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Od vydání posledního čísla našeho občasníku již uplynulo zase
více než tri čtvrti roku a přestože se očekávalo ¿echo číslo v
období okolo vánočních svátku, k jeho vydání uzrála doba vlastně
až začátkem letošního jara, kdy se Haaapaulka probouzí ze zimního
spánku a výsledky usilovné zimní činnosti se derou na světlo.
Popularita a publicita naší skonobeatnické společnosti na HPC
se réirůstá do stále větších rozměrů, než se původně dalo očekávat. Projevuje se to nejen hřejivými informacemi v různých tiskovinách jako Melodie, bul IR t in Jazzové sekce apod. Očirmosti
na Hanspaulce v rámci hudební tvorby amateurských interpretů ví
dneska prakticky půl Prahy. Houtyšské klubovní místnosti jsou
navštěvovány stále více a více, až si opozdilejší našinec nemá
na co sednout.
Nepřímým důsledkem tohoto stavu je rozptýlení konstruktivních
činitelů na různě oddělené skupinky (aí podle místa v sále nebo
podle dnů návštěv), z čehož vyplývá i stále řidčí hudební produkce, omezení hromadnější kqnflrontace názorů u jednoho stolu a celková slabší intensita klubové činnosti. To je ovšem velké minus»
které u řady našinců stále častěji vyvolává určité rozčarování
proti předpokladům hodnotně ztráveného večera. Tak pozvolna mizí
některé osoby ze scény. Chceme-li si tuto společnost zachovat,
mělo by se s tím něco udělat, např. zavést nějaké pravidelnější
sezení v období prázdnějších místností (č), nebo podobn&A
Přitom - jak je ostatně vidět z bohatého obsahu - naše zázemí
vlastní tvorby je poněrně bohaté a široké. Je možnost realizace
složitějších a originálnějších artefaktů, avantgardních pokusů

některých novějších forem vlastní tvorby apod. Nápady by byly,
leč bohužel těžko k nim za této situace dojit. Dostali jsme se do
situace, kdy by byla potřeba opravdová klubová místnost, která by
byla vhodnou platformou pro tyto činnosti, stejně jako místem positivní výměny názorů a konfrontace výsledků naší činnosti...
Voláme po akcích, chceme, aby se něco dělo, ale setrváváme příliš
klidně ve stavu nečinnosti, nebo v činnosti každý na svém. Nic
proti tomu, ale proč bychom nemohli zkusit hromadnější způsob,
založený na pravidelnějším scházení a výměně zkušenosti a nápadů.
K tomu by šlo využít i houtyšěkých prostorů, volné přírody atd.
Tento apel k zamyšleni pro naše aktivní čtenáře a spolupracovníky
by měl nalézt alespoň minimální odezvu. Zamyslete se sami nad tím,
jak sami sobě a druhým zpestřit život... Více tvorby přinese více
almanachů, Logrů, písniček, možná i souborů, množní nám více vidět
a slyšet, přinese nám nové pocity a důkaz toho, že to tady není
ještě úplně mrtvý, jak se poslední dobou zdálo, že je pro koho
tvořit a psát, že tady ještě jsme jako nějaký užší odlišně strukturovaný celek s určitým zaměřením ft podobnými názory...
/ redakce /
Z OBSAHU IV. ČÍSLA IÓGRUi
KLTD PŘED BOUŘÍ - přehled hanspaulské hudební scény
S IVANEM HLASEM NAHLAS - povídání s předním beatmanem HPC
OVNYVÁL NA SCÉNfi - přiblíženi obsahu nového literárního almanachu
ZE SVĚTA LITERATURY - povídka D. Barthelma, textová poesie Allena
(A HUDBY)
Ginsberga, co to byla Liverpoolská scéna,
kdo je to Patti Smith
THE KILHETS - fiktivní rozhovor s Petrem Křečanem
Z VLASTNÍCH KAPES - ukázky hanspaulské poesie a prózy
NÁŠ TIP - recenze koncertu předního pražského jazzového souboru
H0ZNÉ - dopisy z vojny, krátké zprávy, co kdo dělá ve volném čase,
aámanach Blues, výstava v Houtyši ?, atd. atd. atd.
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LÓGR je v celé své síle výtisků (3) věnován společnosti HPC do
oběhu. Aby se dostalo čtení skutečně na všechny, je třeba jej po
přečtení co nejdříve vrátit, aby si jej mohl přečíst i další.
Jednotliví majitelé výtisků budou vyvěšeni na nástěnce v Houtyši,
ti si za svůj výtisk budou ručit a budou tak hlídat oběh, aby se
jako obvykle hned všechny výtisky neztatily z dohledu. / r e d y

spaulská hudbhní scéna hanspaulské hudební scéna hanspaulské hudeb:

KLID
PŘED
BOUŘÍ
?????
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(pro Logr speciálně připravil Sp. Bidlomotejl)

Od Rock%n%rollových Velikonoc 1979 uplynul zase rok. Při letmém
pohledu zpět se nemůžeme ubránit dojmu, že hanspaulské hudební
scéna do jisté míry určitým způsobem usnula. Z doby neustálého
dění, koncertu za koncertem jsme pomalu přešli do období, kdy se
zdánlivě neděje skoro nic. Důvody jsou různé. Především možnosti
koncertů jsou čím dál slabší, doby, kdyffiŕftflfz prakticky dvou
hanspaulských souborů vždy alespoň jeden někde vystupoval, kdy se
minimálně 3 x do měsíce Houtyš vylidňoval za účelem nějaké hanspaulské hudební akce, jsou bohužel pryč. Teä musíme hledat s pořádně silnou baterko« a být vděční za to málo, co ještě j*...
Druhým důvodem je skutečnost, že hanspaulské hudební scéna za
uplynulým rok prošla obdobím velkým změn a otřesů. Některé z těchto udnlastí by si zasloužily palcové titulky (sami víte asi které)
ale jednak takovými vymoženostmi naše redakce nedisponuje, jednak
není důvodu situaci zbytečně dramatizovat a přidávat zprávám na
senzačním a bombastickém charakteru. Změny jsou přirozeným důsledkem vývoje a celková situace pomalu již stabilizuje a přípravy na
další intensivní činnost jsou v plném proudu. První bleskový útok
máme již za sebou (viz další obsah) a zdánlivý klid dalších aktérů je závojem všeobecného pilného cvičení, tvorby repertoáru a
celkové přípravy. Přes velké problémy technického rázu, s kterými
se potýká většina repesentantů Hans Paul Gity na tomto poli, se
máme na co těšit...
Velký skok kupředu se podařil skupině ŽLUTÝ PES přesto (nebo
možná právě proto), že došlo k personálním změnám. Nebýt toho, že
čas od času se pár členů objeví v klubovém restaurantu, už bychom
těžko mohli s určitou dávkou hrdosti říkat, že to jsou naši kolegové. I tak již skupina přerostla měřítka naší hanspaulské kritiky. Zkrátka už je to kapela s velkým "K" na začátku a tím to hasne
Jen na okraj personálních změn, došlo k nim na postu baskytaristy
již v dřívější době a posléze na postu bubeníka. Soubor si zachoval veškeré své přednosti a pokročil o kus dál ve vyhránosti. Projevuje se původnost i ve svěžích úpravách repertoáru, který se
stéle skládá převážně z písniček Ivana Hlase, s nímž se Žlutý Pes
rozešel. Otázka repertoáru je ovšem klíčovým problémem pro každý
band a tady jé jediné dobře míněné varování do budoucna... Z koncertů skupiny v průběhu uplynulého roku byl pravděpodobně nejlepší ten nedávný na Žofíne, výborní býli Psi i v Lucerně. Spolupráce s Danem Fikejzem měla na koncertech působivý dojem, piano by
nemělo v obsazení takového souboru chybět...

ipauslká hudební scéna hanspaulská hudební scéna hanspaulská hudební gC
Dvojice Ivan Hlas & Ondřej Hejma, kteří na Jazzových dnech vystoupili v doprovodu Dana Fikejze jako VENTYL BROTHERS v tragikomické reflexxivní parodii na neštastný výlet Emanuela Ventyla k moři
do Bulharska a kteří po zásluze sebrali smetanu úspěchů amateurské
přehlídky, vystupovala v loňském roce poměrně často a s úspěchem.
Spolu se Žlutým Psem, Classic Rock*n%roll Bandem a dalšími byla
zařazena do programu známého pořadu odpoledních dancingů v nedělní
Lucerně, kterébyly založeny v dobrém úmyslu jako obdoba Velikonoc
a které nakonec byly v průběhu prvního měsíce svého konání zakázány. Kromě občasných recitálů v Houtyši, když náhodou byla na to
dobrá atmosféra, se jejich program dostal do některých Jazzových
klubů (U Zábranskéjch), kde diváci po zásluze aplaudovali.
Dvojice(nebo trojice) aa skromného hudebního doprovodu předváděla koncerty vysoké úrovně, složené z opravdu bezva písniček s perfektními texty. V jejich podání zněly mile a příjemně, prostý vokální souzvuk s akustickými kytarami a občasnou harmonikou. Nic
zvláštního a přeci nenapodobitelná atmosféra. Písničky nebo výňatky z Ventylova cestopisu lechtají bránici, stejně jako některé další (patrně zleohtaly i zřízence u Zábranhhých, kteři jim dali stop)
a přitom udržují zvláštní náladu. Tvorba této dvojice, kterou
patrně převážně dělal Ivan, je obrovským přínosem hanspaulská hudbft. Snad nejpovedeněji! skladbou je "Čaj", který je kompozičně ojedinělý a při jeho interpretaci nám vyvstali v mysli sférické
hudební pasáže Pink Floyd. Za.iímavá je verse elektrická (Ž.Pes),
která ovšem zatím nevy znívá tak nadzemský. Na závěr za všechno jen
jeden povzdech jistého znalce a kroucení hlavouť'Jaký texty jdou
k takový muzice dělatl?l" po němž následoval uznalý potlesk,,.
Velmi populární hanspaulský soubor BLUESBERBY měl prakticky celý rok pauzu. Rozloučil se na jarních Jazzových dnech výborným výkonem v amateurské přehlídoe a exhibicí na parníku Jazzové sekce.
Mário byl pět měsíců na vojně. Už už se vracel zpátky a zmizel
Petar Intro, vedoucí osobnost skupiny. Výsledkem událostí byla nucená pauza, o které aiii dodnes nemůžeme říci, jak dlouho potrvá...
Trojice Císař, Kredba, Fischer se sice statečně pokusila čelit
nečinnosti, ale experiment s elektrickou basou nevyšel, bez harmoniky byl zvuk stereotypní a ochuzený a od té doby se torzo Bluesberry věnuje pilnému tréningu. I na tom nezdařeném vystoupaní bylo
atrné zlepšení Maria. Otázku obsazení kontrabasu bua Kredbou či
pičkou vyřeší asi až sám Petar. Zatím se pracuje na novém repertoáru po textové i hudební (!) stránce. Věříme, že v létě zase bude
slyšet známá harmonika v levé místnosti Houtyše a pak i na jiných
scénách. Pokud Petar pojede dél, budou Bluesberry opět dobrá kapela i kdyby měli hrát jen starý repertoár. Navíc se snad Petar
objeví s vlastní zásobou šíavnatého blues...

