUGHS

5.2. 1914

Narodil se v bohaté rodině v Saint Louis - vystudoval
Harward - cesty po Evropě - pracoval jako detektivkář - uklízeč barman- žil v Mexickatangeru - Londýně - Paříži - mnohokrát léčen
na narkomanii - později jmenován jako poradce pro Centre for
/výzkumný ústav rro výzkum drogofré závislosti/.
Ml&l

JUNKXE: CONFESSIONS OF AN UNREDEEMED DRUG- ADEICT /1953/- tato
kniga byla napsána pod pseuodonymem Will Lee.
NAKED LUNCH /1959/ nejznámější a
Bgroughsova kniha. Název
vymyslel Kerouac, knihu pomáhal sestavit V Tangeru A.
Gjnsberg. 0 této knize řekl Robert Lowel:"Nejlepáí kniha
at už v próze nebo poezii, napsaná beatnikem a jedna
z nejlěpších knih napsaná američaenm. Norman Mailer
prohlásil "Pouze jediný americký spiáovatel může být
nazvaný geniem
THE EXTERMIN'ATOR /1960/ spolu s Byronem Gysinem.
THE SOFT MACHINE /X961/
THE TICKET THAT EXPLODED /1962/
THE YAGE LATTERS /1963/ spolu s Allenem Ginsbergem
NOVA EXPRESS /1964/
Burroughs ve svých dílech čerpá z vistnich narkotických
zážitků. Prostřednictvím narkotických vizí odhaluje nové oblasti
duševního světa. V postavách asociálů podává obraz pekla, aniž by
upadl do symbolismu. Jeho styl je chváíemi strohý - často při svých
zážitcích používá vědecké termíny, které odpovídají jeho vědecké
přesnosti. Další jazyková oblast, z které čerpá je narkomanxký
slang. Tím se jeho díla stávají v ?lmi těžko přeložitelná»

GSRY SNADER

1930

Narodil se v San Francisku - dětství na statku severně od
Seatlu - vystudoval na stipendium Reed Collge /zájem o mytlogii/semestr lingvistiky na Indiana University - lení" dělník - universita v Berkley - /Stará číriská literatura a filosofie/- 1965 Jap*
- ná lodi - Středozemní maře- Tichomorské ostrovy - několik let
v zenbudhistickém klášteře v Kjotu - USA -....
Pilo:
RI n RAf /1959/
MYTHS AND TEXTS /1960/
Na Snydera m-?l největší vliv jeho pobyt v zenbu(jdhistickém
klášteře. Odtud pramení jeho meditativnost a jemný ton básní, který
připomíná japonské krajinky starých mistrů. Snyder se ale nesnaží
transplantovat zenovu filosofii na dnešek. Naopak. Zen mu pomáhá
lépe proniknout pod kůži dneška.

MICHAEL

McGUUBB

1932

Narozen v Kansaáu — dídifctví v Seatlu a Washingtonu - od r.
1946 opět v Kanasu-studium v Tusconu antropologie- ovlivnění jazzu
/jeden z posledních fanoušků; i&opu/ - účast na básnické hnutí
-1957 gako první píše básně pod vlivem
- Východ-Mexico-Arizona-San Brancisko - zde se
usadil natrvalo se svou žernou a dítětem»
Pilo-'
PASSAGE /1959/
FQR ARTAOQD /1959/
HYMS TO ST.GERYON AND OTHER PQEMS /1959/
THE NEW BOOK/ A BOOK OF TOTURE /1961/
GHOTS TANTRAS /1965/
13 MAD SONNETS /I965/
Kromě těchto básnických sbírek publikoval knihu veršů
MEAT SCIENCE ESSAYS a jednu divadelní hru.
V McClurově poezii jsou narkotické zážitky/získal stipendium
Institut ofl personality Asseatss,ent and Research/využitv narozdíl^
napr, od Burroughse k vyjádření odcizení. Tento stav, tak typiscký
pro člověka 20 století, je zde ještě prohlouhem pomosrí drog. Odliš
nost je v prianí řadě dána specifickými vlastnostmi drog.U McClura
je však vyjádřena s poctivostí až bolestivou.
PHILIP

WHALEN

1923

Narodil se v Portlandu /stát ©regon/- 1943-1946 - sloužil v americké^ letectvu-studoval Reed College /jazyky a literaturu/-1951 je
považován aa jednoho z nejlepších znalců klasické řecké, římské,
japonské a čínské literatury-žije nedaleko San Franciska v dřevěném domě, zařízeném nábytkem vyrobeným ze starých beden, kde je
klavír jediným přepychem.
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SELF PORTRAIT, FROM ANOTHR DIRECTIN /1959/
LIKE I SAY /1960/
MEMORIES OF INTERGLACIAL AGE /1961/

JOHN CLELLON HOLMES

1926

Napsal dva romány: GO ! /1952/, který je podobný Kerouacově On the
Roadj a H6RN /1958/, který je z prostředí jazzových hudebníků. Kniha je zajímavá především tím, že její hrdina
tenorsaxofonista E.Pool se skládá ze životů dvou skutečných
jazzových hvězd. A to Lestera Younaga a závěr je téměř do
písmene opsán ze života Charlie Parkera.

ANATHOL

BROYARRD

Narodil se v New Qreleansu-vyrostl v Brooklynu-žije v Greenvich
Villege - učitel»novinář,spisovatel - píše povídky např.
SUNDAY DIBřNER IN BROOKLYN
WILLIAM MORRIS
Jeho jméno je známe především jako jméno malíře. Nezanedbatelný
je všek jeho přínos do moderní poezie. Ostatně je to pouze druhá
strana téže mince. V malířství uplatňuje poetické vidadí a jaezové
prtoky - v poezii malířské vidšní a jazzové frézování. Publikuje
časopisecky.
KENNETH REXROTH 22.12.1905
Narodil se v Soúth Bendu v Indianě. Pro svůj věkový rozdíl nebývá
vždy řazen mezi beatniky /pro ně je {jedním z
hlavních momentů společný generační pocit/. Patří sem však svým zaměřením. 0
Jako avantgardní americký básník stál u zrodu a všeho dění beat^
generation. Spadá sem i jeho významná činnost - lifeerrární kritiky.
Na jeho blíženství poukazuje ostatně to, že má zájem o Dálný Východ
a překládá poezii např. i z čínštiny.
Híki
IN WH A T HOUR /1949/
THE ART OF WORDLY WISDOM /1949/
IN DEF^NCE OF THE EARTH /1956/
ONE HUNDRED POEMS FROM THE CHINESE /1956/
LE ROI JONES

7.10. 1934

Narodil se v Newarku/ifew Jersey/. Studoval německou literaturu a
klasickou německou filosofii na Rutgersově, Havardské,Columbijské
universitě a na Nové škole sociálního průzkumu.1953 Canada,Mexico 1954 - 1957 americké letectvo /jako meteorolog na posádce v Porfcoriku/ Evrop^-Asie-Střediií Východ -redaktor časopisu Yugem/vydává
nakladatelství Totem Press/ 1960 Kuba...
Pilp.s
PREFACE TO A TWENTY VOLUME SUICIDE NOTE /1961/
THE DEAD LECTURER /1963/
THE BLUES PEOPLE - historie jazzu ve vztahu k historii amerických
černochů.
Ten+o černošský intelektuální básník se sám mezi beatniky nepočítá,
i když ho s prominentními osobnostmi beat generation pojí osobní
přátelství. Dokonce jim mnoho svých básní připsal /Ginsberg, Kerouac,
McClure, Wieners, Yodo atd./ Prptože se domnívám, že důvody tohoto
odstupu jsou mimoliterární, pokláäám za správné ho aem zařadit.
Svědčí o tom částečně i formální a obsahová stránka,jeho básní i
tiXBxátmsn literární předchůdci, ke kterým i formální a obsahová
stránka jeho básní i literrární předchůdci, ke kterým se hkásí
/Williams, Pound, Olson? Lorce ranný Sliot/.

Na závěr několika jmen, která patří neoddělitelně k hnutí, ale u
kterých není možno pro nepřistupnost materiálů říct něco bližšího:
WIEN3RS, YODO, JACK MICHSLINE, DAVID MELTZSK, JON ABAMS, KENNETH
PATCHEN, HUGH ROMNEY? GEOKGE LEA, ALEXANDER TROCCHI.
EZRA WESTON LOOMIS POUND

30.10. 1885 - 19 73

Narodil se v Hailey /Idaho/ - universita Hamilton - College
/specializoval se na románské jazyky/-]908 Evrpoa /proklamuje
konec americké civilizace/- vedoucí . ... osobnost anglické avantgardy/ s
filozofem T.H. Hulmeme/- s P.W. Lewisem program "Slast"- kontakty s T.S. Eliotem Yeatsem a spolupráce s americkým časopisem Poetry -1917-1919 vydával The Lit tle Review — «»v.^ipofcfálce
do r. 1934 v Paříži -sblížení s lost generatéon, • - sblížení s
fašismem- práce v italském rozhlase-zatčení americkou armádou po
obsazení Itálie-prohláŠen za psychycky chorého i intervován v ústavu pro choromyslné...
W-P.f.
A LUME SPENTO /1908/ vydáno v Benátkách
PERSONAS /1909/
EXULATIONS /1910/ Již v těchto dílech se projevuje jeho originálPROVENCA /1910/
nost, svěžest, síla výrazu, formální objevnost.
CANZONI / 1912/
Vydáno v Londýně.
RIPQ6TES /1912/
LUSTRA /1916/
DES IMAGISTES /1914/Poetická antologie zahrnující mimo jiné Lowela
a Joycea.
QUIA PAUPER AMAVX /1919/
HUGH SELWYN MAUBERLEY /1920/
UMBRA /1920/
POEMS 1918 - 1921 - 1921 vydáno v Paříži
A DRAFT OF XVI CANTOŠ /1935/
PERSONÁLE.THE S0LLS6TED POEMS OF EZRA POUND /1926/
A DRAFT OF XXX CANTOMS /193CT/
ELEVEN NEW CANTOŠ /1934/ XXXI/XLI
HOMAGE TO SEXTUS PROPERTIUS /1934/
THE FIFTH DECAD OF CANTOŠ /1937/
POLITÉ ESSAYS /19 37/ V těchto esejích vysvětluje teorie své tvorby
ABC OF ECONOMOOS /1933/
JEFERSON AND/OR MUSSOLINI /1935/
CULTURE /1938/
WHAT IS MONEY FOR? /1939/ Tato díla jsou ekonomické studie a politické pamflety.
CANTOS LII-LXXI /1940/
THE PIS.AN SANTOŠ? LXXI-LXXXV /1948/ Tyto Cantos byly psány v zajetí
U.S. Army a jsou odborníky hodnoceny jako nejleoší
SECTBONsROCK DRILL,85-95 DE LOS CANTARES /1955/
THRONES 96-109 DE LOS CANTARES /1960/
THE LETTERS *0F EZRA POUND £ 1907-1941 /1950/ Dppisy, které §sou
důležitým pramenem informací o Ezra Poundovi
Tento gigant světové poezie byl obdivován už před beat generation
/např. Hemingway/ a bude ještě mnohokrát po nich. Je z toho rodu
básníků pro básníky jako např. Dante, jejichž význam se měří počtem čtenářů,to ne, ale vlivem ot&žži na další experimentátory.
A těmi beatnici v každém případě jsou.

Williams Carlos Williams
17.11.1883 - 24.3. 1963
Narodil se v Ruthefordu /New Jersey/ - promoval na lékaře v rooe 1906
na Pelsynválské universitě - pracoval na universitě v Lipsu - 1909
první sbírka básní - 1910 návrat do Ruthefordu - lékařská praxe
do r. 4-951 - Literární ceny/National Institute of Arts Letters,
National Book Award for poetry, Bollinger, Pri&e/- zemřel v
Ruthefordu.
DíloPOEMS/1909/
THE TEMPERS/ 1913/-V této sbírce lze snadno vycítit příbuznast
s imagismem a jeho spoluzakladetel Ezrou
Poundem.
KORA IN HELL/1920/
SPRING AND ALL /1922/
COLLECTED POEMS/1934/
PETERSON/1946
bS/ v tonlto svém nejrozsáhlejším díle/které jen náhodou
nese název rodiště Ginsberga/ popisuje
Williams život v NewJersey mající však díky
autorovu básnickému vidění universální
platnost. V tomto smyslu také shrnuje své
umělecké krédo- 11 Ideje lze n ajít pouze
v konkrétních předmětech*'
A VOYAGE TO PAOANY/1925/ historie lékaře v malém americkém městečku
WHITE MULE /1937/ román
IN THE MONEY/1940/ román
THE K O P E nOY THE T Ir."ES /1932/ sbírk a povídek
LIFE ALONG THE PASSAIC RIVER /1938/ sbírka povídek
IN THE AMERICAN GRAIN /1925/ série impresí svázaných s historií USA
AN BARLY MARTYR AND OTHER POEMS /1935/
THE COMPLETE COLLECTED POEMS OF WILLIAMS CARLOS WILLIAMS/1938/
COLLECTED EARLIER POEMS /1950/
THE DESERT MUSIC/1954/
PICTURES FROM BRUEGHEL/1962/
THE BUILD -UP /1952. román
THE AUTOBIOGRAPHY OF WILLIAMS /1951/
SELECTED ESSAYS OF WILLIAMS/1954/
MANY LOVES ,AND OTHER PLAYS/1961/
FARMES DAUGHTERS/1961/
THE SELECTED LETTERS OF WILLIAMS/1957/
Těmto osobní Ginsbergúv přítel/napsal pro něj předmluvu # Howl/
je jedním z mála beatníký klidně přijímaných literárních
předchůdců.
,
,
Na rozdíl od některých jiných literátů je to způsobené cistě lx±mx*XKZX
literárními kvalitami jeho díla. Jeho živaotopis není nijak vzrušující
..Tento básník psal vždy z vnitřní ^Ráataxy potřeby, protože provozova
lékařskou praxi. Z toho pramení jeho čistota a vnitřní zaijetí, které
upoutalo i beatniky.

-
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HENKY MILLER
26.12.1891
Narodil se v New Yorku ¿Brooklyn/ -sport /cyklistika, box/ -vystřídal na třicet zaměstnání s obdobími kdy žil téměř ze vzduchu
/pracoval mimo jiné jako hrobník, v období prohibice pašoval alkohol v GreenA-ich «illage/ -první r o mí n napsal běhěm třítýdenní
dovolené /ztratil 3e/ -1928 Evropa - návrat do USA - 1930 - Paříž
/strávil zde téměř lo let/ -1939 Sečko - po propuknutí války donucen k návratu do USA - 1948 Big 3UR /Kalifornie/ -1961 Evropa.
Dílo;
CLIPPED ATNCte» /l922/
TROPIČ OF CANOEK /l934/
3LACK SPKING /1936/
tři posledně jmenované knihy tvoří
TKOPIC OF CAPHICOKN /1939/
slavnou "obratníkovou trilogii*
THE COSMOLOGICÁL EYE /1939/ jedna esej z této knihy je věnována
Machatého filmu Extáze.
THE rtORLD OF SEX /1940/
THE mISDOM OF THE ilEAKT /l941/
SUN DÁ Y AFTEK »VAR /"1941/
CCL0oi>US OF MAKOUáSI /1941/ tyto dvě knihy projevují roztrpčení
nad americkém způsobem života.
THE AlhrCONDITIONED NIGHMARE /1945/
THE aOSY CKUCIFIAION-PLEXUS /1953/
S EX U J /l 949/
.NEXUS /1961/ trilogie
NIGHTS OF LOVE AND LAUGHTER /1955/ pro nás je důležité, že předmluvu k této knize napsal Kenneth Rexroth.
THE TIME OF ASJASSINS /1956/ tato kniha obsahuje významnou
studii o A. Rimbaudovi.
A DEVIL IN PAKADISE /19?6/
THE BOOKS IN MY LIFE /I962/
3IG SUu aND TíiE ORÁN G bS OF HIEhONYMUo BOSCH /195tí/ tato kniha
byla napsána v dob?, kdy Miller patronoval vesnici beatniků a proto obsahuje vynikající úvahy
o vzniku a významu jejich hnutí.
THE 3MILE AT TI1E FOOiľ OF flllWMWČ THE LADDER /194b/ tato rozsahem nevelká novela byla napsána jako doprovod
ke kresbám Légera. Přestože v této kombinaci nebyla vydána a svou stavbou« se vymykáneelému
Millerovu dílu, má v něm klíčový význam.
JUST ÄILD ABOUT HAxutY /1963/
Tento čtyřikrát ženatý nekonformní autobiografický spisovatel, jehož
dílo mělo podobný osud jako Qinsbergovo Howl /většina jeho děl byla
vydávána ve Francii a do anglo-amerických zemí byl jejich dovoz
zakázán pro údajně pornografický obsah/t byl nejen přímo patronem
osady beatciků za svého pobytu v Big Suru, ale i prostředníkem,
kterým uchopují americkou tradici sahající až k Whitmanovi. Miller
jako čistě autobiografický spisovatel nahlížející na svět prizmatem
sexu tak dává výchozí bod jejich literárních experimentů. Ostatně
pouze datum narození řeší problém, zda ho zařadit mezi beatniky nebo
ne. /Beat je hnsití programově generační/ Daleko víc a podstatnějších
prvků ho s nimi spojuje. Je to, kromě už uvedené autobiografičnosti,
krajní individualismus,, směs východní a křestanské mystiky, zenbud.dhismu, orální styl, specifický smysl pro humor, a především
živelnost a kterou píše.

- 21 TRU LÍTANÍ OF WASHINGTON 3TRE&T /cyklus politických skic/
Tento fanatický vyznavač svrchované síly básníkova slova, který
nabízel recitaci a zpěv výměnou za nocleh nebo večeři, těžko
mohl uniknout pozornosti beatniků. Nevybíral prostředky, které
vedly k co nejsilnějsímu básnickému výrazu. Tak vzniká neopakovatelna směs jazzu, poezie, folku, mystiákého nadšení pro svor
bodu a demokracii. Lindsday je nadšen pro všechno co rozptyluje
pracovní den /cirkus, jarmark, venkovská kutálka,- Černošský jazz,
sektářská kázání? senzační nábožensfcieiké misie, indiánský pokřik
a tanec> automobily, film.../. A toho všeho také uží#á k inspiraci a přetváří svou básnickou imaginací v jedinečný umělecký
útvar.

JAQK

KEROUAP

STRIPTÝZ V SEATTLU
Přisunul jsem se akofcát včas, takže jsem. spatřil i první taaeČnici. Hele, tak se jim podařilo splašit Sie Merridayovou,
holku z druhé strany zálivu, ta by ale neměla pracovat v takovémhle podniku, když ukazuje prsy /kteréžto jsou dokonalé/,
nikoho to nebaví, protože neválí správně zadkem- na to je moc
cudná- obecenstvo se v tom tmavém hledišti si žádá necudnou
holku, všechno vzhůru nohama - a ta necudná holka je už v zákulisí a připravuje se před zrdcadlem vzhůru nohama na výstup.
Opona padá, Essie odtančila, srknu si vína ve ztemnělém
hledišti, a najednou se na rozzářeném hledišti objeví dva
klouni.
ä představení už frčí.
Abe má klobouk, dlouhá kšandy, tahá se za ně, strašná maska,
je na něm vidět, že je na holky,vpořád si pomlaskává, kus starýho
seattleskýho poutníka - jeho parták Slim je tj*p kučeravého porno grafického hezouna ze svinských pohlednic, co to vždyeky vráží do
holky.
ABE: Kde jsi se flákal?
Slim: Počítal jsem prachy.
Abe: Co tím chceš říct, prachy?
Slim: Na hřbitově jsem byl.
Abe: Co jsi tam dělal?
Slim: pochgvável jsem tvrdýho.
a takové fo*y-odbývají si to suveréně přede všemi, výstupy jsou
nenáročné, je to nenáročné divadlo. Ale každý se vžívá do jejich
trablů- pofjevišti jde holka- Abe zatím chlastá z flašky a chce
na Slimovi, aby ji dorazil.
Každý visí očima na té holce, jak se producíruje. Její promenáda
je umělecké iíjo. A její repliky budou mít štávu.
Uvedou ji; Španělská tanečnice, Spanělka Lolita. Dlouhé černé
vlasy a černé oči a víření kast^nět a začne se svlékat a každý
kus oděvu odhazuje s výkřikem "Qlé"! a s pohozením hlavy, v níž
zasvítí zuby, každý se jí vpíjí do smetanových ramen a nohou,
až zavíří kaštanětjami r sjede prsty pomalu k přezce a najednou
odhodí sukni, pod ní je parádní pás cudnosti pošitý penízky
a flitry, ona válí figury, tancuje a dupe, a zametá podlahu vlasy
jako deka, až varhaník/Šlím/,/který skoôil na parkfct/ kvílí
otřesné jazzové solo Divokého Billa- tluču do rytmu rukama, nohama,
je to jazz a jaký! A ta Lolita si jde obhlídnout národ a skončí
u postraního vykrytí tíqi, že předvede podprsenku, ale nesundá
ji a zmizí po Španělsku vlevo. Zatím s^ mi nejv líce líbilapřipíjím jí potmě na zdraví.
Znovu se rozsvítí světla a už je tu zas Abe a Slim.
"A co že jste dělal na hřbitově?" říká soudce Slim, předsedá za
stolem, se soudcovským kladívkem v ruce soudí Abého.
"Pochovával jsem tam tvrdýho".
"Víte přece, že je na to zákon."
" Ne v Seattle," povídá Abe $ ukáže na Lolitu.
A Lolita žekne s roztomilým španělskem přízvukem:" On byl tvrdej
a já dělala hrobaře," a řekne to tak, a hodí přitom zradkemř
že jsou z toho všichni hotoví a v hledišti je tma a všichni se
chechtají, včetně mě a ve^kýho bráchy, co sedí za mnou a nadšeně
pořvává a plácá každému foru.

Vystoupí už starší tanačník, černoch, Že bude stepovat, ale je na to
už moc starý © dýchavičným, a tak to ne a ne dokončit a hudba mu chce
v
p-^chnout/Slim u varhan/, ale ten vazba černoch za mnou pokřikuje
"Ojojoj"', jako by chtěl říct "Tak už to zabal" - ale ten stepař odtancuje ještě jednu pajdavou promluvu a já se modlím, aby mu to vyšlo,
£§,ndím mu, přišel akorát z Friska na nový flek a musí se nějak dopracovat k úspěchu., tleskám nadšeně, když odchází.
Předvádějí tu velké lidské drama před mým vševědoucím spuštošeným
zrakem-vzhůru nohama.
Otevřte oponu.
"A nyní hlásí Slim,do mikrofonu"' vám představíme miláčka Seattlu,
rusovlasou KITTY OGRADYOVOU," a už se nese, Slim skočí k varhanům,
ona je štíhlá, zelenooká, rudovlasá a producíruje se.
/Evretský masakry, kde jsem to byl?/
••
FeŠná slečna OGradyová, jsou jí vidět podvazky. Viděl jsem je a jednot
ho dne ji uvidím v Baltimore, jak se nahýbá z okna červeného cihlového
činžáku vedle květináče, našminkovaná, vlasy samé kudrlinka od studené
trvalé-uvidím ji, viděl jsem ji s muškou na tváři, táta tak viděl defilírku Ziegfeldových fešand. "Nejste bejvalá revuálni tanečnice?"
ptá se W.C. Fields metrákové servírky v Předválečném automatu- a ona
s^ podívá na jeôo nos a řekne:"Vy máte ale do sebe něco ohromnýho,"
a otočí se, on jí koukne na zadek a povídá:"Na vás je taky něco ohromnýho", zrovna ji vidím, v okně u růžiček, muška a prach a staré herecké ,
diplomy, a vzdadu, na scéně, kterou postavil nakonec život. Staré plakáty, pasáže, Schubert pod vrstvou prachu, básně o hřbitově, Corso,čůrám se starým Filipíncem v pasáži a portorikánský New York se za
noci rozpadne. Ježíš se zjeví v půl třetí odpoledne 20. Července 1957.
Uvidím slečnu 0'Gradyovou koketovat z jevišttě, bavit platící
hosty, krotkou jako kotě. Myslím si:"To je jasně Slimova kost-to je jeho
holka-nosí ji kytky do šatny, álouží jí."
Ba ne, pokouší se být rozpustilá, ale nejde jí to, odchází a ukazuje
prsy/které vyvolávají výkřiky umnání/ a pak Abe se Slimem s ní v plném
proudu světel sehrajou divadýlko.
* Abe íjraje soudce, stůl, kladívko, bácíSlima zadrželi pro nemravné
chování. Přivedou ho se slečnou O'Gradyovou.
"Co to dělal nemrevného?"
" "O to nejde, co dělal, on Je nemravný."
* "Proč?"
"Ukaž mu Slim-."
Slim má na sobě koupací plást, otočí se zády k publiku a rozevře
pláôt.
Abe vyvaluje oči a naklání se div nepřeletí přes soudcovský stůl.
"Dobrotivé nebe, to nemůže být pravda! Viděl někdo něco takového?Pane,
je to určitě celé Vaše? To není jenom nemravné, to není Spravedlivé."'
A tak dál, salvy smíchu, hudba, tma, reflektor, Slim ohlasuje|triumfálně:
"A nyní naše' roštanda - SARINA!
Skočí k vnrhanám, banální jazzové fráze, potvora Sarina už jde-Divad-t
lem proletí jako smršt zuřivé vzrušení. Má šikmé kočičí oči a smilný
obličej, mazaná kočka-hotová čarodějnice-bez koštěte-pohybuje se vláčně •
a podupává do rytmu
\
Sarina zářivá
f
smilná
strhující holka
^
\
Spouští se okamžitě na podlahu do pozice k souloži a začíná přirážet |
celými boky k nebi- Svíjí se v křečích, obličej znetvořený, zuby vyceně-i
rré, vlasy jí pôda jí", ramena se svíjejí a kroutí- podpírá se o zem oběma :
rukama a šoustá rovnou do tváře divákům, do tmy sedí tam mezi nimi
c