hanspaulská hudební scéna hudební scéna HFC hanspaulská hudební scér
Novou skupinu dévá dohromady ex-Žlute.i Pes a ústřední osobnost
hanspaulské hudby IVAN HLAS. To je ale předmětem našeho vzájemného
povídání (viz další obsah) a můžeme toto terna klidně přeskočit...
Svoji premiéru si odbyla i nová skupina renomovaných hudebníků
s pojmenováním BAND OF HUGO pod vedením kytaristy Karla Ešpandra.
Soubor se dal dohromady koncem minulého roku, kdy měl i první koncerty. Vše nasvědčuje tomu, že by mohlo jít c další dobrou kapelu.
Jen ve stručnosti složení, všichni je stejně znáte: Hánu (bg),
Horálka (ds) a Huga Kohla (g). Samozřejmě ani tato sestava se nevyhla počátečním obtížím, ale šlape a zní sympaticky. Repertoár
zatím veškerý přejatý (většinou Hendrix) a zpívaný anglicky, což
není asi plus. Členové skupiny to ovšem vědí a za neustálého zkoušení sehnat ně.iakou zkušebnu zko»ší připravit nějaké vlastní věci.
Spolupráce s nyní nuceně pauzujícím dodavatelem t«x+ů pro Bluesberry, Tlučhořem Mullerem, by mohla být oboustranně plodná. Skupina jako taková se opírá o hutnou rytmiku, kde solidní basu a bicí
umocňuje progresivní beglajt Huga (občas proložený bleskovými
breaky). Po získání větší sehranosti a konsolidaci vokálního projevu se můžeme těšit na opravdu dobrou "heavy music" s brilantním
kytarovým koloritem leadera. Hugové měli zatím jen pér koncertu
a další je ohlášen na 12.4. do Nymburka. Eude to ovšem vystoupení
z voleje, protože kapela v současné době nezkouší a přislíbené
prostory v garáži u Tomšoviců jsou zatím jen přislíbené...
ZÁVĚREM k tomuto stručnému přehledu, kde jsme jen tak letmo informovali vlastně o všeobecně známých věcech a kde jsme museli
opominout některé další interprety, jejichž činnost je víceméně
uta.iená nebo vyloženě domácí (dejvický soubo^ Delirium zatím jen
hasící žízeň minimaxem, známi Atomic, Kos & spol. a další) nebo
jejichž význam přerůstá naše působení (Orchestrión aj.), bychom
chtěli všem zmíněnými! skupinám i jednotlivcům poděkovat za to,
co posluchačům peekytují a popřát jim do dalšího období hodně sil
a dobrých nápadů. Jen na okraj - v jistém článku v Melodii jsme
se mohli dočíst, že s výjimkou Katapultu nejsou u nás žádné rockové skupipy se slušnou vlastní tvorbou hudby a textů a s vlastním
výrazem. Hanspaulku charakterisuje jistá dávka šovinismu nebo low
kálního patriotismu, ale myslím, že můj názor na mylnost článku
většina našich čtenářů akceptuje. Naše hanspaulské tvorba (bráno
globálněji však není tak banální a přístupná, neřku-li plytké, že
poodhalení zákulisí bude ještě chvíli trvat. Navíc toto poodhalení by mohlo být až příliš peprné, aby k němu vůbec došlo. Ale
kvůli tomu bych určitě nebrečel...
/spytihněw bidlomotejl/

hanspaulská hudební scéna hudební scéna HFC hanspaulská hudební scéru
Keodlučitelnou stránku hanspaulské hudby tvoří textové stránka.
Lze konstatovat, že ji ve většině případů charakterizuje určitá
komika nebo tragikomika se vztahem k místní skorobeatnické společnosti nebo naopak ke konformní společnosti měštácké. Jako
v minulých číslech našeho občasníku, tak i dnes uvádíme několik
ukázek textů populárních hanspaulských songů, kterých je již nepřeberná spousta.

ČERNEJ PIS (hraje Hugo)
ti n ii n n n n n n m i n it ti ti n n n H n ii ti n ti ii n n n n n i t

Večerní restaurace- ve dveřích černej pes
kdybych se tak nebál, tiše bych tam vlez
dělá, že spí a zevnitř se nese jazz
proč tady asi leží, proč tady leží právě dnes ?
a proč ho neuvážou ke klandru na řetěz ?
(tryin to tell ya I ain t no fool I guess)
upřeně na mne zírá - zvolna mě bere děs
radši bych prošel v noci ten nejtemnější les
kdo ví, kdy na mě skočí tenhleten černej pes
jo, kdyby tak někdo chytil toho psa do želez
prolez bych možná oknem, mříže jsou samá rez
jo, bejt za tou mříží, tak bych to lehce snes
až tady umřu žízní, na hrob mi dejte vřes
nic víc od vás nechci, stejně jste bez peněz
za rakví jazz band a před ní černej pes

(hudba Ešpandr/text Tlučhoř)

(

/
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ZNÁMEJ FILLA

/hraje Hejma + Hlas/
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Známej Filla, desky Kryla
a prepychovej dům
Tak proč tě svádí chodit k sousedům
V památníku všechna slavná jména
Hejma, Hlas a jejich Žlutá směna
Těšíš se, až půjdeš zase večer spát
Proč všechno připadá ti stejný
Dny jako listy obracíš
Jak měníš tvář
Tak prodáváš se dráž
Já jsem ten
Já jsem ten
Kdo ti tvůj svět trochu roztočí
Tak proč mi vrážíš prsty do vočí
Po dvou deci rovnou k věci
Pořád nechceš jít
Často se ti zdává, co z toho můžeš mít
Snad bys chtěla kluka do zelena
Dala bys mu věnec místo věna
Dala bys mu, ale kde ho máš t e čí vzít
Proč všechno připadá ti stejný
Dny jako listy obracíš
Jak měníš tvár
Tak prodáváš se dráž
Já jsem ten
Já jsem ten
Kdo ti tvůj svět trochu roztočí
Tak proč mi vrážíš prsty do vočí
/hudba 0.Hejma, text I.Hlas/

hanspaulská hudební scéna hudební scéna HFC hanspaulskáhudeb

WEEKEND S MÁfíOU /hrají Bluesberry/
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Konci nám tejden, slunce začíná hrát
Přichází ta pravá chvíle, kterou mám tak rád
Začíná bezvadnej weekend - já jedu s Máňou na výlet
Yrátnej zabouch fortnu, za mnou zůstal hák
PíchaČky, soustruh a mistr - a dobře jim tak
Začíná bezvadnej weekend - já jedu s Máňou na výlet
Oooh, pátek to je príma den
Oooh, pátek to je fenomén
Já v pátek mizim z města ven
Už se těšim na ten den
A už, si to Šinu vlakem, Máňu objímám
Její macatej futrál zvolna otvírám
Začal nám bezvadnej weekend - já jedu s Máňou na výlet

Jo, Máňa není ženská, je to jen dřeva kus
Já si tu na ni hraju weekendový blues
Začal nám bezvadnej weekend - já, jedu s Máňou na výlet

/hudba Brownie ^cffiiee
text Tlučhoř Muller /

hanspaulská
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ČAJ /hraje Žlutý Pes/
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Říkal doktor: radši zůstaň doma
Tvoje astma znám už zpaměti
Ani televisní film
Hrozně Špatnej film
Nepřivodil žádný dojetí
Čekám, až to zase nějak skončí
Kde nic není, není z čeho brát
Venku jede zdviž
Jede čím dál výš
A zas je vidím mezi dveřmi stát
Chtěl byses projet Mléčnou dráhou
Co tě leká
Chtěl byses projet Mléčnou dráhou
Co tě čeká
V konvici čaj
Vidíš na stole stát
Vůně dráždivá tě šálí
Čaj
Lístky rozvírá a pálí
Čaj
Nic se nemůže stát
Když tě kolíbá bohyně Kálí
Čaj
, .
Ten tě nenechá
Spát
Otáčím se, někdo z dálky volá
Okna domů slepě zírají
Křičím na něj: Ztiš I
A když přijde blíž
Do ucha mu lehce zašeptám
Chtěl byses projet Mléčnou dráhou...

/hudba I.Hlas, Text I.Hlas,O.Hejma/

hanspaulská hudební scéna hudební scéna HFC hanspaulskáhude

HOUTYŠ BLUES

/haaje H.Fischer/
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Ve středu jak přijde večerní čas
stejně to padne na každýho z nás
každej jak na trní nevidí neslyší
myslí jen na to aby byl v Houtyši
Jak bude zejtra nikdo nestará se
někdo hraje písničku od Ivana Hlase
kdekdo zná refrén a zpívá známý slova
miláčku vraí, se a s jedem to znova
Když se chce nejvíc zpívat a hrát
tak začne bosá hlava kasírovat
blíží se hodina zavírací
za chvíli tu budou esenbáci
»

«

4

Vedoucí zamyká startuje džíp
někomu je hůř a jinýmu lip
stojí se venku a kdekdo se potácí
mluví se o všem jenom ne o práci
V pondělí v úterý kdo nemá dost
tak ten je ve Vilách na tutáč host
vod středy furtum furt máme svý fetiše
afcbakra schovaný pod pípou Houtyše

/hudba i text Honza Fischer/

interview interview interview interview interview interview intervi
S IVANEM HLASEM NAHLAS
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Představovat čtenářům našehe občasníku os obnostlvana Hlase jo
vlastně «cela aby tečné, protože pochybuji, Že by je,i nikdo neznal.
Ivan je už léta jedna s nejpopulárnějších postav na Hanspaulce,
všichni rádi posloucháme jeho písničky, které psal pro svoje sk*píny Žízeň, žlutý Pes, duo H + H a především pro sebe. Jeho písničky mají osobité kouzlo a zvláštní přitažlivost a poutají čtenáře
i v pouhém slovním záznamu textů, obsahujíoích nám blízké pocity
a reflexe formované v nám blízkém jazyce. 0 Ivanovi se poslední dobouhodně mluví, zejména v souvislosti s jeho odchodem od skupiny
žlutý Pes a vedou se mnohézákulisní řeči, které rozšiřuji zkreslené nebo vyloženě nepravdivé informace. Jedním z cílů tohoto povídání bylo tyto zprávy uvést na pravou míru. Povídání bylo příjemné
nepříliš dlouhé a probíhalo v tradičním ovzduší levé klubovny H.
L - V Houtyši tě poslední dobou není moc slyšet, čím to ?!?
I - To je asi tím, že mám posledních pár tejdnů pšknej fofr. Mám
nějaký problémy v práci, starosti doma, te3ko radostnnňjěí
starosti s novou kapelou a tak dál a tak dál.

L - Jak to vyhlíží s novým projektem kapely?
I - Bezvadněl Už je to všechno v kupě a cvičí se repertoár. Našel
jsem partu lidí, který dělaj to, co se nám společně líbí a
dělaj to dobře! Inspiraci jsme chytli na Jamaice (ne, že by
tam někdo z nás byl - tak ještě místní lahodný rum bychom asi
znali z vlastní zkušenosti) a tak budeme hrát reggae. To je
to, co tady ještě pořád chybí... Obsazení je klasický» dvě
kytary, basa a bicí. Věkový průměr mých spoluhráčů je 1£ let
- ze známějších tam je na bicí Vojta Rybin. Průměr věku pak
zvyšuju jako nejstarší já - tecí se podržte, už je mi 26 letl
To to letí... První zkoušky sicenebyly zrovna moc dobrý, ale
tecí je to už v pohodě. Mám tam pár dobrejch instrunentalistů
například kytarista Karel, který je taky dobrý do druhého
hlasu, což bylo pro mně příjemným překvapením.
L - Jakej připravujete repertoár ?
I - Repertoár máme zatím z 90 % vlastní, ale doufám, že brzy to
prooento vlastních skladeb ještě stoupne. Zajímavý je to, že
písničky, který vypadaly na to, že už nikdy pořádně nevyzněj,
znějí v tomhle ansámblu bezvadně. Například "Před ohvílí bylo
tma...11 nebo "Pouliční déáha". V současné dob* pracujeme zejména na zpěvu a rytmice. Zatím skládám výhradně sám, ale už
teá vidím, že kluci mají rezervy i v tomhle.

interview interview interview interview interview interview interview
L - Kdy se můžeme těšit na premiéru t
I - Představit bychom se chtěli někdy koncem května nebo v červnu 1960 a věříme, že vyvoláme v lidech tu tolik potřebnou
pohodu,«*
L - Jak bude vypÄdat tvoje spolupráce s Ondřejem ?
I - Bude normálně pokračovat. Tady bylo plno řeží a vymyšla nejch
zpráv okolo mýho odchodu od Žlutýho Psa, Všecko to proběhlo
normálně, nakonec to byl můj nápad. Autorská spolupráce s
Ondřejem Hejmou trvá pořád a naše společná vystoupení ve dvojici nebo s Ventyl Brothers budou samozřejmě příležitostně
pokračovat. Ono tomu tak bylo i do tecíka. Záleží totiž hodně
na momentální konstelaci, když je nálada a hodí se to, tak
to dáme dohromady. Je to prima.
L - Takže tě hanspaulští hudební fandové budou moci pořád slyšet?
I - No, .iak to bude vypadat s koncertama, to se neví. Podle toho,
S popularitou je tecí takove.i sešup i« sluníčka do sklepa,
ale my se hodně rychle zase vyškrábeme po schodech nahoru.
Mně se na tom nejvíc libí takovéj ten odklon odd stereotypního bigbeatu, tahle muzika je daleko barevnější...
L - Hodně se
v tomhle
dobrý je
by nebyl

mezi hanspaulskvma čtou tvoje texty. I když jsou
případě neodmyslitelně spjatý s muzikou, nebylo by
nějak uspořádat do nějakv sbírky? SeDsání snad
takovéj problém. Co tomu říkáš?