pór kluků z koleje. Výkřiky! Do toho varhany ftrajou takový pomalý,
s©ilný«~ s čím si to tam dole Ijraješ -blues.
Co ta vyvádí s očima, bělmo svítí, a jak dojae až k prvé loži a
předvádí tam potajnu prasečinky hodnostářům a producentů»? ukazuje.
¿SjO! po kousku tělo a řílá: "JO", "NE"'r* a odplave a zase se vrátí, až jí
pak ruka sjede k pasau, pomalounku se začne svlíkat sukni trapičskýmí
prsty, které se platí jako váhavý had, odhalí stehno, ještě výš, kousek
slafcin, vkous^lr podbřišku, obrat, §by obnažila kousek zndnice, vyplazuje
jazyk. Stáva z ní stříká každým pórem- Musím myslet jen na to, co jí asi
Slim dělá v šatně
Ale to už jsem nalitý, vypil] jsem moc vína, mám opici a celé to ztemnělé hlediště na víří kolem hlavy v jediném blázinci, a já si ještě
matně vzpomínám na hory/jak tam stával na hlavě/, a že je to všechno
vzhůru nohama a touha, chlouba, toída, zrada i sláva sexu, co lidi
dokážou nažidličkách v hledišti v tom hroutícím se stánku čarodějově,
tleskají- a vyjí do rytmu hudby a holky?-Nač jsou jim všechny ty
opony a závěsy, nač masky?Nač světla různých intenzit rozsvěcující se
kdekoliv a odkudkoliv, růžová jako růže, růžová jako karafiát, smutné
jako srdce, modrá jako kluk a zelená jako holka, černá jakcjmantila i
černočerná?Ach, aou, nevím coited. Potvora Sarina leží ted na zádech
na jevišti a pohybuje svým sľ$Kým spodkem vstříc nějakému imagninárnímu
symbolu Éuže na nebesech, který si sndává nekonečné eí*Lo- coby dup
se objeví těhotné balony a zahozené prezervativy v postranních
uličkách a sperma v hvězdách a budou se tyčit hradby aby ji udržely
"uchránily" v lusthouzu krále španělskýho 6vokhttuzu a do hradeb zacementujou rozbité půllitry a nikdo se navyšplhá až k její brance jen Bivoj
Nástroj pozná její štávu než padneváo svého vycucnutého hrobu i její hrob
bude suchý až přijde čas a černé štávy lahůdky červů budou ty tam a
zbyde jen prach aotmy prachu a t už jako at*omy prachu nebo velké světy
stehen a vagin afpenis^ co' na tom zaleží, je to jeden nebeský korábcelý svět víří v tom jediném divadýlku a ftned za ním vidím zástupy
truchlícího lidstsra kvílet při světle voskovic a Jeříše na kříži a
Btujhu sedět pod stromem Osvícení a Mohameda v jeskyni a had a slunce
pozdvihované vysoko, vysoko a všechny ty akkadsko-sumerské starožitonsti
a dávné lodice unášející přes moře(kuTt|toazní Heleny na poslední válečný
mejdan a rozbitá banka nepatrného nekonečna už není nic, jen sněhobílé
svitlo pronikající vším, pronikající tmou i sluncem-cinkí-a elektromagnetická gravitační extáze proniká beze slotia, beze stopy a dokonce ani
neproniká a dokonej ani neexistuje.
Ach,Sarino, pojd se mnou na mé Záhořovo lože,vdej 19i noc s tebou
promilovanou až do svítání, než ukojím svou žízeň samsarskou na prahu
růžového okvětí rtů tvých a zanechám spásnonosnou štávu v růžové zahrádceltěla tvého nechám rozlévat a rozsévat a vysych* at a sýčkov^t nicotu
dalšího dítěte, než vyjde «julii abno slunce a klesne hlava Romeova ampule,
pojd, sladká Sarino, do mého smilného objetí, ponož se do mého čistého
mléka abych si zošklivil výměšky jež zanechávám v tvé požehnané dutině
měchý^e a vulvy, tvé opojně propilováné úžině krvavé kolonky, jíž pomalu
vzlíná nedočkavá Stáva do hradeb svému srdci a zlíbám tvé rty a tváře
a vlasy a pomiluju tě všude a tok se stane.
U závěsu si rozeprae podprsenku a ukáže své rozpustilé cecky a zmizí
vevnitř a je po přgdstvení. Světla se rozsvítí. Všichni odcházejí. Sedím
a srkám poslední uježný doušek, sílená hlava mi třeští.
Nedovedu tomi dát žádný smysl, svět je na mne moc magický, raději se
vrátím na svou skálu.
Na záchodě řvu na filipínského kuchaře:"Sou to krásný holk§s, co?
No neT'Tíerad to přiznává, přizná to rvoucímu, vagabudnovi u žlábku. Vracím
se nahoru počkat přes film na příští představení, možná že příště rozepne
Sarina všechno a my uvidíme a pocítíme nekonečnou lásku. Ponebože, ale
te& film? Pily, prach, kouř, šedivé záběry klád šplouchajících se ve vodě
maži v přilbách chodí kolem šedivé mokré- díry a komentátor říká;"Pyšná
tradice Severozápadu."Pak následují barevné snímky vodních lyžař&, nevydržím

to, uteču levým postraním východem, ožr&lý-r
Sotva vypadnu ven do nočního vzduchu Seattlu, na kopec, vedle
8S8 n Ž gjjgítnutého červeného vchodu divadla, pŕižeÄu se po ulici
°
a ten černý stepař uspěchaně na příští představení, &ni
na obyčejné ulici to tomu stepaři nejde bez funění-uvědomuju si,
že bude mít astma nebo nějakou vážnou srdeční vadu, neměl by tančit a Štvát se- Slim vypadá na ulici divně a všedně a je mí jasné,
že jemu Sarina nedává, ale nějakému producentovi z ředitelské lóže, zazobanému kořenoví- Chudák 31im-a Abe, klaun z výstupů věčnosti, si povídá a kecá jako jindy po skutečných ulicích života
se svou velkou zvědavou tváří, vidím je všecky tři, herce ubohé
Smíry, komedianty, smutné, smutné,- Na uspěchaný hlt za rohem a
možná i na sousto něčeho k snědku a honem zpátky na další představení- Vydělávají na živobytí- Zrovna jako můj táta, váš táta, všichni tátové, dřoua a vydělávají na živobytí na smutné černé zemiPodívám se vzhůru, na hvězdy, tatájř bezútěšnost, a pod nimi andělé,
kteří nevědí, že jsou andělyA Sarina umřeA já uaŕu, i vy umřete, všichni umřeme a přijde čas, že i ty
hvězdy jedna po druhé dohoří.
Přeložil Jan Válek
Z antologie Le Hoi Jonese "Modernisté"

JACK KEROUAC
CHARLIE PARKER
Charlie Parker vypadal jako Buddha
Ten Charlie Parker co nedávno umřel... když se usmíval na tajtrlíka
K televizi

po týdnech vypétí a nevolnosti vyhlásili
ho za perfektního muzikanta
a výraz jeho tváre
byl stejné hluboký klidný a krásný
jako Buddhova socha
zbudovaná na Východě - s přimhouřenýma očima
výraz který říká:- tak to by šlo
A Chalrie Parker taky při hraní říkaly tak to by šlo
ílověk môl pocit štastného jitra
byla to jako poustevnická radost
nebo jako perfektní křik nějaké divoké party na jam session
HejV Hopl
Charlie vyplival plíce aby dosáhl rychlisti
do které ho ti hoaimíři štaali
a to k čemu ho t t m i i x štvali bylo jako ritartando navěky
Velký muzikant
a velký tvůrce forem
tf poslední instanci vytvářející styl
který se mení v konvece a v to co nás napadne.
Pro hudbu stejně významný jako Bethoven
jenže zdaleka ne tak hodnocený
jasný dirigent smyčcových orchestrů
přeď nimiž stával hrdý a klidný
jak president hudby ve velké historické Hoci
a kvílel na svůj malý saxofon
na altku
pronikavým jasným nářkem

světa

v perfektní melodii a zářivé harmonii

Tútl
Na posluchače to zabíralo
třeba to na sobě nedali znát.
a pouštěli se do řečí
a brzo se celá hospoda houpe a řeční
a v š i c h n i
řeční
a Charlie Parker
je zaváděl na pokraj věčnosti
jak hvízdal na tu svou M Í M irskou svatopatrickou vábničku,
A my jako ten svatý opar

kuř! kárne a sbluň káme
ve vodách porážek bílého masa a jeden po druhém
umíráme v ča3e.

A jak sladký je ten příběh
když slyšíš jak ti jej praví Charlie Parker
aí na deskách nebo na sessions
nebo na oficiálních pfehrávkách v klubech
/píchal si injekce do paže aby ty kšefty vydržel/
Byl to vždycky ten radostný perfektní saxík
at troubil kdekoli....
Charlie Parkere odpusí mi.
Odpusí mi že neodpovídám tvým očím,
8_e jsem si nepoznamenal to
co ty dokážeš xyxBžcáz* vynalézt.
£fe*it
Charlée Parkere pros za mne
Pros za mne a za nás za všechny.
V nirvárnách tvého mozku
kde se ukrýváš shovívavý a nesmírný už ne Charlie Parker«
ale nev^řknutelné tajné jméno
které v sobě nese
nezméřitelnou zásluhu
édtud až nahoru dolů na východ nebo na západ
Charlie Parkere
zbav prokletí mě
. . . a nás všechny.

Gregory

Corso

V márnici

Vzpomínám na jejich fotografie v novinách,
nazí vypadali mnohem silnější
Kulka v mém žaludku svědčila o tom , že jsem po smrti.
Díval jsem se , jak balzamovac odšroubovává
skleněné víko,
změřil si mne a usmál se prvním minutám mé smrti,
pak se vrátil k těm dvěma mrtvolám naproti
a dál odšrouboval víko.
Když je Člověk po smrti nemůže mluvit,
ale má pořád cit, že může.
Byla to legrace vidět ta dva gangstery, jak se
pokoušejí promluvit.
Roztáhli dzká rty a ukázali šedomodré zuby,
balzamovac, který se pořád smál, se vrátil ke mně.
Zveidl mě jako matka dítě
posadil rovnou do houppcího k esla.
Strčil do klesla a já se začal houpat.
Být po smrti dohromady nic neznamenalo.
Jen jsem pořád cítil bolest v místě , kudy prolétla kulka,
Bože*. vidět ty dva gangstery z tohohle úhlu - to bylo
opravdu vzláštní.
Vypadali docela jinak než v novinách.
Tady byli mladí, perfektně oholeni a meli krásná těla.
Ztroskotání Nordlingu
Jedné noci uplavalo Bohu padesát mužů
a utonulo.Ráno opuštěný Bůh
ponoril prst do moře,
vylovil na něm padesát duší
a ukázal směrem do věčnosti.

Myšlenka

a

Smrt existuje ale netrvá.
£dyž jdeme kolem mrtvého ptáka,
všimneme si ho,
když ale kráčíme dál
povšimnutí mizí.
Zůstává myšlenka
a myšlenka je všechno , co o smrti vím.

Evropské myšlenky - 1959
Ačkoli tam nikdy nebyl dům kam se dalo jit
vždyoky tam byl dům kam se jít nedalo
To znám dobře když jsem v dětství jako uprchlík
spával v podzemní dráze
a ta mohla kdykoli zastavit
ve stanici kde stál dům odkud jsem uprchl
To byla má nejhorší starost ach ano
K čemu to mohlo vést kdybyeh se byl
rozběhl ke každému koho jsem potkkal
a řekl mu se šťastným úsměvem od ucha k uchu
!
'žeje to všechno prima'•
Nebo kdybych vpadl do nabité restaurace a zahulákal
'' Bon appétit*'
Když na konci války stály německé ženy
uprostřed zřácených zdí a divili se co je s jejich muži
a staří vyhrabávali zsrova z trosek zdí své domovy
" cožpak neviděli ystonožkovou ssvastiku
jak se prodírá pod troskami jako štěnice
těhotná mírem?
A zdá se že německé děti dnes po patnácti letech
nejsou ušet eny xxat starostí o ty zříceniny
Dnes jsou po zdech jiné nápisy
Může Merde šokovat víc než
?
A j30u nápisy jako US GO HOME/
ALŽÍH PATŘÍ FRANCOUZŮM nebo PAMATUJ
*TA MAĎARSKO
9
skutečně horší než MERDE
A Řecko byla nádherná země
ale to se ví mně tam nádherně nebylo
protože člověk je odsouzen trpět fcsn uprostřed
když býval kdysi šíastný príliš Slastný
tam kde to nebylo k vydržení.

štěstí

Přítel

Přátele si hleä udržet
Přátele si hleä získat
A i ztracené přátele si hleä získat znovu
Neměl nepřátel nadělal z nich ze všech své přátele
A přítel za tebe dá duši
Ze známých nikdy nebudou přátelé
Někteří přátelé chtějí být přátelé s každým
Jsou p-átelé kteří tě odvádějí od přátel
Přátelé véří v přátelství s pomstou*
Někteří přátelé ti chtějí stále prokazovat Kiiúay úsluhy
Někteří chtějí být s tebou Důvěrní
To mi nemůžeš udělat jsem tvůj Přítel
Moji přátelé -ekl Fraklin Delano Roosevelt
Budeme příteli říká SSSB
Starý Scroogezažil radost o vánocích bež přátel
kterou Leopold a Loeb smlouvají v nocil
Et tu Brute
Mám apustu přátel ale pbčas nejsem přítel nikoho
Většina přátel jsou muži
Dívky mají vždycky za přátele muže
Přátelé vedí kdy jsi v rejži
to je to po Čem pasou
Přátelské svazky nejsou nerozlučné
Ti kdo přátele nemají a nejaké mít chtějí mají často strach
Ti kdo přátele mají a nestojí o ně jsou ztraceni
Ti kdo přátele nemají a o žádné nestojí jsou skvělí
Ti kdo mají přátele a cgtějí je mít připadají mi smutně lidští
Obcac zaječím Přátelé jsou jho
Šílenství*.
Jsou jen mrháním SOTJXROMÉHO času
bez přátel by byl živat jiný ne ubohý
Copak v nebi člověk přítele

Smrt přichází v pAberté
Dotkl jsem se toho, co nahání hrůzu dětem,
dotkl jsem to toho a ten dotek mi byl povědomý,
ano, dotkl jsem se sama sebe před jedna třiceti lety
a ještě dál před tím.
Nedotýkal jsem se vrchovatě
té optimistické smrti, která se promění v muže.
Těm co spáchají sebevraždu
Bylo by lepší být naživu ve avětě smrti
než být mrtev ve světě života,
zabíjejí se, protože mají ze smrti strach,
jen ti , kteří miliíjí živat, jsou s to zemřít-

Lawrenoe Ferlinghetti

Á Arabové
A Arabové dávali pekelné otázky
** a papež nevěděl eo říct a lidé
běhali kolem v d^evácích a ptali se «e kterým směrem
se dívá Midasova hlavp a kdekdo říkal
Ne místo Ano
Zatímco nehybné jako vždy v Lucemburské
zahradě v Medicejském vodotrysku byly
tlusté červené rybičky a tlusté stříbrné xaža zlaté
rybičky
a 4ěti pobíhaly kolem kašny
a ukalzovaly prstem a pištěly
Des poissons rougesi
Des poissons rougesi a pak utekly
a list se utrkl sám
a padl do kašny
a utkvěl tam jak oko mrkající
v krmzích
a oak kašna byla úplně klidná
a byl tam pes
stál už
u kraje kašny
a díval se dolů
na rybičky v tranzu
a neštěkal
ani nevrtěl BBÄSKDG legračním ooaäeo nebo
podobně
*
takže
pak na okamžik
v pozdním listopadovém soumraku
ticho ustrnulo jak ztracená myšlenka
a socha otočila
hlavu

Ano
Ano
a postávali jsme
tam nahoře v Centaal Parku
házeli jsan mince do vodotrysku
a nějaký harlekýn
p Čišel nahý mezi
guvernan t kami
a if iatihl je jak se dloubou v nose
ve chvíli kdy by byly chtěly
tančit

X

*
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Co já víraraožnóŽe byla štastr?§jM
než kdo jiný
ta oasnčlá babka o vlnákss
ve visku s feednickaol poste ravted
9 ochočeným ptáSkeo
v kapesníku
na kterého
celou tu cestu broukala
sis -.lascetta
ala maacotta
a nikdo z nedělních výletník6
g lahvaai s košíky
&i jí
nevšímali

a vagon
povrzával uprostřed kukuřičných polí
tak po&slu že
DOtýll
látali dovnitř a van
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a ona jak oladý rok
kráčející

zemi.

v době v Bois d© Soulogne
nebo jak si jinak paoatuji
když vystupovala z vany
v tons zlotém bytě ktorý měla
na rohu
Boulovard de Italiens
ftifcoji 20 přeiá aort i
vyzkoušela všechno
chytala se televize a křížovek
e dokonce i háčkováni
a podobných věci
až před sartí
2eoaXa vypdat
/jak ji popsal její oblíbený há&ník/
jako když stélo nese květiny
k nějakému dalekému
v»p«§t«néBu h r o b u ,
což
nepřekvapujo te<l
když na to saonu syslat
To klíči sensano v ní bylo
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xobraitný s krs
ylokowcí 33 s tra&vejeraí
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M jtfMMtetief!
t-Johlo . .
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odepnula 0% podpásaní:«
a -r>ane§ la pad ní
bradavky
a «»iéíiR říct
vypadala
t roshii
UŽASLE
jísk <:m tefe ô tálo
o div?!» a®
na nohy ktaré nataéla
Ala pak se přapaolivě
zoso znovu ďolékls

ú heAd 3»k byl© zas feompIatnS
ohledná
• když zob úplr,8 fiorsiálni

Opakovat? ízvolal n$káa
ohnal se pro ssaKřaký stojan
Ale orts ž toho už aäXa atraeh
& odmítla
aodelko
•o pak už vždycky
ehodtls spát v Šataeh

n
m
ftj e b e
Neba
bylo o polovinu bliž ten
co recitovali poezi.f
e naslouchalo zprshlý® větém
a a lyse 1 jsem básník» fctsrý ?nšl
— —
rýnrovou erekcí
pak se zasněna
sadiva! iinasi
W
Oran© anima!" Pekl ktíyg s Jeani 11
" post cottua triate"
Ale milenci v ppoeladnieh radách
vvp&dali tak
napřít®™tak

e citítfS
Plcaaaovi akrobati
BOicaaaovi akrobati jsou axtrskí
& v Pařitt bylo osd&desét kostelô
do kterých
Jaeiamikdv nevstoupil
a vrata ©ého hotelu
aa dSetv& smála
a alovs bvly t rowbíny
útržkovití pspouěst
tlachavé idol v
alo tu fioe aa «i zdálo o Picassevi
jak otvírá vrata a zavírá východy do sv^ta
zdálo »a ®i
maloval jednoho Picaeae
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s po celou tu dobw křičel
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nakukuji Skvirnu
ze tvé zatač^né dvcřo
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zatemn&né hrobky
ô traevohnídýa kryt««»
tvého sterého portálu
dovřená jak bréno
nad zaalklýrai klapke»i psacího stroje
zuby bez jezvfcu
jak ta n*eté maska
néjakého řeckého megafonu
Ach to ja tan pravý dôkaz
že duSo «aá tak v své laouchv
podchlazená!
va tn8 I
hrobku zamkli
Instalovali poplfténé zařízení prot* lup-Sfta
opeřený had zkanenSl
prom*n8n v ch^lřS^I
Lawrenci Lawranci tv Davide a bradkou
Fon\*K uhořel
v dôlnísi předku tvé hlavv
na popel
Zos&to ve Venca
a znovu zaseto v Aaerica
/dal Norte/
Kde tec?
te3 tadv
to tvoje stahování sén*8
pryč odvenuté
CKnó oosionn
vschézejí
Tvoje na
Lorenci
v bílých pisčinách
Lawrenci vdira t<1 j»k přiehásíó Bán
zo své stísnSné chaty
oplocené za vSeeh stran vzadu na dvorku
ze dortem vslkého dosio vniká
Stroj iě chvíli nehybná m vzduchu
Tvé oč4- woií ton znásiý faex^cký pohled
obrácený k j i h u
přos arroyos
a hora y sioapre
Zloa oe blíži
Máš koupený llíotok
MáŠ tu svou starou vSt rovku
Máš ten svSj bláznivý kovbojský širák
Tv$i plechový féni.x.* př ".píchnutý «e kříŽt
padá do výlohv obchodu s upomínkový "i
tv
V í t r o n i s t ró X
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Osvícení u Satherqvy bránv
Profi odpíráni manu druhému?
Protože jí odpírá« sáni sobš
Proô jsem jji odepřel aobS?
Kdo jiný ň zavrhl?
TSB véřim,
jsi krásná, má duSe, duše Allenova,
Ällen
d tv. tsk milována, tok zesládlá, tak probuzená k avémo
pravému pôvabu,
TvôJ orgtnální nahý dýchající Allen,
odepřeš mu ješt3 näkdv n«co?
m l ý Waitřa,dikv za zp-ávu
zakazuj! tí. abv see
nedotýkal.nuž rniže,
Rvzí Američan
bombardér*/ přslétávají nebe ve svazcích po dvanáct* ,
piloti jsou zpocení a norvozní nad řízením v horkých
kabinách
Med kterýsi i dušemi svrhnou své pum v bez lásk*' ?
Kampanila vystrkuje bílou žulovou nevinnou hlavu do
mrakô, abv ae na ní podíval
»tá žena y<»sv$tluje líbezným zvučným blasam
francouzskou grunat íku; Regerder is to look •
colý francouzský jazvk hledí na strom" no univerzitním
dvoř?*
Prízračné dívôí hlasy sl smlouvají tíohé schôzkv na
druhou hodinu
jedna však mává na rozloučenou na
naposledy sa usmívá - j aj i rozevlátá Servaná sukn£ av w ľ n I
o tom, jak miluja sama sebe
Jiná dívka navařená v křiklavých kostkovaných ěatach
c;$pft£hdn$ duj-po po batonu
do dvoř
chudinko f
Kdo 'cd přijme v úřadovnách lásky ?
Kólifc překrásných ohlepcô jsem tu vidSl ?
St rouv vypadají, že se co navidét pohnou • ach f f
opravtíu so pahvbujl va vánku
Znova řev letadel na nebí - všichni se dívají nahonj
Ä ví» oo všechno to «protíráni oči a bolestná geata k obr í
provozovaná kvsXirikova yeti vSdátorv vcházejícími do
úvjtmllB přednášková sin/, že to jsou Svatá znamení
sizlíoeti s* "st rschu ?
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á ^u&ist být šílený, že tu sed Íra aém v prázdnota e vešali
a konstruuji ayslenky lásky !
Ale o des* aá«a pochybovat než o ftvýeh zářivých očích,
cc stehu ztratit než život„který
vizi dnešního
odpoiedna*
Más lehký žaludek, odpočívám, nové věty tryskají
z této scény, aby popsaly spontánni foray čaau - stromy«
stařeny? aoíeí oayy voláky, letadla putující vzduchem,
černochy se stravenkami uzkooti, jablka o obložené ehlebläky? hodin
oběda» zmrzlinu, Bazčasí*
A i ti nejošklivěj5i budou hledat krásu - ,%Co děláte
v pátek večer?"
ptá se námořník v bilé čepici výcvikového kursu,
s pozlacenými knoflíky a v modré blôze,
a opička v zalaném kabátku» v pantalonech jak pytal a
s přecpanou Školní aktovkou říká :"Sudu hrát
kvarteta.rt
Každou páteční roc, krásné kvartete u na oslavu a pro potěchu mé
duše a vSech jejich hlasô - Hudby M
A pak odchází a ufcusujs kousky cokoiédy z koule
zabalené v HersheyovS hnšdés papíře a ve staniolus
pojídá čokoládovou rôži*
A jak rao^ou být ti ostatní chlapci eřestni ve svých
hnědých uniformách vojenských Skol?
se zsrzačená dívka belhá chodbou, hopkavými
nscudnýsa pohyby vyklo báných kyčlí«
jen at kouli oči&a v odevzdání a prochází se jak andél
po universitním dvoře c radostna nadhazuje tělo
někomu ta její kyčelní energie jisti dojde.
Ty bílo jpruhy na obalu čokolády, Oémo /držím váia před noesft
závěrečnou větu, než začnu
úupat/9
ty taní pro vaěo pctššení naoalovala ruka nějakého
španělského prô&yslového výtvarníka v dalsné továrně
na pQcivo,
%
zkušené ruka s prostoduchým poselstvím bílých pruhô
na ailionech obalů s poselstvím.
Máa ppoael&tvl pro vós pro všechny - no každém označíš
jednu zvláštnost»
A táehl© kráčí profesor Hart, osvícen léty prochází
vchodom e po obllukom, který v duchu vystavěl a ví -také kdysi vid$l zříceniny v Yucatani? -