I - No, já jsme nikdy něftak takhle neuvažoval, ani jsem si to
ně.iak nepsal. Mám spoaatu různé jch papírů a útřžků, na kterv
jsem to psal a když něco hledám, tak přehrabuju takovej kufr
- to by asi bylo hodně těžkv a já na to zatím nemám čas,
L - Jak se tak díváme na hanspauslkou hudební scénu, tak se to
potěšitelně rozrůstá. Nestálo by za to uvažovat o nějakém
vystoupení pouze hanspaulských skupin, o nějakých Hanspaulských jazzových dnech ?
I - To určitě, 0 tctn jsme kolikrát uvažovali třeba v souvislosti
se starými festivaly na Babě, ale těžko to uskutečnit, kde
by se to sehnalo a kdo by si za to strkal ruce do ohně...
Uriitě by to bylo dobrÝ a já bych se zúčastnil a myslím, že
by tam přišlo hodně lidí, ale je to zatím sen.
S Ivanem jsme se rozluučili a popřáli jemu a jeho nové skupině, která se bude jmenovat NAVI PAPAJA, hodně zdaru...
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Jana Rybárová i HOŘKOST
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Známé dvojibe aktivních tvůrců Přetnýk Blahák a Ivy Poledňák
(BLAPOL) zahájila po určité delší odmlce vydávání kulturního občasníku almanachové formy pod názvem Ovnyvál. Do obsahu přispěla řada
hanspaulských osobností. Autoři si dali za cíl vytvořit jakousi
volnou tribunu pro čtenáře, kteří se rekrutují také z řad našich
čéfcnářů, platformu dobrých nápadů a dobrých věcí a pohody. To S6
jim, dá se říci, podařilo. Na horní HPC a v H. byl almanach uveden
do oběhu, avšak bohužel se okamžitě ztratil, což nás nutí (vzhledem
k jeho důležitosti) se vyjádřit k jeho obsahu trochu podrobněji...
Obsah almanachu (pokud mu tak můžeme říkat, viz alamanach LADA
NIOLA) je velmi různorodý a bohatý. Měl bv uspokojit i vážnější
z á j e m c e , z domání tvorby HPC a okolí zaujme především poesie Jany
Rybářové, naprosto nové tváře v našich kruzích. Její ukázku si dovolujeme přetisknout. Vyznačuj« se zvláštním napětím a až jftflftiIflflÉ
moritátními metaforami připomínajícími některá díla E.A.Poea...
Dalším skvostem publikace je šestidílná "suita" Co dala hospoda
(autorem je IP), po delší době první publikování toho+.o významného
básnického průkopníka HPC. Zachovává si všechny přednosti spontánních věcí uveřejňovaných před 5 lety a dříve. Některé starší věci
měly poněkud jiné napětí, avšak i jednodušší výraz.
Z dalšího obsahu lze většinou mezi dobrý průměr zařadit příspěvky Fishera, Hlase, Tlučhoře a Ouředníka (většinou textová poesie),
jakož i velmi zajímavé ohlasy čínské poesie od V. Kučery. Z prózy ;
nabízí obsah úvahu PB na několik Témat Mámení, poněkud ptákovinovatou parodii na Travojtu od Tlučhoře pod názvem Horečka sobotního
odpoledne a Poledňákovu domácí vizi velmi svérázné formy.
Zbývá se zmínit o ukázkách světové literatury, kterou zde reprezentují B. Hrabal, J. Kerouac a A. Ginsberg (viz další obsah Logru)
Celé dílo umocňuje obálka s perfektním obrazem (poznáte autora ?) ,ř
jejíž působivost nesmaže ani nekvalitní technika rozmnoženi.
Vydáním byl proveden velmi dobrý čin, všeobecně se čeká na dal- 1
ší vydání, které je ovšem zatím otázkou, nebot oba hlavní autoři
se zatím neshodli na příhodné době. Co se týče našich čtenářů, j« j
možno si tento bohulibý výtisk vypůjčit přímo u Tlučhoře, ovšem
*
vzhledem & jeho jedinečnosti pouze k nahlédnutí, příp. krátkému
S
studia, pro oběh již výtisk nemáme. Bohužel. Jeho obsah Vám při'
blíží několik následujících ukázek.
{
/red/
4
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"krátký_dialog"
Příslušník» "To přece nejste vy, Ovnyvál l?l"
On»
"A kdopak vám tohle povidál ?!?•'

j
i

Poslední dobou hodně zapomínám
Přestávám vidět a k nebi ruce spínám
Ztratil jsem sluch a je mi na zvracení
K čemu je Bůh a krucifix a klení
Když krev se v žilách na saponát mění
A jak horká v^da vod nádobí pěni
Morový přízrak moderního světa
A nikdo dáôud nemá právo veta
Rozsudek smtti podivného znění
Současně uprostřed i zcela mimo dění
Agónie, úlety, blouznění a snění
Pozvolné uhnívání, závěrečné tlení
Slzou rozmazané oční stíny
Zápach kanálů a pouliční špíny
Situace zatím není k vyřešení
Viselci z popravišt visí na lešení
Sebevrazi na ulicích ve smrtelném chvění
Do toho křičí čerstvě narození
Koloběh vzduchoprázdna leká
Dáma s kosou bílý závoj smáká
Pak jako tečka pa vším přijde rakev k pozlacení...
Jana Rybárová : MOTÝL
n n n n u n n n n n n n n u n n n ii n n n
Ve staré skříni
V rohu na dně
Se rodí motýl
Pomalu a nenápadně
Když na to člověk
Náhodou přijde
Mávne rukou
Nebot laik nepozná
Koho příroda v kukle skryla
Co to bude za motýla
A když přišla ta pravá chvíle
Pukla ta záhadná kukla
A on objevil se v celé své síle
Tma
Jen lebka prosvítala bíle
Nade všemi roztáhl svůj háv
Motýl Smrtihlav

fél ovnyvál ovnyvál ovnyvál ovnyvál ovnyvál ovnyvál ovnyvál ovnyvál
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I.
zrovna teď, stejně jako ty,
nemůžu poslouchat ten zvracející vodovod,
zrovna teď, kdy na mě čučí zpropadenej Buddha,
ačkoliv spíš "bdím, než že bych byl probuzený,
a čučí jen aby mi připomenul jednu,
kterou jsem měl rád,
tak zrovna teď jsem ztracenej až dokonce,
na dvě poloviny přejetej desátým rychlovlakem,
říkám si ohol se, sedři si kůži z těla
zrovna teď si obkresluji tvoje tvary
na červeným divánu,
mám sebe sama až po krk,
v dece je prohlubeň, v dece je propast,
čekám jen na to, kdy to ze mě začne týct,
kdy už,sakra, napustím celou tu vanu,
pro otisk poprsí, pro torzo boků v šarmantním
poviánu (ale to jsem určitě někde už viděl)
vyjmu tě
znásilním
křehkou
a rozpustím,
vana je plná po okraj slanící slz
V.
místo prstýnků
si vyměnili kroužky na klíče,
místo stupidního polibku
se milovali v blízkém parku,
vypůjčili si k tomu kabáty
od křivopřísežných svědků z ulice,
kamenní svati jim k tomu hráli jazz
koho to zajímá
kromě aristokrata s papírovým řádem,
který zrovna za pět minut šest
musel sloužit tu svoji obligátní,
slunce se rozpadá na sto tisíc jiskřivých plošek,
vítr je záhada,
která si půjde kam chce,
(promiňte, stejně asi jako já),
a za oponou vědomí cukrářky
hostinského
a uslintaného důchodce
nápadně křiklavě
rodí se nový sen
(Co. t IP)
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Vladimír Kučera: OBŘAD PITÍ ČAJE
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"Kdo ví ten mlčí
Kdo mluví ten neví"

*,
/T
/Lao-c
/

U STARÝCH KNIH
Bělobou žasne porcelán
"ak úsměv krasavice Žen hne v něm temně rudý čaj
- slunce před svým západem

Ž

Do starých knih jsem zahloubán
Necítím bolest
necítím hlad
Prostorem času
prostorem dálek
nechávám své srdde putovat

"Tak držté se cesty starověku
abyste ovládli bytí dneška" / L a o

c'/

ZPBÁVA 0 ZMIZENÍ L A O - C '
Úřad a. pocty odložil jak vetchý šat
Sám v sobě Velkou cestou usmířen
mlčky bez loučení odešel kamsi na západ
Pustiny bez konce Pustiny bez osvěn
Tětivu ticha občas jen rozdrnčí kalný pokřik Cingischánů
když pobízejí ocel k rychlejšímu tětí Pak nářek samotou obtěžkaných žen
a pláč osiřelých dětí
Tisíce let zhasíná
a rozžíhá se
klenutý vesmír
- náhrobek
Nad jeho kostmi kde sotva dýchá
kvetoucí jasmín a pelyněk

V a j i
Ç © -

s vlastních kapes z vlastních kapes z vlastních kapes z via
/ na vyplnění stránky /
VŠEDNÍ ODPOLEDNE NA ZIMNÍM SÍDLIŠTI VE MĚSTĚ
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Venda Boukal si dneska /jako obvykle/ hraje na chodníku, protože nemá kde. Zahrádku v paneláku nemá ani
předseda ROH, doma taky neni místo a tak si kreslí na
své patnácté narozeniny dó sněhu číslo svého zbrusu
nového občanského průkazu. Pěkně si na tomdává,záležet,
už ho má skoro hotový, ale radši se na to znova koukne,
aby poopravil tu devítku /ještě ji neumí/. Už se mu to
zdálo dobrý a chtěl to dát do rámečku. Už si dokonce
připravil podpatek pionýrky a začal rýt ve sněhu...
Vtom přijel autobus z města, vystoupila spousta lidí,
úředníci s kufříky, matky s nákuoními taškami i vlasáči
s pletenými žebradly v ošuntělých kabátech obtočených
nekonečnými šálami. Všichni spěchali domů. , až se jim
v tom mrazivém odpoledni kouřilo od pusy. Nikdo si nevšimnul Čísla občanského průkazu ve sněnu. Běželi jako
slepí přímo na to číslo.
Venda se jim snažil zabránit, ale dav ho nebral na
vědomí. Venda mával rukama, hulákal a pak i nadával,
ale to už přijel další autobus a davy lidí spěchající
na závěrečnoučást seriálu v televizi nejprve do Vendy
strkaly, potom ho povalily. Chtěl se zvednout, ale lidí
bylo víc a víc a šlapali po něm jako splašení. Zalykal
se sněhem a kopance a šlápoty ho bolely až k pláči.
Ušlapali ho. Jako když se přežene stádo bisonů, zbylo
jen prázdné ticho.
Zatímco se rozsvěcely televizory v obývacích pokojící
panneláfců, na udusaném sněhu ležel zkrvavený Venda, ruce
roztažený jako Kristus. Jako kdyby to svý číslo chtěl
zachránit... Zpod kabátu bylo možno ještě přečíst.zbytek jeho životního díla - číslo serie občanského průkazu : AX 78.