ľs -IÍQ jde osamělý dosovník v •
ijed&a -<lohc- f
1 taXíkéha podo@fi.iho prodavač o
v klob luku
Ciiica
říarxxe* transportuje nadskakujicí ^©«déru ssc
stromy*
A vidi všechny divky
jako vize
jtjich vnitřních vagín
810a je to pravda H
s všichni «túži króčeji
vadla v nich v smyšlenkách
iía penisy svého ducha*
3 en pohXoäta na toho ubohého vystrašeného chlapca
s dvoudsniiifiii cernýrai vousy
niu pokrývali celý obliSej $
jak ten rausí nenávidět svůj penis,,
~ Čírmríá* přestaňte sa třást?
a teelj abychoo to přivedli ke konci s grácii a
a elipsou
VSichni ohlapcx tací říksjí divkáess "Sajt holka«, měl by©!
rád všechny kluky a divky se řehtají9když si to
představí naopak7 v&echny haské, každá po svés2s
a dokonce i já
své tejné postala a silence pod
světle® jiného aěsicac tis si bu$ a jisti,
5 každý® okaažikes Čekán? že uvidícs, Jak ne scénu
přijede dětský kočárek
£ vynutí si pozornos* vdech jako letadlo s smíchř jaho
řické universita,
i velikýc chlupatý pes* který
s otevřenýma
cSiraa lín« povaluje ve stínu, zvedne hlavu a zavětří a
bíleni hlavu na zlaté packy a dopustí, aky 9\á dál
fc >2ohledně kručelo v břiše»,
t c *z těch proklatých lvích oéi
vytrysknou slzy xletac

T ad je ticho prolomeno, studenti se valí do dvora,dvoře
jsou plné,pas vstává aaodefrází »
zsrstasená vytančí 2 Owinelle* dokonce i jeptiška,divín
a a kde ee tu bere* stavena »kterou poznává n ppodle hole.,
v Slehni zvedá&e 08i« ticho ea pohybuje4velké ziaSny na
z mi. s vzduchem lítají usyelenky a zaplňují prostor*
fíá bolest nad tí&i«, že Pat r ¡3$ neoiluje» byla beleet r?ed
tiíta žte miluji sá© sebe,
Hasairné kanay zloaených myslí v krásných tělech,
naseřiopné přijmout lásku« nebol nevadí, 5a já je
hodno lásky
Otcové a učitelé**
Kteří spatřují v lidech viditelný dôkaz vnitřního já
padle tohoo« jak se chovají ke ítófkdo ailuje sebe,
íiilyje »3 „který miluje sáa sebec

Tetg EftSenS

T »to Mženo#9
kdybych tô«~ted«~tak mohl vidět
• připadlo* tváři 8 křivým z tibám když &m amélc
0 revmatickými
bolestmi a a vysokou těžkou černou botou
M koetnaté levé noza
Jak ea belháô po bšhounu halou v Nevioarku
kolaci černého koncertního křidla
v salónku
kde ae pořádaly večírky
a kde jeea zpival písně republikánského Španělska
vysokýn kvičivýo hlaejo
/hystericky/ výbor naslouchal
zatímco ty eee belhala kolea pokoje
a vybírala penise
Tata Zlatičko« Strýček Sam, cizinec se zašpendleným
rukáve©
v kapse
s obrovskou aaladou plešatou hlavou
2 Brigády Abrahama Lincolna
« tvé protáhlé eoutné tváře
tvé slzy sexxuálni frustrace*
/ach ten dušený vzlyk a kostnaté kyčle
pod polěářiOaborne Terracs/
«v dobi«kdy jsee atál nahý na klosetovén sedátku
a tys QÍ zaspávala Kolooinee stehna
popálená od kopřiv
jeané a stydlivé první Černé chmýří
co sis aei tehdy v duchu myslela
když jsi poznala že už je zo mne muž«*
a já nevedomé děvčátko rodinného mlčení na plecíesta
tenkých nohou v koupeln§~Navarské ouzeum.
Teto RÔžano
Hitler Je po earti, Hitler je na Večnosti.. Hitler j
s Tamerlóneo s o Emily Brontsovou
A přesto tě pořád vidím jak jdao jako přízrak ¡. o
•sborno Terra
dlouhou tmavou chodbou k dooovním dveřím
trochu kulháš a škrobené se usmíváš

* m

•

v ititea co M l byly kvStované
hedvábné šaty
V^tái aého otce. Básníka» který přisjl na návštěvu do

„ *

Newoarku
idl* tfi Jak vcházíš do pokoje
ti itČiS na zmrzačené hoza
a tloekóô — u Liverghfce
QÍ přijali knihu
Hitler je pc start! & Liveright zlikvidoval firmu
Pcdkrovl minulosti a Cfcíle navěky jsou rozebrány
Strýc Haarr doprodal poslední havébnou punčochu
C* sire odešla z reprezentační *$an£ní škol$
3iba sedl jak scvrklý pooník v Doiaově dôchodkýň ;
a sižou rů na nové kojence *
Ni-poalad jseci tě vidul v nemocnici
bíedé lebka prosvítala popelávou fcdžl
ra dře žilkovaná »«dívka v bezvědomí
v kyslíkovém stanu
ti; u& je dávno co válka ve Span&lsku škorpila
Teto Rôäeno*

Milostná báseň na téoa z v/hlteena
WJR -<WB«MIIIHH»>Í« AU maním »» IM mtmtmm -»»T N*»AM»»S-«»INR»M»

Pttichu vejdu do ložnice a lehnu si eiozi ženicha
a nev^stt
E€2i ta tnla spadlá s nsbe natažená Sekající nahá
q neklidná,
s rukama položenýos přes oči v fceonoto
i tvář ssozi jejich raraeny
prsyř vdochuji jejich
ôži
'
#
a hladia a llbáa krk« ústa e rozevírán* a poznáván
jejich zadnice„
oKnutó nohy zvednuté k přijstá, penis v tssmctě
hnaný
trýzní autovícl
vyburcovaný od řiti až k svotíicí hlavS«
přimknutá tála ,i-řosoucí se nahé,horké rty a slabiny
zaklesnuté do sebe
\
a QÔX„ oči lesknouc! se a kou^alné, rozšiřující se
do pohledô o odevzdání,
sténáni pohyhô, hlasy* ruca ve vlasoch« ruce raszi stojiny
ruce va vlózo ne zvláčnělých rtech, bušící stany břiche

dokud ta tfcla nevytrysknou do zvéřecích prcafcUv1. '
a nevěsta nevykřikne o snilování a ženich anepolsjí slzy
váěn*£ a soucitu,
a já vstanu z postele znovu plný těch posledních
důvěrných gest a polibk na rozloučenou «—
to véa dřl¥ než mó$ mozek procitne , z© stíny a zavřenými
dvařai v ze&eřelén domě,
lede *»e ukojeni obyvatelé obcházejí za nocí,
aalé přízraky, které ae navzájem hlad,aji v tichu««

Mstypický případ
• jja to dost dávno, abych vzpomínal na dívku«
:cterá ai nabídla lásku pod neonovým
světle« dragetoru na Park Avenue
/zatíoco její kaaarádky se pochichtávaly
a kráčely do noci//« která je tak neuvěřitelnou
jasnozřlvostí nahlédla do mé
odmítavosti, opojené s něčím, co mi připadalo
jako nespolehlivý charakter,,
a které zemřela o pór ašsícô později*
snad íítrsíc poté, co jsem s* ni přestal myslet,
na předvídavý nádor na nožku.
PH pohledu zpátky j snom
bych rád viděl, zda §ams podobný
stav smrtelnosti ja ste odhalit
* divče z tecnto míst tak zářivou
otevřenost* řírzí ral3, že jsem nebyl vlídnější.
Ten pohled zpátky je keneckoncô
pravým opakem víry, že ani
tváří v tvář smrti člověk nedokáže
3ýt něčím víc než obyčejným človokecu.
Jablko noci

^

Včera v noci 8a mi zdálo
o näkom, koho jsem miloval
jedům dlouhých let»
*ie?*nevid&i jsem nu do tváře,
je tu snáaeu
ařítornost těla:s
pot, kôžem oči,
</ýkaly,moč * speran,,
iíiny — všechno týž pach,
řň ž pac hu í: smrti*
Příběh Gregoryho Corsa
?rvně jsem se dostal
na venkov do Nav» Hasapshire
ssi v osmi letech ,
byla tass dí'tfka
a já ppádloval řelcližkovýra veslem

m

ťi 1. ali j same b ú i sfc ©
že
poslední noc tam
jase se při měsíčku vyevlékli
a ukazovali si navzájem evá tela ;
pak ja»e zpívali a běželi k domu.
Dva chlapci ělí do pohádkové restaurace
a snědli toho tolik9 že účet dělal péfc dolaru,
neměli véak představu»
do čeho ee to dostali,
a tak háseli lopatou
v prôjezdé na náklaSák na odpadky»
aby ai jídlo odpracovali
Asi po pětu minutách chtěli vedčfc
jak dlouho se ze tu osnu
budou muset namáhat*a neptali se proto .
majitele restaurace*, kdy t?ž
budou s tis trestem 61 placením hotovi«
Dal ae do saichu.
Sotva si um $11 př&detavit~byli
tak nevinni —
že dospělý dělník pracuje
s© takové peníze půl dne»

"•» jlfc i—
TARX s ižžga

S&EéUl .S£S22SŽ2SJä8
Xc
Žene JÍ plodná a kaze5
(konfrí3 natuufan)ji jedině mate*
aebot 18 aí, s hlavou na stranu6
s půvabně vtaženou a dotýkající se rukoug
čeká OD tížný tanec,, ale nikoli v duchu*
S rukou na rukávu: drží list* jenž se otáčí
v sluneční© světle as pavučině;
způsob¿je, že se třepe jako pstruh v sulké voaě,,
vytváří žabky a chisdné močály
vysává klid* vřítí se kost
Z8 netečnou panenku oka uzel roste
náhle bořeny ¿jeá poápírsjí a zpevňují
défij stéká z vršku lebky malé potůčky
smáčejí usfca
vlasy £3st3uf jazyk se napíná - a ona
rychle otací alavus ohlédne se zpátkys jedna ruka
přejížií prsty po uladkem atehné? a on vidí«
2o
B od tv/a pohlede® jablka zakysnou*
kvéty lerozkvetou*
půua e/élá jako kost? mokrá rýže0
suchá rýže uh^ne na horském svahu*
všechny ženy mají své zranění,
ty co sbírají jahody9 ryjí se v zemi ve flekatém světle o
vyvracejí bílé kořeny z prstiť roztloukají ořechy no .ksmsninahoře na vysočině ae šilhavýma očima
nebo o&podívají ve stínu cedrůo
vôeohDy ženy jsou zraněné
v jurtě či ve srubu, nebo v matkách
nakupující v čistých šatech na předtaěstíchj
Choré oči pouštějí zemi žilou.®
ne po v til tel silný krk chrání zlého
Vás, mlsáé dívky
prvně svírané žaludeční křečí

ft

*

Súírcjt«flUQiiódravo o «srk* ferávy
vyhýl3jfce te naiíí kuchyni.
Vada safcradaí parcely, vás pestrý textil8
ty ahytxé triky, jek nosit déti
aiurjtajl
krásu jak roční aoba či příliv a oře
pláce c
Nemocaé řeny
snící o saaci dlouhýcb, ao&uu ve svěule
Nikoliv naše Matka Kvas hozena přes rameno
oavleieaa do pekel«
Kali/šaktl
Ale kle je peklo?
V mésíci.
V cjtísíčttícn £ázích%

v cba'sxél z kůry
schoulené před sl unce
pat UDÍ
krev Okapává mezi poskvrněnými 8teiioy0

Naeklidej tato slovs
před ivo u smysl jak skályt
pevně sesazená» rukama
na vy orané mísfco, uložena
před 5ělo oiyálenky
v prostoru a čase«
D&kladnoat k&ryt listu nebo stěny?
navršených věcí;
kočičích hlav mléčné axáhy?
r o st o ulaných, plane t »
fceehts básní, lidí
z tracený cii poníků
vlekoucích sa sebou sedla a skalní stezky* ktie s a dá bezpečně jít*
světy ¿ak nekonečná
č ty řx d ssměr ná
J2ra g:3o
mravenci- a ^blásky
ve zřídlém <jíluž ca skála tc slova,
tc v potoce opraný kárne
žula, »barvena

-

>8

-

tvarovaná ahhŠci a tlakeme
s a liorka spojený krás Bál a sediina0
to v se se v myšlenkách mění.
'stehně jako vécio
IlSáliSá^EĚáÉilfeiili
Fonévsdž jsem tě kdysi sbyl^
ppilý a pobodaný týdny trápení»
a víc jsem tě už nevidě?
•5 tys dnes pí o oas měla klidná 3X0va9
myslím si teci*
ÍQ isern byl větší blátan aeš fey.a
„ , ' t ,a ¡aaélána do laciného vioa,
mm držely knihyo
jQeo.au si ke 01ne běžela nehá
po kolena ve studeném bře.anovém příboji
m arádné plaší se si dvéaa
b uší G. a p i s p o LIB t a a i a oře9
viděl 5seta tě .jak hiaduitic.kou Sevu*
lehké
tančící ve vlaáob,
¡iadra jako snová ňadra
aofaj, dítěte a astrální
Venuše* z nichž tryská alédOo
á vyměnili .jame si slaná rty«
Tise tvého těla
aé držely v extásl týdny9 byl aokonoe
¥ jakémai transu po tobě
I tenkrát v subařekéca kresle o
Zkamenělou jsem tě nasel snová
Y Zinnerově knise o indickém uaénís
tančíš tímto životem
s půvabem s láskaa4. s prsteny
a malým zlatým ^¿useu-, pMmr nad
nahýk r o skr o ke si o
a pomyslel jsem sis áe je víc puvoabaa víc lásky
v livokém devanském živote9 kam patříš9
neá v tomto iivutě šatu a pozvánkových pásů,
který kayš dáš
nebü aostanešo

Seno
koně
«••MU « pzD
MIMHIMIHIII
Jel aobrau polovinu noci
z dalekého San Joaguiau v údolí
přes Mariposu, nahoru
po nebezpečných horských cestách
a v osm ráno zarazil
s velikou fůrou sena
Z8 StOCLOlOUo

Kladkou a provazy a vidlemi
skládali nf .jsme slisované balíky sena
k hrubým sanfcakovým fcrám&m,
vysoko ve t?aě byly skvray lucinky
v puklinách šindelů, kterými zářilo světlo,
sených prach nás svrběl
pod propocenou košilí a v b3táoh
Za poledne pod černým dubemf
venku na horkém výběhu pro dobytek
stará klisna očichává jíaelní mlsky«
cvrčci vrzají v trávě s,
Je mi osmašedesátý řekl,
a prvně nakládal seno v sedmnáctío
Ťen den ¿¡sem si myslel,
že bych nikdy nevydržel délat do celý živ ot
a proto taky asi, hrome,
jsem u toho zkejsaul a dělal ¿sem to«
¥eřeáné lázně
L á z e ň s k á
se obléká před zrcadlem,
lázeňská s pěkným mateřském znamínkem
a v Černé sukni si mě pronlížís
jsem jiný?
1 a p e c a k
na zádech, polovaný horka u vodou,
je potichu, kulí oei,
nevyzpytatelně
č urá
d c e r y
ib
drží a drhne svoje dvě malá dcery,
které se vrtí a vřískají

ždímají si vlasy
vážnýma rukama manželek«
pokukují po raně^ ukazuj íf, zatímco on
jim myálí a omývá
duolaté a sevřené čumáčky«
nakoukne jim do uši

I

a pleskne s ni;ai ao norka vykachlíkované vany
s chlapcem ze statku o páleném do hnědá*
vrásčitým starcem
a studentem spávajícím "tichoa aoc;?tó
- vlníme se a vznášíme se ¿ak mořské řesy
řůžové maso ve světle plnéei páry»
swará žena
příliš tlustá a stará* aby jí to vadilo
jen cak tam stojí
líně vytřásá rosnou vodu
a kartáče o
m l a d á

žena

nepřítorně sirá* utírá si krko
jemné chřípí chloupků,
drobné hroty bradavek
- příští rok se bude oblékat
-někde v kde na ní nebude viděto
m u ž i
sedí na bobku namyslení a pružní
hladí si drsnou kůži, dlouhé svaly ~
vidím mrtvé muže, nahé^, *
sražené po pobřežních*
filmové týdeníkyf
válkua
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S tebou ja ten malér,
že když sedíš na lavicce vzadu na dvoře,
vidíšg ja k 38 stará lalka v plotě mění
v drahokamy vykládanou plástev ze zlatých drátů,
hovořící o hudbět ete0
'len malér je o to horší, že záblesky trávy
jsou střídavé zelené
a neviditelně, zelené
a neexistující
. zatímco piáno v domě hraje
POD HVĚZMA^QTJ VLAJKOU WKXl

a*

^

y
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Syn domovnice nemá hudební sluch '
W
S tebou je ten malér, ze se pořád chováš
ty
"jak genius;
.jenže* žádna j geniú3 nejetá, ssš jenom
vejtshao«,«e* a c
a vlastné ani to
m ů nuls9
vobýčejne j pitoměj hojzlí
YYSTpX- ki Z BABÁKÚ!"
$ady te máta* a ještě k tomu si sedíš na sluníčku!
Všiml sis ^sech tech kytek? 'lámhle to ja
kosatec; tady jsou hyacinty; tohle
jsou poupata tulipánu., Myslel jsem. že je to broskvoň
na sousedeově dvořeP Domovnice řlka, žejs to
ammands ale ammand rozkvete vždycky prvníoooo
S tebou je ten malér,
že.si sni neutrhneš, ani tomu nedáš pokoj«
"Co je to za rostlinu, co vyhání tyhle
Vy s okés tenké, tuhé a zelené lístky? Pvrch
jakéhosi pravidelného mnohostěnu
by vytvořily čáry, kdyby s@ nakreslily
od špičky každého listu?**
Netroufáš si pro to vymyslet jmého o
nepojmenované ti hrozí, že tě zničí o
5?
Š čertu s tím« Je to subtropická lilie o®'
Ten malér, že s@ opíráš zády o. deä
a nikdo ti nevymluví^ že skrz ní aužeš každým
okamžikem propadnout c
Malér je s tebou de facto v tom,
že nemysléš, že se proste jen užíráš«.
Usedl jsem a snědl mrkevo
»

*%t
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Věnováno
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Chtěl jsem ti přinést tenhle japonský kosatec,
bílý jak orchidej, se slutými erbovéími znaky,
ale neodvážil jsem se nést ho po ulici9
měl jsem strach, že se mi kdekdo smál,
a on tečí vadne pro nou zbabělost«
Abstraktní krása v zahradě,
v mé ^uci na ulici je to vývěsný štít,
celí* průvod ithyphyllickýek satyrů,
jdoucích jakýmsi městem, kde lidé rádi věří?
n
Byl jsem zplozen j^k JeŽi-3, čistě jen z lásky f m^j' táta
byl skřet
Vzpřímený květ by je polekal* wÚo je'vystřeleno,R
myslí -si" z velkého kanónu telař. to propedne rozkladu»ís
jjebyl r aera tam a rpto nemohu říct, že narodit se
je příležitost
uSit se milovat a k tomus abychom se rav*
spasili
před. sebou?
živá ignorace nás nutí hnít hůř ne'.' kterákoliv hrob«
A poněvadž nemám odvahu M e t ti;
jsees
takový jaký jsem? potřebuji tebe a ty'potřebuješ mě,*
a zamýšlím drát ti místo toho tuto květinu &
aby to znamenalo s "Tohle je nic je první Já
vysoké, Stihlé,
perfektně s t a v e n i - a to je ošklivější než jejich svaté
fantazie,
hor*í na pohled než má neforemná tloušťka.
Po v^em tom povyku kolem květin jsem se vydal na cestu,
jenom se-projít» ná že bvch tě chtěl navštívit, neměl
jsem ti co přinést,
tato báseň nebyla dppsána, neřekla,
co jsem měl na' myslif. vzdal jsem se^
viděl jsem keře karmínových rodeodendronůg vlhce jiskřily
tam u Špitální cesty - mus-1 jsem' tě spatřit *
Kdybys tom nebyla, chtěl jsem tem ty kv.tiny nechat^
I když jsem nemohl psát ani mluvit»
aspoň tu ratoles jsem ulomil a ukradl z láskou®

Z á_b ě v
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Proste potřebuju fďru peněz
Ne
Potřeburju někoho, koho bych miloval s bezpříkladnou
náruživce
b oddaností 24 hodin a pak sbohem
Př'lis snadno mohu uniknout z tohoto mosta
To není důvod, proč tu jsem*

•j
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Někdy je fakýrské lože opravdu nutné pro každého
Nebo n^j^ká zec! /Olson v rozhovoru: "Ts ze-3 f ta tam musí být V*/
Kde mám ruce 9
Kde mám plíce*
VSeehna světla jsou rozsvícena a já nevidím niee
Hesouhlasím s tím, že je to rozpad osobnosti
Mirneto má osobnost poločas rozpadu 10
Dokážu si vstrčit palec nohy do úst
Jestliže /ZCENZUBOVÁNO/9 pak /ZČSNZUTíOVÄNO/,
něco jako
Plato svou vizi prototypu lidská bytosti
nebo Gnostického Červa«
Lidé mé vidí« líbí se jim, ř<e *«* ®«
' Pokouším se
varovat, že to jsem skutečně Já
Neposlouchají« pak se rozčilují,
Se jsem neměl. p-rSvo být takový doopravdy ?
>
Neviditelný a držet při tom v hrsti naprosto všechno®
Z á p i s

g
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V okamžiku, kdy jsem za městem9
mojí přátelé onemocní, zahnou znova chlastat,
napletou se do neúčastných milostných &férs
pínoo mi dooisy § já si dělám starosti
Jsem já jejich mozek» jejich zdravý rozum?
VSechrii chceme něco děl^t»
Dýchám»
Nespím«
7 tomto kontextu Fenollosa překládal M No w
/japonské slovo/ ja^o dovršený výkon
/slovní hříčka, které budou rozumět jen fttpetéři/
Něco dělat
"Přitáhnu tě za vlasy!"
§on•začal pfesně to dělat své krásné zené
dokud sousedé /rprotože něměli nic"IspSího na práci/
je od sebe neodtrhli*
Když nic jihého, musíme se podrobit
dobročinném záchvatům svých přátel^
Naoovídat jim, že jsme bodhisettové
/třebaže jejich shovívavost je těžké přímě pro mou hlavu
jejich dobré úmysly sktem agrese/
Hemžení stíhft, kde není ani světlo ani očí k vidění
Mozek létající .dvere*
Má hlava padající hvězda.
Literární umgní
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00 **USÍ" VZ.ÍSZT a $7,B0V s XJMPL&TJfl MINULOST$
maticu § otce * sestru § babičku,
V^*nkoliv áSuv »ener^ci^e^t-S nenarozeních môSú s žsnv
"mihu* ktr?rcu čtu. knihut k tercu píču,,
r»ot*esek s ^reeami e, telese nimi Sísly*
hřeben* kléfce* abych mohl "v noci vrátit SÍ

pro kert4*ek ra zuby & britvu*
pera /§

^ro pMond, že sel?.cuv tužlr?/ 5 ¿m

•ták

pro zábavu

verzatilku s tuhou 7 B s černou skoro ¿ako inkoust
a flor t Ónsto mív&n i plinek míeta* kter?? ho^l m navštívit«
tíěraVý ten papír ort vlAňy, kde stojí s že^já jsen o n«
v£t?í oox-et vládních pnpir^ § mincí vyměňovaných
z a svedení autobusem«
Zvířecí srst a kuže* vlikna rostlinného Si umělého
původu
xv
2 ^o v v ob-mbS z umělé hmoty, aby rni -czsvítily
špatné očiy
všechno to temné * vlhké uvnitř, horké § kluzeké,
/ řeky« jezera
$ zrílovy § racky 6 p^Szrtnoty § písek
$ hory 5 hvězdy §
br^le proti slunci# které jeem zapomněl na stole®