§ § §
Tato nevšední příhoda všedního dne byla uveřejněna
bez svolení autora, který se podle všeho skrývá za^
pseudonym, který se nám v redakci nepodařilo rozluštit,
proto, než abychom jej uváděli chybně uvádíme jej
anonymně. Jméno znělo nejspíš jako Málek, Pasek, Sasek,
/nebo Vašek?/
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VOJÍN lÍDBŽBjÍŘ PAUL KĽEE ZTRÁCÍ LETOUN MEZI
MJLBERTSHQFENíM A CAMBRAI V BŘEZNU R. 1916
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Paul Klee ai pomysleli
"Nyní jsem byl převelen k letectvu. Převelení evlivnll jeden laskavý četař. D» mni val se, Že budu mít lepší budoucnost, větší šancí k povýšení. Nejprve mě přidělili - s*>olu s několika dalšími
muži - k opravě letadel. Představili jsme se nejen jafc* malíři,
ale př->mo umělci. Vzbudilo to pokyvováni klavou. Natírali jsme
dřevěné trupy letadel, »pravovali stará čísla a pomocí šablon
přimalovávali čísla nová. Potom jsem byl od malování odvelen a
přidělili mě k transportu. Doprovázím letouny, které jsou zasílány na různé základny v Německu a rovněž (jak se dovídám) na okupovaném území. Není to špatný život. Za nocí se řítím napříč Bavorskem (nebe něčím podobným) a dny trávím na seřaSovac* ch nádražích. V nádražních restauracích vždycky maji ehléb, vuřty a pivo.
Když se dostanu do nějakého význačného města, vždy se pokusím
zhlédnout tamní význačné obrazy - je-li na to čas. Pokaždé se
naskytnou nějaká neočekávaná zpožděni, objížäky, někdy se i vracíme. Potom jedeme zpět na základnu. Lily vídám dost často. Setkáváme se v hotelích, a to je vzrušující. Ani jediný letoun jsem
ještě neztratil, ani nedošlo k tomu, že by se mi ho nepodařilo
dopravit na místo určení. Válka mi připadá nekonečná. Walden prodal šest mých kreseb."
Tajná policie pozaamenalat
"Máme tajnosti. Známe mnoho tajemství. Toužíme po všech tajemstvích. Neznáme všpk vaše tajemství - a vaše tajemství je to, po
čem jdeme. Naše tajemství číslo jedna je, kde jsme. Nikdo to neví. Naše druhé tajemství Jje, kolik nás tady je. Nikdo to neví.
Naším cílem je všudypří tomnost. Dokonce ani nepotřebujeme všudypří tomnost skutečnou. Úplně postačí teorie všudypřítomnosti. Se
všudypří to mnont-f - jakoby ruku v ruce - kráčí vševědoucnost. A
se vševědoucností a všudypřítomnosti - jakoby ruku v ruce - kráčí
všemohoucnost. Jsme jakoby tří dobý v)A£lk. Avšak naší náladou je
melancholie. Existuje jeden tajný povzdech, jímž tajně vzdycháme.
Prahneme po tom být známí, uznávaní, dekence obdivovaní. K čemu
je všemohoucnost, když o ní nikdo n«ví? Ale tenhle smutek je
tajný. Teä jsme všude. Jedno z míst, kde se nacházím«, je zde»
pozorujeme vojína údržbáře Paula KLeea, který doprovází tři cenné
letouny BFW 3054/16, 17 a 18, včetně náhradních součástek, železnicí z Milbertshofenu do Cambrais. Chtěli bysto vědět, co právě
v t«mto okamžku dělá vojín údržbář Paul Klee v zavazadlovém voze?
Čte knihu čínských povídek. Zul si boty. Jeho nohy spočívají
dvacet šest centimetrů od kamínek zavazadlového vozu."
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Paul KLee si pomyslel»
"Ty čínské povídky jsou křehké a krásné» Neexistuje způsob, jak se
dozvědět, zda je překlad adekvátní, či nikoliv. Vrátim-li se včas,
bude mě v hotelovém pokoji čekat Lily. Naším místem určení je tel
Pátá Btíhací eskadra. Od rána jsem neměl v ústech ani sousto. Ten
pěkný skrojek slaMny, který mi přidělili SDOIU s kapesným, když
jsme opouštěli zékladnu, jsem už dávno snědl. Ráno mi však nijaká
šilhavá dáma z Červeného kříže nabídla šálek výborné kávy. Konečně vjíždíme do Hohenbudbergu."
Tajná policie poznamenala»
ľVojín údržbář Paul Klee se odebral do nádražní restaurace. Dopřává si bohatého oběda. Přidáme se tam k němu."
Paul Klee si poroyslel»
"Vycházím z nádražní restaurace a kráčím podél řady vagonů k plošinovému vozu, na němž jsou převáženy mé letouny (přemýšlím o nich
jako o SVÝCH letounech), K velkému úžasu a zděšení zjišťuji, že
jeden chybí. Původně byly na plošinovém voze připevněny tři letouny přikryté celtovinou. Ted však svým zkušeným okem malíře vidím, ž« na plošinovém voze jsou místo tří tvarů přikrytých celtovinou jen tvary dva. Tam, kde byl předtím třetí letoun, zůstal
jen chuchvalec oeltoviny a uvolněného lana. Rozhlížím se rychl*
kolem, abych zjistil, zda zmizení letounu nezpozoroval ještě někdo jiný."
Tajná policie poznamenala*
"My jsme to zpozorovali. Naše zkušené oči policistů zaznamenaly
skutečnost, že tam, kde předtím byly k plošinovému vozu připevněny tři letouny přikryté celtovinou, jsou nyní jen letouny dva.
Naneštěstí jsme však v okamžiku přemístění letounu byli zaneprázdněni v nádražní restauraci, kde jsme obědvali, takže bychom nemohl
místopřísežně prohlásit, kam se dotvčný letoun poděl, nebo kdo he
přemístil. Existuje tedy něco, oo nevíme. Dráždí nás to až k nepríčetnosti. Bedlivě sledujeme vojína údržbáře Paula Kleea, abychom zjistili, jaké kroky podnikne v náhle vyvstavší krizové situaci, Vidíme, že ze své blůzy vyndává zápisník a tužku. Dále
vidíme, že si začíná - podle našeho mínění velice správně - do
zápisníku podrobně zakreslovat situaci na místě činu,"
Paul Klee si pomyslel*
"Tvar zborcené celtoviny, pod níž spočíval zmizelý letoun, Bpolu
s uvolněnými lany •* celtovina tvořící vrchy a údolí, svůdné záhyby, lana pak jako sama podstata uvolněnosti, plynutí času
je
to neodolatelnéI Skicuji asi deset či patnáct minut a přitom přemýšlím, zda bych se kvůli tomu chybějícími letounu nemohl dostat
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do maléru* Až dorazím k Páté stíhací eskadře s menším počtem letounů, než je uvedeno v průvodním seznamu, nemohla by se nějaké
přehnaně úřední osoba rozzlobit? Začít na mě křičet? Dokončil
jsem svou skicu. Teď se půjdu optat různých členů vlakového a
staničního personálu, jestli náhodou neviděli někoho, jak odnáší
ten letoun pryč. Bude-li odpověď záporná, zaplaví mě pocit marnosti* Začnu kopat do plošinového vozu."
Tajná policie poznamenala:
"Zaplaven pocitem marnosti, začíná kopat do plošinového vozu."
Paul Klee si pomysleli
"Dív*m se k nebi, jestlitam snad nezahlédnu svůj letoun. Na nobi
vidím letouny hned několika typů, není tam však žádný toho typu,
který hledám."
Tainá policie poznamenala:
"Vojín údržbář Paul Klee zkoumá oblohu - podle našeho názoru jde
o znamenitě zvolený, řádný postup. I my, tajná policie, přelétáme zrakem hohenbudbergskou oblohu* Nic však nenacházíme. Dohadujeme se sami se sebou, zda bychom se neměli odebrat do nádražní
restaurace a začít seátavovat předběžnou zprávu, kterou bychom
pak doručili nadři zeným orgánům. Jádro nesnází - co se týče
předběžné zprávy - je v tom, že neznáme odpověď na otázku: Kde
jo zmizelý letoun? Možnost újmy, jež by mohla ohrozit teorii vševědoucnosti právě tak jako naši kariéru, vyžaduje, aby tento bed
v předběžné zprávě byl opominut. Jestliže však bude tento bod
v předběžné zprávě opominut, není možné, aby si nějaká přehnaně
úřední osoba toho všimla? Nerozzlobila by se? Nezačala by na nás
křičet? Opomíjení není v Ústředním oddělení oceňováno. Prozatím
se rozhodujeme dél sledovat jednáni vojína údržbáře Paula KLeea."
Paul Klee si pomysleli
"Já, který jsem ještě nikdy neztratil jediný letoun, jsem teď
jeden letoun ztratil. Letoun je připsán na moje jméno. Nebude-li
nalezen, začnou mi jeho cenu strhávat z platu, už takhle dost
skrovného. I kdyby Walden prodal HttH6 sto, tieíc mých kreseb,
nedám dohromady áofct peněž, abych ten zatracený letoun mohl zaplatit. Je mo*né bshem doby, kdy bude vlak stát na hohenbudbergském seřaďovacím nádraží, zkonstruovat stroj nový, nebo aspoň
cosi letounu podobného, bez jakéhekoli materiálu, dokonce i bez
jakékoliv zvláštní znalosti konstrukce letadel? Ne, to je směšné.
Použij)! tedy Rozumu. Rozum mi diktuje řešení. Pozměním průvodní
seznam. Pomocí své malířské zručnosti, která se koneckonců příliš neliší od zručnosti padělatele, pozměním seznam tak, aby z
něho vyplývalo, že jde o přepravu DVOU letounů BFW 3054/16 a 17
k Páté stíhací eskadře. Přebývající celtovinu a lana ukryju v
prázdném nákladním vagónu - v tomhle, který mé podle popisek
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namířeno do Essigny^le-Petit. Teä se projdu městem a poohlédnu
se po nějakém krámu, kde prodávají čokoládu. Prahnu po čokoládě."
Tainé policie poznamenala:
"Nyní pozorujeme vojína údržbáře Paula Kleea, jak ukrývá celtovinu a lana ze zmizelého letounu do prázdného nákladního vozu,
který mý namířeno do Eesigny-le-Petit. Předtím jsme byli svědky
toho, jak s malířskou zručností, která se nemálo podobá zručnosti padělatele, pozměňuje průvodní seznam. Fostup vojína údržbáře
Paula Kleea zcela schvalujeme. Rozpor, jemuž jsme stáli tváří v
tvář v zálažitos+i předběžné zprávy, Be takto vyřešil nanejvýš
uspokojivým způsobem. Jsme hrdi na vojína údržbáře Paula Kleea
a na rozhodný mužný způsob, jimž zvládl náhle vyvstavší krizovou situaci. Předpovídáme mu, že to dotáhne daleko. Velice rádi
bychom jej objali jako druha a bratra, ale bohužel my nejsm*
obejmutelni. Jsme tajní, žijeme ve stínech, potěcha z družného/
/bratrského objetí j6 jednou z radosti, které nám jsou v naší
chmurné službě odepřeny."
Paul Klee si pomyslel*
"Přijíždíme do Cambrai. Letouny jsou vykládány, každv vykládá
šest mužů. Práce probíhá rychle. Nikdo se nepozastavuje nad pozměněným seznamem. Počasí se vyjasňuje. Po obědě se vydám na
zpáteční cestu. Propustku a cestovní příkaz mám připravené, jen
je ještě musí podepsat nějaký poručík. Spokojeně čekám ve vyhřáté uklizené místnosti. Ztracený letoun mě mrzí, ale zase ne moc.
Válka je přechodná. Ale kresby a čokoláda jsou věčné."
§
$ §
Donald Barthelme (1931) patří k u nás prozatím méně známému
proudu americké literatury 60. a 70. let. Tato linie eeučasné
americké prózy se hlásí k dílům Nathanaela Westa, Vladimíra Nabokova, Argentince Luise Borgese a k některým prvkům surrealistické a absurdní literatury. Nejde však o programově spojenou
skupinu, autory soíše spojuje obdobný přístup ke skutečnosti.
Povídka vychází z autentických dat německého malíře Paula Kleea
za první evštové války. Na tento základ autor staví "děj" tvořený konfrontací myšlenek malíře a německé tajné policie. Výsledken
je neotřelá Batira. I v ostatních dílech osvědčuje Barthelme
svěží osobitý přístup s prvky parodie, černého humoru, fikce aj.,
jímž zpochybňuje životní styl vyspělé spotřební společnosti našeho století (Slavné dny, Poněkud nepravidelná hasičská Btříkački
Sněhurka, Mrtvý otec, Provinilé radosti, Amatéři apod.).
/podle SL 5/79/
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IMPROVIZOVANÁ ZPÍVANÁ POEZIE ALLENA GINSBERGA'
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(vypráví Allen Ginsberg)
"Ačkoliv jsem ve třicátých letech po celý rok bez většího úspěchu
cvičil na klavír a na housle a v průběhu příštího desetiletí sám
sobě zpíval po koupelnách a na mostech, s opravdovým zpěvem jsem
začal až v roce 1963, po svém návratu z Indie a Japonska. Prajnaparamita Sutra a Hare Krishna Mantra mě ovlivnily takovým způsobem, že na vypůjčené harmonium jsem tyto svaté texty začal zpíbat
s monotonnim doprovodem akordu C. Po celá šedesátá léta zůstal
zpěv Mantry pevnou součástí mých lyrických čteni. Byl jsem toho
názoru, že zpěv má s recitací hodně soolečnéhc, zeiména rytmus.
V roce 1968 při návštěvě rodiny Neil Cassidyho mne napadly melodie na básně Williama Blakea. Na magnetofon, který jsaa dostal
k vánocům od Boba Dylana, jsem improvizoval Grey Monk v C-akordu.
Dylan mne vybídl, abych se naučil hrát na nějaký nástroj a báseň
sám zazpíval do mikrofonu na mítinku Demokratické strany v Chicagu, ještě téhož roku.
Avšak teprve beznaděj, která se dostavila po únosu tajnou službou, a frustrace z mírových pochodů mne zpřístupnily bezprostřední
časové vztahy a prorocké prostoty Blakeových básní. Po návratu na
naši farmu ve státě New York jsem zůstal několik večerů vzhůru a
většinu písní nevinnosti a zkušenosti nahrál na magnetofon s doprovodem harmonia. Tvůrčí nadšeni, kdy jsem Blakeova elova slabiku po slabice podkládal hudbou, mne dovedla k odkrytí druhého akordu F. Během roku 1969 jsem s těmito dvěma akordy zkomponoval
21 písní 1 Při nahrávce těchto písní na desku mne doprovázeli zkušení studioví hudebnici. Přitom mi jeden z nich poradil, abych
poslední řádku některých piskl upravil ve stylu Mantry, aby se
dala donekonečna opakovat s publikem. V létě 1971 jsem vydal v
San Franciscu druhou lř desku s písněmi na poezii Williama Blakea.
Přitom jsem si vyzkoušelstřídání akordů ve stylu "country"...
Tou dobou jsem poznal učitele meditace Chogyama z Tibetu. Když
jsem se zmínil o vyčerpání čtením poesie, odpověděl mi, že je to
tím, že nemám své básně rád. Když jsem se ohradil, přivedl mne
na myšlenkuimprovizovat básně přímo na jevišti. Téhož večera jsem
na jeho vyrváni reagoval a po přednášce o Dharmě jsem improvizoval jednoduché sloky na způsob "ven-jen". Příští večer jsem vystoupil ná benefičním večeru se sborem a s doprovodem harmonia
improvizoval dvacetiminutový (!) žalozpěv na téma Jak sladké je
narodit se tady v Americe...
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Příáětí podzim jsme e P. Orlowskim improvizovali v Greenwich
Village na universitě hodinovou skladbu "Proč je nutno ještě psát
básně, kdy?, k jejich vytištěni je nutno kácet stromy?" a aniž jsme
to věděli, seděl v publiku i Bob Dylan. Ještě večer mi zavolal a
tázal se, zda se mi podaří nalézt podobné sloky kdykoliv« Pozval
jsem jej na zkoušku a v našem bytě v East Sida hrál na kytaru EŮZné bluesové a jihoamerické rytmy a já seděl na okraji postele a
nalézal - jak nejlépe jsem dovedl - rýmy na melodii Goin*Down To
Puerto Rico. Ohromen výsledkem nabídl mi Dylan nahrávku společné
desky. Následující ukázky jsou výsledkem setkání z listopadu 1971*
Napsal jsem je ve studiu, zatímco hudebníci čekali, až budou písně
hotovy. Sbory a breaky byly aranžovány Dylanem, jednou jsme to vyzkoušeli a hned nahráli. Dylan mne naučil třetí akord (G) a tak
jsem vánoce započal komponováním tradičního dvanáctkového blues...
Svoje první blues jsem upravil podle James Alley Blues od R.R.
Brownse. Sam Charters mne upozornil na to, že stará blues bývala
prostředkem nešetrných sexuálních snění. Myslím, že to byla Ma
Rainey, která zpívala I ve Got Nipples On My Tits Big As Your
Thumbs (Moje kozy maj bradavky jako tvoje palce). Protone jsem
v dřívějších dobách spolus Kerouacem a Hunckeem, a ještě s Neil
Cassidym poslouchal různou muziku počínaje Bessie Smith, přes
Billie Holiday, Louis Jordana, Fats Domina, Slim Gaillarda apod.,
měl jsem již (aniž jsem si to uvědomoval) blues v krvi. Mohl jsem
ho zpívat, avšak dosud jsem to nepovažoval za literárně důležité.
Až když jsem si vzpomáěl na slova Ezry Pounda, že poesie a hudba
náleželo jedno k druhému do té doby než byl vynalezen tisk. A to
je fakt, který upadl v zapomenutí i u akademikä, kteří si nevšimli,
že forma afroamerického blues obsahuje stejně veliké poetické drahokamy jako skotské balady, alžbětinský zpěvník apod."
§
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Poutavá a zajímavá zpovéä legendárního hásnika Allena Ginsbegga,
který ani poté, co překročil padesátku, nezanechal svérázné tvorby,
Loni byl soatřen v pHné síle v Holandsku na festivalu mezinárodní
poezie, avšak bližší podrobnosti nám bohužel zatím schází. Pro nás
je zajímavý v podstatě primitivistický pbjev nové sféry básníkovy
činnosti - soojení hudby a poesie (a to iaprovizováné poesie!) na
společném základě klasického blues. To je pro nás důvěrně známá
krajina a jistě budeme moci posoudit výsledky Ginsbergovy improvizace v následujících ukázkách.
Předesíláme, že tento příspěvek byl v podobné formě otištěn v
již zmíněném almanachu Ovnyvél, jehož distribuce na HPC nedobrovolně pohasla. Považujeme za vhodné seznámit širší obec čtenářů
s velmi zajímavým obsahem příspěvku na stranách logru...
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MAC DOUGAL STREET BLUES
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V suterénu kytarový dílny
v Mac Dougalově ulici
V hudební škole v Greenwich Village
v predposlední lavici
Každej je tady genius na kytaru
já vládnu u béru
Pětačtyřicet let jsem já toužil
bejt zpěvákem potulným
Skládal básně po kompletních knihách
ve Volkswagenu útulným
Šedivý vlasy už na hlavě mám
ale zpívám to nejlepší co znám
Oohf metaři a popelářiI
Ještě mne nemelte pryč ja^e vyhaslý žváro!
Ooh, metaři a popeláři!
Já nechvi vidět zevnitř to vaš louka-fáro!
Dřív než zahrajú poslední blues
Pak může zpívat lpuka~vůz
Zkoušel jsem zpívat Mantry a
jako William Blake jsem písně psal
Nápěvy starý svatý Mantry ah
jako starej svatej Blake jsem je hrál
Teä pro NĚJ mý blues aspoň jedenkrát #
když mi Pánbůh nechá sólo hrát
Tam vzadu v suterénu
kytary neustále útočí
Křičím v suterénu
kytary mne zcela obklíčí
Já jen pouhý tři akoriy znám
k podzemí se prozpivám
Poslouchejte moje Děti
i starej šupák může mít svůj sen
Asi mám moc zbytečnejch řečí
srdce mý všalpk »hen sálá ven
Jestli se pořádně zahře.iu po těle
můžete zpívat jako Andělé
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BLUES VAŽKA
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Blues je jako Tašek, vchází rovnou do úst tvých
Jako řádnéj vašek, vchází do úst tvých
nikdy nevíš, kdy ee vrátí na tvůj sever nebo jih
Blues je jako vaáek, ulicí tě odváží
To blues jako vašek, do ulic tě odváží
Musim si tu dát vora*, shodit to svý závaží
Blues je jako vašek, táhne tě až bůhvíkam
flouráii nočním městem, ulicema sem a tam
Hledám žaaskou jako blues, s kterým nejseš nikdy sám
Blues je jako vašek, zrovna mám tu nemoc blues
Nemám kapku ani filcky, jenom svýhe vaška blues
Kdybys tu seděla v posteli se mnou, byla bys pro mě ten
Blues je jako vašek, neaohu ho nechat být
/ pravej kus
Sedím v posteli v Boulder, stačím jenom tiše klít
Jestli se toho nezbavím teS. hned, jednou to musí odejít
RAG SLZNÝHO PLYNU
nit M « n I M n H ««•nti «•<•••••• I I H H I I N

Slznej
Slznej
Nemohu
Slznej

plyn jo slznej plyn
plyn v kruku mne pálí
vyslovit svou Mantru
plyn kolem se válí f
Slznej plyn ó Bože slznej plyn
Dostal mne - v hlavě mám střepy
Bomby na severní Vietnam
KLopýtám parkem jak slepý
Slzné .i plyn v Boulder, Colorado
Slznej plyn srdce se vzpíná
Polekán na školním dvoře
Jedovatým PRDEM pana Nixona
Slznej plyn tady slznej plyn tam
V Coloradu jako v Hanoji
Vždycky pouštěj slznej plyn
Pokaždý, když mi stojí...

/Tr.: Tlučhoř/
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V «vedených textech se občas vyskytují slova půindická, z hinduistického náboženství, jímž
byl básník ovlivněn (zejména po svém návratu z Indie). Proto si dovolujeme otisknout lexikonové objasnění této otázky alespoň v nejvyšší stručnosti.
Hinduistické (bréhaénské) náboženství vzniklo zhruba 860 až 600
let př.n.l. Mezi početnými bohy dominuje kult třít Bráhma, Višm
a šiva. Náboženství v početných sektách. Sociální organizace dělená na kasty se formovala progresivně v období mezi 1. až 8. stoletím našeho letopočtu.
Základními náboženskými písemnostmi (800-600 př.n.l.) jsou tzv.
Védy. Védy jsou svaté texty psané v sánskrtu a představují základ
hinduistického náboženstvíI Děli se na tři částii
1. Mantry - svaté slovo (písmo svaté)
2« Bráhmény - vysvětlující texty k rituálním obřadům
3» Šutry - učební texty rituální (morální, mravní, společenské §.)
/např. Káma Sutra/
/Larousse Lex./
(HINDU)

vodem

GINSBERG VE FILMU
s s i : a s x i : : : s a »