BYLA!? THOMAS
HUKA? JEŽ T m LIST PODEPSALA
Ruka, jež ten list podepsala, město srazila
je rozpolena zem, je dvakrát větší mrtvých svět
pět svrchoraných prst^ odměřilo dech,
krále na smrt poslalo král^ pět«
Ta mocná ruka k sklesnutému vede rameni,
Dna klouby prstS svírá křečíp
brkové pero ukončilo vražděni',
jež skončilo i řeči»
Buka, jež smlouvu podepsala, zplodila zimnici
m př Sli kobylky a vzešel hlad,
velká je ruka, ktsrá svede Člověka
nsčmárfsrr'm jménem ovládat o
Pět král^v sčítá mrtvé, ale nepohladí
tváře, n- zm.irní bolest zraněný
r ka zvládá soucit jako ruka zvládá nebe*
vždyí ruce slzy neroní«
33360 ? PABKP
Hrbáč v parku,
samotážskv páns
me-si stromy a vodou se podpíral
odrána, kdy se ofevřel vchod
a stromy s vodou vstoupilyt
až do šera, kdy zazněl temný KVON.
Jídával chléb z novi,
pil vodu z hrnku na řetízku,
ďo něhož děti nasypaly pískuř
u kašny, kde pouštíval jsem locfku,
a za noci v psí boudě spával,
ale nikdo ho ha řetěz nepřivázal*
Jako ptáci přicházel časně
a riako voda se usadily
pane, hej pane^ volali na něj
uličníci z města9
B když je uslyšel jasně,
už byli ti tam*
u jezera a mělých skal,
smijícíše, když papír vytřepal
celý hrbatý z výsměšků,
skrze hlučnou havěl ^rbovfch hájků
utíkali před hlídačem^
jenž na h^I listy nabodávalo
!k star^ aoáč z budky psí
m«zi chůvami a labutěmi samotný,.
žatímeo hochem ve vrbách
se tygři z očí nořili,
aby řvali na skalách,
a hájky byly modré námořníkys ,
vytvářel si ze skrivených 03ti

©o celý den až de «vonění
postavu ženy bez chyby,
rovnou a vysokou, jak mladý jilm
se atohy odlétat a koně
blýskat v tmu«
A pale se probudit a statek se vrátil
jak bíle orosený poutník, s kohoutem ns rameni^
zářil
bvl Adam a panna,
a slunci zaoblilo toho dne*"
Tak to^ni muselo být , když zrodilo se prosté světlo
na prvním snujícím místě, očarovaní koně klusali rozpálení.»«
ze zeleni stáje plné ržání
na oole chvály.
Mezi Iv'kemi a bažanty ctěn u veselého domu
sod novými mraky a pře^tasten,
že srdes se dlouhé,
na slunci znovu a znovu zrozeném
b$hal jsem po cestách zatoulaných,
mó přár.í se proháněla otavami
vysokými jak
a' nedbal jsem nic při svém blankytném zaměstnáním
že č^s dovoluje v svých hudebních návratech tak málo
tak ranních nápěvů«
než zel né e zlaté děti odejdou
za ním z milosti,
Nedbal jaem nic v těch beráncích, bílých tnech$
že Sae mě chopí za stín ruky a dovede -pod vlaštovčí krov
za luny, jež vychází neustile,
natož pak, až pojedu spát,
že uslyším jej e vysokými lukami odlétat,
a prócitnu na statku, jenž navždy se vznesl z bizdětné zeměo
Ach, když jaem byl mladý a bylo mi lahko v milosti moci jeho
5as už mě svíral zeleného a smrtelnéhoř
až v řetězech sv^ch jsem zpíval jak moře0

BSBfr POUTO
A TAKTO V ffliqVg«..
A přec! Jsem básník a na ntfj hrob
budou panny sypati z r$ží lupeny
a mužové mytru, nežli noe
sklá den
mečem z tmy o
Hlečí, to není věcí mou
Ani tvous jež by se nás tkla,
neb
áe dávnodávný zvyk
'X Vto
.;
a zde v městě Ninive, jsem uviděl
mhohého pěvce míjeti a jiti tam,
kde v metných sítech nikdo neruěí
jeho píseň ani sen#
A mnohý z nich kdys překročil
mocněji, s útlejším citera než je můj,
a mnohý z nich kdys předčil
mou krásu smytou vlnami svých vicharem ze květů
přece jsem básník a na m^j hrob
burtou všichni sypati z růží lupeny
nežli noc světlo sklá
svým mečem modravým.
Ne o^oto, Rasmo, že má píseň nejvýš 2ní'
anebo sladším zvukem nad jinou, ale protože
tjá jsem tu básník* který život pil
jak menSí lidé pí^í víno.

i

DÍVKA
Strom mi vstcu^il do rufcou,
míza r e ^ rozlila p^Žeaaf
v rr^ch Indrech vyrostl strom
a dol^
rostru •ni větve
ramena*
Jsi stroji,
jsi mgk^f mech9

PODKROVÍ
Pojd slitujeme se nsd těsi* kteří se mají lip
než myl
Poj3* příteli a vjrpcíinej;
Boháči mají lokace a
přátele,
my mime přítele a g4dnd lokaje9
poj3* slitujeme se n*d těmi, teří/jsou svobodni
n~bc ženatí
Úsvit vstupuje malinkou nohou
jak v»lat<wš Pavlova
a já jsem blíž své tcuze<>
Život ani nemá nic lepSího nežli tu hodir.u jasného klidu«
^odinu* k^yž se s^olu probouzíme «••••«•*

& J U
Mé mšsto* -nilští
bělostná a útlé,
slyS, *»nes i 4ti vdechnu du«!»
lehounce ?aVo do třtiny - poj$!
Teä v i % 2e jsem Síleny ~
Protože zde je milion lidi hrubým kupčením
ani jedna panna®
Ted nemohu na třtinu hráts ani kdybych ji měl!
Mé mcstof
tys dívka bez prs*%
tys Stihlá j«*k stříbrné ráVost-,
Sly* mne a po jíl!
Vdechnu ti duši
a b deč žíti věSnS!
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Pštrosi a babičky i
Tadywae a námi aakenec všichni sejdou; městská
Čtvri, víc k západu, doupě proměnlivých
morálek.
tvářemi vzhůru; všechny
mé tváře obráceny ke slunci
;
v

.. Letní mžení se sklání ke stromům,
až v mé hlav? narůstá dálka
jak antické loáatvo
kotvící mohutně na obzoru.
Neuvěřitelné změny. Obnovování,
vějíř mé niti proštipuje
každý dan mélý vzduch,
sem a tam, až je z pokoje
květinová šmouha*
Důvěrnost bere na sebe lidskou podobu*.,
svléká
lid ^^ kůži.
Rty, oči,
pokašlávání drobných krajek,
zrcadlené pokradmoati noci.
Dnes večer jediná hvězda,
dračí oko.
Prázdno ta
dává znamení.
fo někomu připomíná,
že tam pořád ještě je.
To jsou ty^prázdné vteřiny,
které vyplňuji sám sebou. V každé
nějaké poznáníl Kompletní
výpověá.
Te zde je barva; pohyb;
pocit závratné krásy
Let
Jak
artista na trapézu
když se předkloní
« nataženýma rukama
a žasme, Že protější hrazda ae opozdila.

Teorie uaění
HToFeří
je rovněž
jakési zvíře Nějaký
totem, Neposkvrněnýv
a planoucí jako ©hefi
Hehybné oři, začouzené zuby
ulice, temné individuální
vědomí
Zvíře
oo hýbe.
Naříkající
měsíc v černých
závojích,obrovská
samice, tvář
žluté zuby. S černí,
podivná, pesmívavá
jako ton totea. Spící
zvíře. 2droj
děsu. Když se
probouzí. Pod
jejía kluzký«
masem. Pach
útrob
na zeai. Černá
zcuchané chlupy, ostrý pach
uvnitř. Zimostráz, léta,
vyailovaný milenec
ai čichá k pratia*
Poznámky k projevu
A£ridké blues
mě nezná. Jejich kroky, v písčinách
jejichvvlastní
zeaě. černobílá
vlast, noviny
hnané větroa po dlažbách
světa. Ta
necítí,
kdo jsem
Síla
ve snu, pokradaé
odsávání odvahy, vítr
zvedá písek, oči
jsou něčía zaseknutým
a nenávisti, nená/iati, nenávisti,
chodit cizinou, řídí
svá uaírání nezávyalé
na mém. Těmhle
hlaváa říkáa
můj "lid"
/a kdo jaou vlastně. Lid. Měl bych se o to
zajíaat, já hnusný, Kdo
jsi, abych tě zajíaala
plochá bílá břicha
dívek, uaírajících
v chýších, Sgrný. Sloupané měsíční
avětlo na mých prstech
jí zalézá pod

šaty. Kde
má manžela. Černá
slova metají
do očí, prsty
jejich nezn&mí mrtvých. Sejichž
duše, oči v písku. Má bax*va
není ta jejich, Světlejší, bílý muž
mluví. Uhýbají. Mé vlastní mrtvé duše,
můj takzvaný
lid. Afrika
je cizí země. Ty
jak.® každý jiný smutný muž tkdy
jsi Američan.
2® ¿2 i Ě
- EľiS 5 i S £21 i
Ty dny, kdy byl© docela v pořádku
být zločincem nebo umřít, poštákův syn,
plný dvoran a brakové četby, za stánkem s horkými
párky
nebe na parkovištích krásného pivovaru.
Ty dny, kdy jsem se predral kouřem sychravých sobot,
ukryl ©či před mladými čističi bot a před jejich sestrami
ústa a tělo. Chodil jsem vždycky rychle a vždycky sám,
hlídal jaem to laciné místo, jako bych si myslel
že se nadme
a pukne a jen můj zkažený dech je může dát znova
dohromady.
Kolem novostaveb a malých bank iaé dobyl Počítal jsem kroky
p@ asfaltu nebo po nové dlažb* a vlekl se slunce«
jak park.
Fantazíroval jsem o Životč skutečnějším než řeó nebo ty
anonymní
rybí trhy velkoměsta. Třásl jseii se zt* soumraku
když mi zbýval®
ještě dobré míle do kopce,
abych se dostal domů. Koho jsi tehdy miloval Husolini?
Co sis myslela,
Lady Day? Doslovný rébus představ
jsem býval a můj pach byl kontinentem
známé poezie. Chodil jsem dlouhou cestou,
pořád tou dlouhou cestou a do přímého ko^ce.
Ty dny jak táhlá píseň monotónní
a slibující. Rychlý krok, ta vččnč ostražitá chůze,
všechno vedlo sem, do toho pokoje. Kde vzpomínka rdousí přítomnost
A budoucnost, můj milý, je už dávno
pryč.

•

Mis« en scene; Newark 1947
Zelený neonový sníh víří> hybárna
zavírá* Podomní obchodník se klaní
v pilinách, jiný chce znovu nasadit
plechové klouboučky na prázdné láhve od sodovky
Rybáma

*

zavíra. Černoši ve čtyři ráno
spí, klímají nebo objímají
stoly. Pokladna markuje
Balíček Lucky Strike
Jazzový kapelník zvrací
a uštvaně vyhlíží
z telefonní budky»
Je tam s bílou ženou* .
o které rodiče nevědí
kde je.
Štěstí ho opustilo. Obrali ho
o prachy• Vrátil se domů
a aasturbeval, úplně trop. Můj
přítel.
-raaět je velká. Dlouhý výlet
do džungle, fuj, tak utahanéj,
když tam dorazil. Musel si
sednout. A pokukovat
po holčičkách.
Nic není tak nevinné jak
nevědomost. Kic
tak klidné. Nic
je nic. iViůj přítel
měl ve zvyku sednout 3i a pokukovat
po matce.
Včera zemřela. Volal mi.
Dnes se sejdeme v bfiru.
Můj přítel je starší než já
jenže
jak: se říká, je naivka.
Masturb-val>
poněvadž ho obrali o prachy. Přišel
taky o ženskou,
o tu ho obral jiný žid. Přišel o svoje umění
v tom tunelu plné» mrtvých
Taliánů.
Fuj > a byl utahanéj, když
dorazil
do džungle. Zvěř
e e mu
smála.

V předvečer dvaatřicátých narozenin
^/pomalá zamyšlená spontální báseň/
<wJe

mi dvaatřicet let
a konečně vypadáa na svůj věk, ne-li na víc.
Je to dobré tvář deä, když už to není tvář chlapce?
Řekl bych , že ztloustla. A vlasy
už se mi přestaly vlnit. Mám velký nos?
Hty jsou pořád stejné.
A oči, ach oči jsou cím dál tím lepší.
Dvaatřicet let a nemám ženu, nemám děti, nemít dítě to bolí,,

ale ještě je fůra času.
UŽ se nechovám tak bláznivě.
A proto musím vyslechnout od takzvaných přátel* * Změnil ses. BBejvalft takovéj cvok, tak prima.1*
Nenít í se s ejmnou áobre,když jsem vážný.
Tak aí se jéou bavit do Rádio City Music Hallu.
Dvaatřicet let, viděl jsem celou Evropu, potkal jsem milióny lidí,
jedněm jsem připadal skvělý, jiným strašný.
Vzpomínám
na
jednatřicáté narozeniny, kdy jsem volal• 1 Když si pomyslím , že mám ještě před sebou možná
jednou jedenatřicet let*.
Dneska podobný pocit nemám.
Mám pocit, že bych chtěl být moudrý, a mít bílé vlasy,
sedět v hlubokém
křesle ve vysoké knihovně u krbu.
Zas jeden rok kdy jsem nic^neukradl
Osm let jsem neukradl
ani ňt
Přestal jsem krást1.
Pořád ale ještě občas lžu*.
a pořád jsem ještě tak nestydatý, i když se stydím
když přijdi
na to říct si o peníze.
Dvaatřicet let a čtyři tvrdé skutečné zábavné smutné
*
,
špatné
nádherné knihy básní
- svět je mi dlužen milión dolarů.
Řekl bych, že to bylo zatraceně Vzláštnéch dvaatřicet let,
A nerozhodoval jsem o nich, ani o jedinétf roce .
Neměl jsem na vybranou dvě cesty, kdybych měl,
určitě bych zvolil obě.
utěšujijse myšlenkou, že náhoda chtěla, abych zůstal v ringu.
Klíč k tomu je snad v mém nestáném prohlášení'' Jsem dobrý príklad, že existuje něco jako povolná duše.1'
Miluji poezii, protože mě učí milovat
a obdarovává mě životem.
A ze všech plamenů, které ve mně zhasínají,
je ona jen jediný, který září dál jak slunce,
možná že není^s to se proměnit v den můj soukromý život,
Můj vztah k lidem
nebo mé chování ke společnosti,
. ale říká mi, že moje duše má stín.

¥ 1" O í; A £ L
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pro něžný hl«,3 Jo Ann
A občas ve studená noci vidím že jsi zvíře
JAKO ŽADNJS JINE A MÁŠ ZVLÁŠTNÍ PACH JAKO
VŠECHNA A MuJ DECH
a energie ti jde vstříc.
A vidí lásku jado invenci a htake ji extempore.
A já který neumím milovat dokážu milovat tebe.
6 TOHLE TOHLE TOHLE JE TA BOLEST
ŽE KOPNUTÍM NEZBOŘÍME
zdi a že je nevidíme.
A nebolí mě nic dokud tě neucítím. A já
tě necítím. Dech námi hýbe. Dech je...
A víc než tofto je, že jsme nesmírně čistí a
otevření - zamknutí v sobě
a vycházejíce
ze sebe kreslíme ve vzduchu tvary
které jsou. A tak se posunujeme, »ohybujeme se a nikdy
nezachováváme své formy, ale civíme
na ně obracíme se k nim jako by tu byly. Tohle je
má ruka
s pěti prsty mé srdce nertey plíce
jsou to části mne
a pohybují se.
Nemám jinou formu než lži a zbavuji se jich.
Jsem tvar a potkávám tě
na ostří své a tvé kůže.
Měníme se a mluvíme a tvoříme osobní
historie. Jsem vše co cítírp
a co ty víš a čeho se dotýkáš.
Nejsou jiné zdi kromě těch které stavíme.
JSEM NEMOCNY A ZMATENY A ZBAVUJI SE TOHO!
Nervy jsou mrtvé neboí necítí hlad či bolest neexistuje
žádný triumf kromě ztroskotání. Toto je poslední proslov
sarafína nebo šelmy shořelé touhou po změně a po chaosu.
Pokoj zakázané lásky ke kráse. Zub vynáší hrudi. Co vidíme
je skutečné a naopak co cítíme je KKASA CO bijeme je nenáviděné co čicháme voní. To kolem mne je má nevěsta
jestliže odkopnu tvary toho kolem určené pro ženu svět a
nerost pro vzduch pro zemi pro oheň a vodu pro sůl židlí
a krev.
Verše z peyotové deprese
/NENÍ

S A S LÁSKY

V BOLESTI

LÁSKY Č I

TVÁŘÍ

VE VZDUCHU,

HLE

volám je a nepřicházejí. Stále
tam však jsou zatím co já jsem v extázi a koulím očima
uvnitř pokoje a vidím prostor. Idiotsky. Zelené
fantasticky vzorkované záclony na zdi. Zlaté okrové
sametové závěsy
s lehkým nádechem bíle a neviditelně Markují prostor
mezi věcmi. Svědčí že tu není čas ale prostor
A ty stojíš v tom ve všem. Je to tu. To všechno. Nic
než část. Je to skutečné, ^dyž vidím ruôé u zelené
di amanty

/ jako orient&lní vzory/
na zdi. Jasná tak: jak vidím že jsou nad Záclonou.
/Abstrakce tváře potravy a vody/
Když se hnu oči sklouznou po nachové sametové pohovce
poškrábaná hn?dá
podlaha. Oranžovo- růžové
kolkování. A není to počátek toho co musím říct
není akutečné.
TO VŠECHNO J E STUDENÉ A P R Á Z D N Í
P R Á Z D N Í STUDENÉ STUPANÉ A TO J E

VSE

"Prostě si myslím že není žádný prostor a že jsme
tuhé postavy tady uvnitř. Jenže víc než to.Jsou oči
/to je lež
nebo není/
a pohledy lásky. Protor je studený a prázdný.
Nebo je bez teploty a naplněn tím co je skutečné.*'
A TO JE ZTRÁTA A NEZNAMENÁ NICJ
krom toho že jsem vyřízen.
Smutné opakování.
Začít uboze není žádná ztráta pro nic.
TO VŠE JE MODROŠEDÉ /NEBO ČIŘEJŠÍ/
PRÁZDNÉ A STUDENÉ
a já nemohu dál.
Nebo jdi dál - že to není žádná nálada! Nýbrž
způsob existence hmoty - a lásky.
A JA NEVÍM GC ODTUD ŘÍCT
Hvězdy jsou daleko a studené tak žhavé pro oči
jimiž je měříme 1 V prostoru a chladu
V CHLADU V CHLADU V CHLADU V CHLADU
V CHLADU V CHLADU V CHLADU V JIILADU
A DALEKO ODTUD

a my nejsme chladní ve svém prostoru
a nejsme chladnokrevní
a nejsme lhostejní! A já to nemyslím
jako metaforu nebo fakt.
Ani jako ten čin jímž to je.
Shýbat se u potoka a nabírat vodu do Šálků.

Květy politiky 1.
TO JE TEN NESMÍRNÝ SEM 0 NÁS ŽE JSME HRDINOVÉ
ŽE MÁME ODVAHU
v krvi. Žo jsme živí!
Že ¿s nejsme vinní lží vize vnucené
nám samým
námi samými, že nejsme sítě vize promčnili
ve skutečnost!

a nově miluji.
Má ruku se mi jeví růžová a bílá a modrá
a veliká. Oči mám bystré
a vím že láska je vzduch. Akt
a nic víc. Že jsme serafové
cherubíni a hrdinové náčelníci a bozi
To je ta slepá bezcitná záležitost poznání
že v něm podvědomě kráčíme a pachtíme se
a nic lepšího nás nenapadá. To je
SVÍCE
a tvar světla.
Huka a paže zvěstuje všechny věci
a přitahuje zrak k mluvící tváři
vypovídající z nitra těla.
Jsme vytopáni do ohnutého pně vzduchu a světla
a vytváříme to zvíře koloví
a šíří ao z kás zářo která se rozplývá
ve ovětlo.

Květy politiky II
JEN TO CO JE HEROICKÍ A ODVÁŽNÉ NÁM ZPĚNÍ KREV
jsin© ztraceni ve svých nitrech a osidlech
úzkého pokoje a světla a jestliže se neozveme
nevztáhneme ruce ven
a nesnažíme se uniknout z individuality. To je to
CO SLXŠÍM V SRDCI / NERVECH V PLICÍCH ŽÁDNÉ

ELEGRIE.

Jsem černá Šelma a čistý člověk zároveň Bez jakékoli
hranice či rozdělení. Navenek jedna bytost.
A V TOM SI KRÁSÍM SVOBODNĚ
jako květy či krev
a nenávidím ty formy toho které děláš ty
tím že to ničíš abys to odejmula mému zraku
a hmatu. Nenácidím tě
v noci když jsem úplný a svobodný.
A vím že budeš zničena svými formami
a neviditelnými revolucemi a já
dělám vše eo chcia mohu abych to urychlil.
TI CO ZBUDOU BUDOU BOZI A SERAFÍNI
a nebudou potřebovat vzpomínku na tebe až na to Že tohle je víc než krása
bez svátosti a sebspř^cenění
Tvá nemoc tě otravuje -71-č-ne»-^.^'«* a ty
umíráš! Žádná pomoc
žádná rychlost tě nezachrání. A já
jsem svobodný!

William Morris

Beat a Jazzbeat
mám rád jazz který swinguje swingující zvuky vždycky ovlivňujici
tvůrčí umělce a lidi zvláště mladší lidi jak jsem řekl mém
rád jazz který swinguje a tím myslím 3winguje cool swingem
vemte muligana ten swinguje na západním pobřeží většinou swingují
ale že jsem odtamtud nic neznamená charleybird parker swingoval jak
šílenec jednoun jsem se sním sešel on byl něco jiného
nejenom jako hudebník ale jako člověk
který opravdu miloval své bližní parker pochází z východu takže
na tom doopravdy nezáleží jakou máte barvu čemu věříte nebo
jaký nosíte účes
vraírne se k osobnímu vlivu na počátku padesátých let ke
mně poprvé přišel jazz jako probuzení bylo to v base nebo
přesněji řečeno na Šerifově hospodářství předtím jsem poslouchal
všechny možné druhy
hudby ale hudbíři na tom hospodářství mi
pověděli o progresivních zvucích hudby mě všude provázel jiné druhy
se mnou nehnuly a já chtěl být cool
jak čas.o jsem malovával p i vzdálených zvucích gramofonových desek swingujících moderním jazzovým kvartetem sonny
rollins kotiz giuffre miles a tasladká trubka clifforda browna
a tolika jiných
jazz se stával čím dál tím víc osou žixjata mého života
bylo to přílišsilné nadalo se to vypudit z mé práce jeden z
mých obrazů se jmenuje rekviem za birda posta tomu nejjvět^ímu
altkafi ze všech který mě vzal za srdce a vždycky mě bude za srdce
brát člověku který byl beat a velikán vemte si míjí poezii
ačkoli jsem jakživ nsftnapsal jazzovou báseň nebo verše které by
se zabývaly jenom hudbou přesto je jazz ve všech jak tyhle ukázky
dokáží je to pér veršů z básně nazvané swingujte se světem
takže /'tohle znamená že svět není žádný paäour/ to všechno
zná každý jak své boty Dokázal to kolumbus/ osobně máji stranou
je tahle pozemská společnost /když se člověk musí přidat na něčí
stranu/ co třeba říká šílená mulliganiva straba /pan je v ní
celý/kromě jedné své části/ která bůh ví kde sní o nějaké rudé
půlové notě z rozežhaveného ohnoště/no dobře světe/ a co ty
uděláš pro mne %##
A o kus dál v té básniach zaswinguj mě do zvuků /moderní jazzového kvarteta/ které
zaznívají do takové dálky/barevná hudbo/ach hudbo/ svět mi tfě^M
•erací tvftje -vlasy barva byla hudbou/ není divu že jsem telefonovay
mezistátní tři tisíce mil abychom si to objasnili/ myslím
to o těch žž&Kfe tvých vlasech/ jakživa si je nesmíš dát
ostříhat
jazz swinguje a právě tak swinguje poezie a Čas od času
swingují společně četl jsem báseň s jazzmany na několika kšeftech
a znám několik básníků kteří se opravdu odvážou když recitují
p 'i jazzu kerouac a
jack micheline jsou dost dobré příklady
david meltzer jon adams hogh romney a starší básníci jako rexroth
a kenneth patchen všichni

recitují při jazzu na obou kÁwxxsih pobřežích pracují s takovými
hudebníky jako je. monk mingus al francis a mnoho dalších
jazzová poezie vyžaduje setkání myslí ttžái»x těším se
tb. že natoéím dlouhohrající desku a jazzové poezii
a mám pocit Že mě každý básník nebo hudebník to dokáže ale nevím
jistě že tvrdá práce může spojit tato dvě protikladná média
v jeden celek krucifix tak Často se snažíme říct to samé
puristi v obou oborech obvykle shoří když jde o fantazii
když se přestane experimentovat zastaví se pokrok jsem celou
dusí pro akci aí už v poezii nebo malování nebo prostě v píchání
to všechno de dělat p/'-i jazzu jsem stoprocentně pro
která má v soběiEMixááxteá solidní beat a bude to swingovat
.. ^ miláčku a jak to bude swingovat
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