Allen Ginsberg se objevil také na filmovém pásu v několika
avantgardních filmech progresivních umělců. Větvino u šlo o filmy
krátkometrážni s hudební tematikou. Čtenáře by mohla zajímat básníkova filmografiej která vesměs pochází z druhé poloviny 60.1eti
Chappaqua
0 filmech samo zře zimě toho mnoho n«Be-In
víme. Zajímavé je, že film Be-In
Guns of Trees
trval pouhých 6 min. a hudbu k němu
Walden, Reel Two
nahrála tehdy populární bluesové
Farm Diary
skupina Blue Cheer. Guns of Trees
America s Wonderful
«áznamenává folksongy a Ginsgergovy
básně, zatímco Walden je podzemní
záležitost a vystupují zde mj. Velvet Underground.
Sebrané básně a rozličné texty Allena Ginsberga přináěí výběr
z let 1972 až 1977 pod názvem MIND BREATHS (Dech duše), vydaná
- jako tradičně - Ferlinghettiho nakladatelstvím City Lights Books
v San Fsanciscu. Nebylo by na škodu prolistovat...
Na závěr tohoto ginsbergografického informatoria jen takovou
perličku. Básník se zúčastnil na sklonku loňského roku mezinárodního festivalu poesie v Rotterdamu, kds byl shlédnut známými jistých
našich známých, takže reportáž o tom, co se na takovém festivalu
děje by měla časem dorazit. Vystupoval tein i mj. Adrian Henri (viz
další obsah Logru).
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ADRIAN EENRI - ZAKLADATEL LIVERPOOLSKÉ SCÉNY
MALÍŘ A ÚSTŘEDNÍ POSTAVA BEATOVÉ POESIE 60.LET
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Jeden z nejvýznamnějších umělců současné Anglie, malíř a básnik
Adrian Henri, se narodil r. 1932 v Birkenhead. V šedesátých létech
spnlu s kolegou Brian Pattenem vydával avantgardní časopis Underdog, který se stal ústředním bodem kulturního života městské mlá^
deže. V protikladu od zaběhlé kultury establishmentu podchytili tito dva básníci a jejich přátelé aktivity mladých lidi, kteří nebyli spokojeni se stavem společnosti. Realizací spojení "Literatura
-Malířství-Hudba" vytvářeli nové hodnoty umění uznávané širokou
vrstvou tehdejší mládeže.
Na okasi (event « speciální přehlídka artefaktů progresivních
liverpoolských umělců) v roce 1962 bylo vážně vysvětleno, co pod
pojmem trojice "slova-obrazy-hudba" se rozumí. Jiné okase se konala v roce 1964 v Cavern Clábu pod názvem Boaba a spolupráce básníků, umělců a beatových skupin (mj. Roadrunners, Clayton Squares)
byla namířena pro+.i atomové bombě. Jindy byly voleny témata: velkoměsto, smrt ptáků ve městě a další expresionistického charakteru.
Témata byla vždy vázána k městu na řece Mersey (sluras, doky, nezaměstnaní, velký sen coca-colových dětí ohudší vrstvy o úniku z mizérie). Beatnici, umělci a beatoví hudebníci jsou soolečně životní
projev, který ukazuje při kompromisnosti politického uspořádáni a
veškerém důrazném odmítání ustálených hodnot společnosti spíše
únikové než revoluční cesty - píše autor publikace Beat in Liverpool. Nicméně zmíněná tvorba mé velký význam a ohlas byl velký.
Adrian Henri získal popularitu básní Morning Song a od r.1966
byly jeho básně s velkým ohlasem pravidelně publikovánv. V roce
1972 získal cenu moderního umění v Británii za obraz Painting On*.
Verše, obrazy a hudba jsou pro Henriho prostředkem pro metamorfoení transformaci, zapojení prožité skutečnosti do projínajících se
komunikačních systémů. V pozdější tvorbě je patrno určité ovlivnění Ginsbergem, který je jeho dlouholetým přítelem.
Konec 60. let přinesl změněnou tvář města Liverpoolu. Proslavené okase se již nekonají. Clayton Squares se rozpadli: Bob (bubeníl
pracuje ve strojní továrně, Les (saxofonista) je mrtev, Danny
(zpěvák) se přestěhoval do Londýna... Vše se ztratilo. Nezůstale
však u resignaoe ani neskončil protest. Došlo ke změně formy. Zakládá se liverpoolská skupina hudební poesie. Adrian Henri je jejím iniciátorem a spoluzakladatelem. Kombinace recitovaných veršů
s argumentujícími i lyrickými obsahy a improvizované hudby v obBazen
g, sax, bg, ds se vyvinula ve svérázný hudební jazyk.

'ool scene adrian henri liverpool scene adrian henri liverpool scer»a<
THE LIVERPOOL SCENE bylo jméno souboru, který v roce 1967 uveřejnil v Londýně své dílo. Práce pocházely hlavně od Rogera Mc
Gougha, Briana Pattena a Adriana Haarihe (mezitím známějšího jak»
malíře). Tito tři básníci si od raných 60. let, podobně jako Merseyskó beatové skupiny (Beatles, Merseýbeats, Searchers, Liverpool
Eight a.i.)našli společné publikum a příležitosti na scénách ja^o
Streatee Ceffee Bar, 0 Connoro Tavera a Everyman Theater, kde pravidelně pořádali čtení básní. Protože se celý národ proslavil dífcy
liverpoolským Beatles, přirozeně i básnici z tohoto města se dostali do světel reflektorů a začali své práce prodávat. Ginsberg
po poslechu desky údajně prohlásil, že Liv. scéna je centrem uvědomění lidského vesmíru... Tak se ovšem tato kultura dostala mezi
populární umění. Mnoho novýoh básní bylo ovlivněno popmusic, což
bylo logickým důsledkem vzájemného kontaktu. První, kdo učinil
tento krok k hudbě, byl Roger McGough se skupinou Scaffold.
SCAFFOLD byla jednu dobu velmi populární skupina z Liverpoolu,
patřící ke kulturní revolúcii raných 60. let. Ustanovili nový
trend veršů a lyriky, stále silněji ovlivňovaných beitem. Roger
McGough {1937) vystudoval zeměpis a francouzštinu na universitě
v Hull, pracoval jako učitel a psal básně, povídky a hry. Dalšími
dvěma členy byli inženýr elektroniky John Gorman a Michael McGear
(bratr Paul McCartneyho), kfrejčí a umělecký aranžér. Skupina
vznikla r. 1965, specializovala se na satiru a humoristické písně
založené na McC-oughových textech. V roce 1967 jejich třetí singl
Thank U Very Much získal velkou publicitu a následující rok jejihh
píseň Lily The Pink knockoutovala všechny světové hitparády včetně české 13 na houpačce... Skupina se později rozpadla a její členové se věnovali individuálním aktivitám. McGough a McGear vydali
album, Gorman hrál ve filmu. McGough a McGear spolupracovali na
filmu Yellow Submarine s Beatles. V sedmdestátých letech se dali
ppět dohromady a spolu se sk. Fresh Liver vyvinuli lyrický kabaret s rockovou hudbou, spolupracovali na reeitovaném rocku se sk.
Average White Ban£ a později se dali dohromady se skupinou básníků a hudebníků The Grimms.
McGough, Patten a Henri byli rovněž presentováni jako moderní
básníci směru Mersey Sound v uměleckém slovníku Penguin. V té době stál Liverpool opět ve středu pozornosti na nové vlně popbásní, o nichž McGough říkát"mladí viděli tuto poesii bez velkého
P, chápali ji jako moderní zábavu, jako součást pop-kultury". Béhem léta 1967 vzniklo jádro elastického souboru THE LIVERPOOL
SCENE, pojn»novaného podle výše zmíněného básnického souboru.
Členové byli nám již známí» Mike Evans (sax), Mike Hart (g), Adrian Henri (voc), Brian Patten (voc), Andy Roberts (g). Svůj domov
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nalezli v 0*Connors Tavern, kde pořádali pravidelné Tuesday Sessions. Soubor doplnili Percy Jones (bg) a Brian Dotson (ds). Liverpoolský rodák a famózní discjockey pirátské stanice Rádio One
John Peel, který se mj. hodně zasloužil o britský underground a
blues, začal Liverpool Scene podporovat. Pod jeho režii vyšlo v
roce 1968 první album Podivuhodná dobrodružstvá, které ge však
přes Peelovu kampaň špatně prodávalo. Mike Hart odešel na solovou
kariéru, Dotson musel pro vážné onemocnění znaechat činnosti a
iak přišel Pete Clark (bývalý spoluhráč dnešního člena Hollies
Terry Silvestera) - vynikající bubeník. Ten uspořádal systém v
soubor», který zakončil svoji činnost druhým albem a zájezdem
do USA v roce 1969, jehož záznamem je třetí album. Ironií je, že
teprve nyní se začaly desky prodávat.
Evans a Jones zakládají soubor Highly Inflammable (jazzrock).
Adrian Henri pracuje opětně sám, občas doprovázen na kytaru Andy
Robertsem. Brzy je uznáván i ve slavných básnických kruzích, podobně se prosazuje i Brian Patten. Odchodem ze scény přestal i
kontakt s publikem. Sedmdesáté léta nalézají básníky v individuální práci a kulturní revoluce 60. let zvolna přechází do literárního establishmentu. Poesie se píše opět s velkým P.
Úspěch vydaných desek byl sice opožděný, ale velký a proto
došlo k úspěšným reedicím (1972). Všechny tyto desky se vyznačuji pozoruhodnou originalitou a brilantním textovým projevem s
téměř komediantským přednesem. V obchodech nojsou již k dostání.
Dnes se scéna změnila, stejně jako se změnilo město. LiverppdLští umělci ovšem chápou sebe a své umění ještě stéle jako umění
intelektuální nadstavby a stále jejich práce vychází z prottestu
proti kastové struktuře sDoločnosti, ale v důsledku komerčních
triků a manipulací adeptů scény, vznikájieích nových tendencí a
nekritického mtkdého poslucháčstva se tato nadstavba změnila na
reflexivní a autobiografické Já.
/tluč/
DISKOGRAFIE i
The Incredible New Liverpool Scene (CBS-1967)
Amazing Adventures (RCA-1968)
Bread On The Night (RCA-I989)
St. Adrian & Co., Broadway And 3rd (RCA-1970)
The Liverpool Scene (Polydor.1972)
Recollections (Charisma-1972)
Fresh Liver (Island-1973)
Scaffold » Thank U Vory Much (Parlophone-1968)
Scaffold » Lily The Pink (Parlophone-1969)
McGough & MoGear (Parlophone-1969)
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Adrian Henri » LIVERPOOL 8
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Z odpoledního sklepa z gramofonu hlučné kytary a lesk trubek
znám každý palec nevelké St. Bride Street
svétlezelené plísňové skvrny, nachové červené kameny, skvrnitá
okrově zbarvená omítka, ohromná srdce, jména, iniciály,
polibky namalované na zadních dvéřích
maličké sklady se žárovkou v okně
álažba Rodney Street se ztrácí v nekonečnu
italská zahrada před domem kněze z otevřeného vchodu Catherine St.
dlažební kostfcy tak opotřebované a ohlazené
St. James Road - můj první domov v Alanově bytu nesnesitelně
trápený zvony katedrály o každé neděli
Falkner Square Garden zahrnuta červenými listy podzimu, zalévána
žlutozeleným slunečním svitem, zaplněné hlučným smíchem dětí,
smuteční vrby v chladném mJAavém ránu, zábradlí a křoví
zapadlé ve sněhu
Gambier Terrace - Beatle - kytary z prvního poschodí
Sam maluje kývající se Jttltä&Šäftí přeludy schovávající se za slova
vlhká sklepení plná koček
holubi ve výšce očí
smích zvracejícího ve hře nebe-peklo pod mýma ranníma nohama
Granby Street - proslulý trh na Aabergin a Coriander
Blackburne House - smějící de dívky na odpolední stanici autobusu
Blackburn Place-Chirico Tower z červených eihel, špěšný návrat
po vášnivém milování v polední pauze
epilý stěsnalý v malém baru The Cracke
opilý v přeplněné krystalově skleněné Philharmonie
opilý, v hlučném Jukebox 0 Connors
mohutný ve dveřích stojící hostinský s rukávy u košile a kěandama '
u manšestrových kalhot ústa plná smíchu
dnes opuětěné místo
zdevastované městskými plánovači - ne německými bombami protkané prázdnými ulicemi
kříže ničené padajícími podpěrami a drolící se štíty nad
bezzubými okny
žádná paní Boynová se nesměje v sobotu večer v řeckém chipshopu
zbořený hřbitov pod katedrálou, kde js»» se líbali za jívami
srovnán se zemí, rozbit, na malé zahrádky, vyrvané kořeny,
růžový pískovec zbořené zdi v bledém slunci
žádné veselé děti s ušmudlanými tvářemi
kolem dokola odpadky a pouze vzdálená ozvěna smíchu
pod neuhasitelným ohněm hořících trosek
/tr.t E.S./
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Adrian Henri "TONIGHT AT NOON"
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Dnes v noci v poledne
Obchodní domy budou inzerovat třetí EXTRA na všechno
Dnes v noci v poledne
Dšti ze Slastných rodin budou poslány do dětských domovů
Sloni si budou navzájem vyprávět lidské vtipy
Amerika vyhlásí Rusku mír
Generálové z 1. sv. války budou prodávat v ulicích mák
První narcisy podzimu se objeví
Až listí bude padat vzhůru na stromy
Dnes v noci v poledne
Holubi budou lovit kočky na městských dvorcích
Hitler nám nařídí bojovat na plážích a na polích
Pod Liverpoolem se postaví tunel plný vody
Prasata poletí v hejnu nad Wooltonem
a Nelson bude mít hejen ztracené oke, ale i svoji ruku
Bílí Američané budou demonstrovat |títí& za lidská práva
před Černým Domem
a Příšera právě vytvoří dr. Frankensteina
Dívky v bikini se opalují při měsíci
Lidové písně zpívají opravdoví lidé
Umělecké galerie jsou nepřístupné lidem přes 21 let
Básnici mají své básně na Top Twenty

Politici jsou voleni do blázinců
Všude je dost pracovních příležitostí a nikdo je nechce
V odlehlých stromořadích se všude líbají teenageři
v plném světle
Všude na zapomenutých hřbitovech budou mrtví potichounku
pohřbívat živé
a
Ty mi řekneš, že mne miluješ
DneB v noci v poledne
(for Charles Mingus & the Clayton Squares)

tr.j Tlučhoř

RIMBAUDOVA ŽENA SE JMENUJE PATTI SMITH

VÝPOVĚĎ . NOTICE .
Tyhle poznámky pocházejí od človeka, ktexý,
kromě slibů, je bez matky, rodu nebo země.
který se pouší krvácet za Písmo, vesmírný
prostor, žádný kamenný ostrov, ale těleso
s příslibem vrcholku země nebo hvězdy.jádro : centrum, které bude úkrytem, květem
a žilou atmosféry s cévní tkání, září tak,
že osvětluje a odhaluje.
Touží po .... jízdence, štěrbině, skulině,
nějaká znamení z - . lpí na naivní víře, že
cesta bude otevřena, tělesně nemocen možným mládím, žádná práce z Písma kromě cestování, kromě rituálu, kromě rytmu, kromě
jídla cous cous. boží vrchol dialektu ?
polibek cizí řeči 7 vnitřní cesta t mozková raketa, bože má lebka, ano cesta je klíčem k rozluštění, ae , jak Rimbaud vsugeroval, dobroty .
.
.

JAGGER A RIMBAUD .
Mick Jagger a Rolling Stones
"Můj první kontakt se Stones byl, když zpívali
Time is on my side. Můj mozek zmrznul. Nemyslela jsem
na nic než na své nohy. Náraz. Víc světla. Už odešli
a já jsem se nacházela v prázdnotě. Stones mé inspirovali. Stále je poslouchám. Viděla jsem je velmi často.
Mick Jagger je největší umělec na světě. Mick Jagger
je jako lidská obět. Běžte se podívat na Stones, pro
mě je to jako jít do kostela. Je to rituál. Nesoudím
je. Jdu tam."
Arthur Rimbaud
"Rimbaud byl jedním z prvních, co křičel o velikosti ženy. Hledal dokonalou ženu a všichni ho měli za
homosexuála. Ale všichni mladiství mají homosexuální
období. V Ethiopii hledal vždy ideální ženu a nikdy ji
nenašel. Často sním .. ah kdyby potkal aě ? Byla bych

pro něj dobrá, pečovala bych o něho ... "
SEN 0 RIMBAUDOVI . DREAM OF RIMBAUD .
Jsem vdova*
mohlo se stát v Ch&rleville mohlo se stá4
kdekoliv*
plahočit se za pluhem*
pole.
mladý arthur se skrývá
u farmy pumpy artézské
studně, vrhá zelený odlesk neboli rozbitý
krystal.
vniká mi do oka.
Jsea nahoře.
v ložnici si obvazuji ránu.
vcházi. opírá se o čtyřobrázkový plakát.
má zčervenalé líce*
pohrdavý výraz rukou* shledávám jej sexy
jako peklo.
jak ukončit tohle štěstí ptá se lhostejně,
příliš lhostejně, snímám obvaz, odhaluji
svou část zkrvavený porce Poeova snu»
těžce oddechuje.
Zbavím se všeho tvrdě a bezohledně, někdo
to musí udělat, uděláš to.
poníženě pokleká, naříká objímá mý kolena,
prohrabuji mu vlasy, propalují mi však
prsty, silný liščí oheň. jemné plavé vle*sy. bezpochyby ryšavého nádechu, lesklé,
rudě oslňující, vlasy Jedinečného*
Ježíši toužím po něm. špinavý čubči syn.
olizuje mi ruku. probírám se. hned přestaň
tvá matka číhá.
vstává, odchází, ne však bez pohledu, z těch
chladných modrých očí. který ničí. tím kdo
váhá jsem já. ocitáme se na posteli.držím
nůž na jeho hladkém hrdle* padá mi z ruky.
souložíme, rvu mu kůži na hlavě* vypasený
vši jak dětský palec, vši jak zrnka kaviáru.
Arthure, arthure. jsme v Abyssinia Adenu.
milujeme se kouříme, líbáme se. ale jeho

mnohem víc* blankyt«
modrá hlubina* olejově hladké jezero*
teleskopické, oživující vjemy,
křišiálová zátoka, klubka barevných
•klíček exploduji.
šev berberského stanu se trhá. díry.
otevřen jak jeskyně, zcela otevřen,
úplná kapitulace.
.
.
HOBSES. RÁDIO ETHIOPIA • EASTER. WAVE .
Patti Smith. Narozena v Chicagu v prosinci 1946.
Vychována v South Jersey. Strava založena na Rimbaudovi,
Stones,Dylanovi,William Burroughsovi,Jim Uorisvnovi.
V roce 1967 přichází do New Yorku, kde se díky těmto
vlivům věnuje rockovému básnířství. Do rockbyznysu uvedena kytaristou Bob Neuwirthem. V záři 1971 na stránkách
magazínu Creem. Následují dvě knížky Seventh Heaven a Witt.
Podporována v psaní a zpěvu přítelem Allenem Lanierem
ze skupiny Blue Oyster Cult a rock publicistou Lenny Kayem.
Za jeho kytarového doprovodu má háx poetioké večery v St
Mark s Church v New Yorku. V roce 1974 se básně mění
v písně, pianista Richard Sohl doplňuje Kayeovu kytaru.
Následující rok se připojují basista Ivan Král a bubeník
Jay Daugherty . Patti Smith se stává středem New Yorské
rockové scény. V roce 1975 vychází první album Horses»
Následuje Rádio Ethiopia. Zná ji Londýn,Kodaň,Brusel,
Amsterodam, Paříž. Navazuje na hudební odkaz skupin západního pobřeží. Vytváří podivuhodná hudebně literární pásma.
Mění producenty, nebol každé setkání ji přináší jiné zkušenosti. Producent prvého alba vnesl do .práce ráznost.
Jack Douglas více techniky, free-jazzové pokusy a zkoumání
znělého prostoru. Jimmy Iovine, který produkoval třetí
album Easter v roce 1978, vrátil Smithové energii a důvěru
po jeji nehodě. Ivan Král dává soundu charakteristickou
malbu z elementů sanfranciské muziky konce šedesátých let.
Patti Smith se nepovažuje za punkovou osobnost. Sama
říká i " Tento způsob myšleni se mě netýká. Já se především
považuji za umělkyni, která se pokouší komunikovat. Nemyslím
si, že BIOVO punk popisuje práci, kterou dělám. "

Rok 1979 - vychází hudobne nejsrozumitelnější album
Wave.
ZA NOCI . BECAUSE THE NIGHT .
Teäkoň si mě vem tak, jak jsem
pevně mě stiskni, pokus se a pochopíš, že
touha je hlad, je oheň, který vydechuji
láska je hostinou, na které se stravujeme
Zrnitém se v pochybách, když jsem sama,
láska je zápasiště, telefon
láska je anděl přestrojený za rozkoš
tady v mý posteli když přicházívá ráno
Teákoň se pojd pokusit poznat se
cítím se správně pod tvým velením
vem mě za ruku,nebol slunce zapadá
a můžeš se mě dotýkat,
protože noc patří milencům,
protože noc patří lásce.
/ z LP EASTER - ly78 /
KRÉDO .
" Umělci tvoří nejen pro uspokojení svého vlastni-?
ho já, ale také proto, že doufají, že inspiruji lidi.
Koncept nesmrtelnosti - to je inspirovat generace, aby
pokračovali v životě i tehdy, když je to nevědomé.
Když jsem byla ještě mladší, a byla jsem deprimována, to co mi dovolovalo žít, bylo nové album Stones,
nový překlad Rimbauda, nový muž.
Nyní dostávám dopisy od kids, kteří mi píší, že jsem
jejich jediný smysl života, poslouchají mě, sledují na
scéně a jsou inspirováni. To je to, co je největší.
Nemyslím si, že zůstanu dlouho při tomto povoláni.
Zažala jsem velmi stará, ale doufám, že budu mít takový
účinek, že budu sloužit jako katalyzátor pro budoucí činy.
Nezávidím nikomu. Myslím však na Annu Magnani / italská
brečka -pozn.red./, byla čím dál tím lepší, jak stárla.
Chtěla bych být rock n rollovou verzí Anny Magnani."
Go Stones Go, Go Rimbaud Go, Go Patti Go 1!

p.pejs 1979

THE

K I L H E T S

Není to tak dlouho, oo so začala poslucháčska veřejnost seznamovat s činností seskupení THE KELHETS,
které vede Pe*r Křečan. Přispěla k tomu i ve známost
vstoupivší hudební produkce americké skupiny THE RESIDENTS a jejích v roce 1978 několik reedičaě vydjBiých
alb z let 1972 a pozdějších. Skupina The Residente rozbijí zažité představy o hudebních tvarech a stavbách.
Za využití elektroniky je pro ni příznačná nástrojová
parodie a hudební satira, využívání modulovaného vokálu,
zvuky jsou plastickou hmotou, pro člověka vychovaného
bluesovými kapelami jde prakticky o destrukci. Třeba
jedna z LP desek skupiny se při hlasitějším poslechu
v ranních hodinách,bez vedlejší činnosti,jevila více
méně za neposlouchatelnou, za to posléze při paralelním
sledování T.V./ bez hlasu / a desky Residentu /s hlasem/
byl výsledek nepoměrně příznivější pro skupinu. U Petra
Křečana jsem pák slyšel i singlovou produkci skupiny
s "vypůjčený«" kytaristou, na rozdíl od "neznámých"
Residentů / vystupují v maskách a beze jmen/ s uvedením
jména. A právě pro podobnost přístupu k věci vzniklo
spojení Petr Křečan - český Resident. THE KILHETS jsou
seskupení, které vystupuje zahaleno v maskách a obvazech a hraje absolutně free. K tomu používá i přizpůsobené nástroje - k bicím přivařený rámeček z prádelního
kotle, domácká obouruč kytara s dvěma krky, ne vš%k nad
sebou, ale opačně orientovanými, blánami potažené rámečky, do nichž se buší paličkami a dřívky, a vedle toho
funkční používání rádia, bicích, saxofonu,kytary aj.
"Křečan zakázal o Kilhets mluvit" - to jsou slova
z bulletinů při příležitosti podzimních 9. pražských
jazzových dnů. A nenapsané dodatky, že každého pisálka
srazí ze schodů. S tímto upozorněním jsem si dovolil
zazvonit u Krocanových domovních dveří. Protože jsem si
nemohl dovolit vzít do ruky kousek papíru a tužku a
/ nakonec nejsem pisálek / půjde vlastně o pozdější zápis
dále se odehrávajícího.
Otevírá se okno,"nazdar komerčáku",padají klíče.
"Tak mi Petříku pust něco z tý Folimanky, ten váš koncert U Zábranských se mi znamenitě líbil, šlapal saxík.."
"Tam to bylo hrozný, vůbec mě k tomu nepustili, to na

Folimance to bylo výborný."
Petr mezitím odchází k telefonu, slyším něco o zvukaři,
bednách, pak se dovídám, že THE KILHETS mají hrát k tanci /l?l?/, můj úžas vyvolává na Křečanově tváři úsměv,"hrozně se na to těším."
"A budete hrát to svý ?"
"No jasně."
Pásek se pomalu odvíjí, z beden vychází zase něco zcela
jiného než u Zábranských, shledávám více preciznosti
v disharmonii, dokonce si odfoukne lokomotiva/zajímavý
efekt/, Petr si vysloveně medi a tvrdí,"že lidi o ně nemají zájem".
"Proč tedy vystupujete v maskách, obvazech, jaký to má
smysl?"
"Proč v tom hledáš smysl, ber to, jak to je, jen ne žádnou
intelektuálštinu, vždy t každej vi, že tam hraje - Chácíu n
znáš?" /Chadima z Extempore/
A tak to pokračovalo dál. Nejdříve buřičské tvrzení " Residenti se mi nelíbí" a " v tom, co dělám, musí každej
najít svůj smysl, my ho nevnucujeme"," dělám to, nebol
mi to přináší uspokojení, jinak bych to nedělal","lidi
nejsou pro tohle zralí","ticho v programu je součástí
skladby, cizí lidi tam nemaj co dělat"- odpověď na narážku,
zda nešlo o nastrčené loutky-dva mladíci, co vylezli na
podium U Zábranských s plivátkem a hovořili o Bohnicích ,
koncert U Zábranských označuje Petr Křečan kategoricky za
špatný. Protože se ozývá potlesk Folimanky, zvedám se
a poslední upřesnění,/ všimněte si, že nekladu otázky,
nejsem pisálek, pouze si upřesňuji pojmy/, co si Petr poslechne kromě KILHETS i "Zappu šejka, i posledního Garážovýho Joa " a to už jsem pádil do setmělých ulic pražských.
P.S. Samozřejmě jsem si nemohl ¡ukal nechat ujít poslech
pásku s "taneční" hudbou THE KILHETS. Opravdu hráli
to svý, vedle toho dobré parodie třeba Cucurueucu,
Satisfaction, správné free a konec - to byl šok tak to si představuji takhle - je mi šedesát,nacpávám
si dýmku, zabafám a vnukům vyprávím pohádku o klukách z Prahy, kteří,jak staří černoši,udělali z obyčejný vesnický tancovačku takový blues, to vám povídám
chlapci , byla to Amerika,Amerika jsem řek •
p.pejs
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VELČÍÝ ROZMACH HANSPAULSKÉ LITERÁRNÍ TVORBY
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V období, které uplynulo od vydáni posledního čísla
Logru,,tj. za posledních asi 10 měsíců, došlo k překvapivému posunu v domácí tvorbě na HPC. V minulých několika letech měla naprostou převahu hudební tvorba a s ní
související tvorba textové poesie, váce nebo méně svázané formou hudebního útvaru. Nyní spatřujeme již zmínáý obrat. Objevují se noví autoři vedle již zavedených
rutinérů a objevují se různé formy poesie i pokusy o povídky nebo jakési burlessky. Velkým impulsem byl almanach Ovnyvál, hodně pomohl i náš občasník, uveřejňující
různé kousky různých autorů. Na naše stránky má prakticky přístup každý autor, za předpokladu splnění určitých
základních podmínek.
Řáda čtenářů si pamatuje období 1972-6, kdy v časopise Agenturaa Beat Nebeat a v časopisech hodnotnějších,
třebaže méně populárních /Frantyka/ byla publikována
první éra hanspaulské poesie, kdy byly vydávány sbírky
a almanadhy na běžícím pásu, kdy se o tuto tvorbu,intensivně zajímala široká čtenářská obec. V dnešní době ta
čtenářská obec není tak široká /taky proč?/ a je svým
pojetím daleko užší a výrazově i názorově silně odlišná,
proto je také naše tvorba skrovnější, atošak obsahově
kvalitnější než před 5-8 lety, kdy kvalitu představoval
především Ivy Poledňák a místy Motyčka? Tlučhoř, Pejs,
Kasková, Blahák aj. Z táto éry jsme přinesli již řadu
ukázek a budeme se k ní tu i tam vracet. Dnes ovšem máme sollidní jádro nových autorů, kterým je třeba dát
prostor. To může splnit náš list, ještě lépe publikace
typu Ovnyvála, kter# je první vyloženě literární publikací po mnoha letech...
Podhoubí máme, platformu, na níž bychom měli střetávat názory a konfrontovat vlastní dílka také.Kdyby to
nestačilot není obtížné vydat příležitostný almanach,
nebo uspořádat výstavku poesie. Od jednotili vých autorů
se očekává, že sami začnou vydávat nějaké sbírky sebrané tvorby nebo ucelené, jak bývalo zvykem. Odtud je již
jen kousek k uvažovanému veřejnému čtení poesie v Houtyši nebo v přírodě a k případnému spojení poesie a improvizovaného jazzu, o kterém se již na HPC hovořilo
/Vytiska, Poledňák, Tlučhoř/. Tak chutě do toho, připravte se, čekámel Následující rubrika je pro vás...

Kdo jste nečetl lednovou Melodii a kdo ho neznáte z H.
nebo z vystoupení s Ivanem Hlasem nebo Žlutého Psa,
pro Vás je následujících pár řádek přibližujících tuto
významnou osobnost. Absolvent fil. fakulty, 29 let,
výrazná pěvecká figura Žízně, YOTYO Bandu a Ž.Psa, kteří spolupracuje i s jazzovými špičkami, autor cestopisů,
Logr jeho literární práce zatím*neotiskl, a asi by k tomu nedošlo ani tentokráte, ale díky I.Hlasoví máme k
disposici toto dílko, které je poněkud atypickým textem
k Hlasově melodii pro Ž.Psa. Jako perličku můžeme dodat,
že Ondřej býval i aktivním sportovcem /Fotbal,lukostřelba/ . Interview s ním otiskl minulý Logr...,
JS BAÔKA HVĚZD ?
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Skončil jeden den
nebyl zas tak dlouhéj
Pánbů tě šetří
a přesto nemůžeš spát
Ležíš s umytouhlavou
a cítíš se čistá
Máš hladkou červenou tvář
Saxofonu vzlyk
a mezihvězdný styk
Svá tajemství šeptá
i Ottův naučný slovník
Jsi bílá jako sníh
Zdobí tě ostrý voňavý zoubky
a trochu přemýšlíš
na co to všechno máš
Můžeš v noci spát
Do oken naráží vítr
Sníš o tom, jak v noc i
na tobě usínaj hvězdy
Chtěla bys je všechny mít
zblízka poznat jejich svit
A šeptat, že máš strach
Že noc je hrozně dlouhá
Co: IH + OH
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HONZA F I S C H E R
V PODVEČER
n n n M n n n n n n n n n ti«ti

Honzu známe spíšejako hudebníka z jeho vystupování se skupinou
Bluesberry, z hraní v Houtyší nebo z vlastních projektů muiikálních.
Jeho slovesná tvorba se poprvéobjevila v almanachu Ovnyvál (viz naše recenze) a dnes přinášíme některé další ukázky z jeho připravovalné sbírky hanspaulské poezie.

Stojím v podkrovním bytě
s nosem nalepeným
na velikém vikýři
a z ptačí perspektivy vidím
dětskou stavebnici
našeho velkoměsta.

STABILIZAČNÍ BLUES
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Stabilizační blue3
visící nade mnou
jak těžká mlha skotských vřesovišť
Stabilizační blues
rozbolené hlavy
po černé mši
krvavě odsloužené
v dusném vlhku sklepení
Stabilizační blues
tmy hřbitovní kobky
kde jen sotva slyšitelně
šumí oddechování spáčů
Stabilizační blues
mých skelných oČí
pondělního rána
po promilované noci...

Ručičce světových hodin
chybí jedenáct vteřin
do přesné poloviny
mezi světlem a tmmu.
Dívám se
na starý strom dole pode mnou
celý otrhanv podzimem
který jako natažený pr*t
ukazuje vzhůru,
jakoby říkalj
Podívej, bude pršet.
A skutečně!
Po obloze duní jízda
šedivých válečných vozů
a po skle se řinou první kapky
coby slzy obleženého města

PRAHA - MĚSTO ZELENĚ

Stojím tiše
jen z gramofonu se ozývá ragtime za ragtimem
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Každý na mě kouká dost zjeveně
když tvrdím
že Praha je město zeleně
Městská správa totiž nelení
a zaplavuje město zelení
a člověk se podobá trosečníku
zeleň postupuje v uzavřeném šiku
Přitom marně hledáš parky, záhony i stromy
poslední zelenou větev ti před očima zlomí
Ta zelen má cosi společného s morem
Praha je zamořena zeleni uniforem...

/Copyright Fischer/
Pozn. redakces

Ï

Na tomto místě musíme odpovědět na četné dotazy,
kterými nás bombardujete, milí čtenářové, ohledně
poezie uveřejněné v alaaaachu Ovnyvál pod jménem
Jana Rybárová. Ani nám, ani hlavním vydavatelům
není známo, že by to měl být pseudonym výše uvedeného Honzy Fischera. Jedná se pravděpodobně o mylnou šuškandu, ve zdejších kruzích tak běžnou...
/red/
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MICHAL

V_E_V_E_R_K_A

Michala většinou 3tarší návštěvníci H. dobře znají, jeho poesii
jsme již několikráte presentovali, známe ho i jako kytaristu. Z jeho pozůstalosti si dovolujeme nabídnout dvě dílka, na novou tvorbu si zatím musíme nějakou dobu počkat - bude jistě za.iimavá!
MILENCI NOCI
H titiiitinHHHiiiitiiiiiiitiiiti
Chytají se snů budoucnosti
a vypadají jako žebráci
nevědomí čekatelé lhostejnosti
před konečnou stanicí vlastní prohry
vetešníci se slovy v z asta várnách myšlenek
úslužní sklerotici nahodilých vzpomínek

CINKOT SMUTKU
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Padám s kopce dolů
s hlavou zkrvavenou polibky neskutečna
kolem a na mne letí
balvany mých krádeží
Je to už dávno
co ukrad jsem déší
a schoval si jej do krabice od bot
Letní nebe mi po kapsách vybledlo
Déší vyschnul v potocich slz

Dávají svou lásku zrcadlům
sajni sobě cizí
sklání se propadlům
v nichž cosi kamsi mizí
dívají se na svět a nevědí že oslepli
válejí se v posteli otylého pohodlí

Slunce
ukryté pod kabátem
vychladlo a ztěžklo
Kámen na krku utopence

Čas běží pozpátku
a vleče je jakoby to sami chtěli
vymysleli si pohádku
a doufají že někdo z nich jí věří
připomínaní stíny jak oči plné tmy
život v kolébce prázdna mezi vysokými zdmi

v upoceném chladu nesplněných přání

Střádají si vzletné myšlénky
aby je uschovali v zapomnění
vděční poddaní zahálky
bloudí nudou jako malomocní
celý život pracují
aby pracovat vůbec nemuseli
přemýšlejí o v«em aby o ničem nevěděli
S temnotou si hrají na babu
a S8ini sobě oplácejí
poslouchají předehru
nedočkaví pacienti nicoty
a noc se vysvléká ze šatů aby přijala svoje milence
začíná pršet a červený vůz kropí ulice
noc se vysvléká ze šatů aby přijala Bvoje milence
začalo pršet a červený vůz kropí ulice

Květiny
co jdem kdy utrhl
zvadly a vyčichly
Pohledy
vykrádané ze zrcadel
vybledly a zmizely v nekonečném vzpomínání
Lásky
zdánlivě sooutané
utekly odletěly
v krvavém cinkotu smutku
posledního milování
A vítr
smějící se v skřipci snu
odtáh s kroky utíkajícího bláznovství
Vše je pryč
Vráceno všem
A já vyléčený snílek své nicoty
kLo pýtám kamsi
Hlavu zkrvavenou konečnem neskutečna
(Co.: Mike Veverka) /Wien/
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IVY_PgLEDŇÁK
Bez bonfaflfftických přídomků si řekněme, že tento člověk
je prakticky zakladatelem hanspaulská poesie. Vydal
řadu sbírek na vysoké úrovni a k jeho tvorbě se dnes
obracíme jako k určitému vzoru. Poslední dobou nejspíš
piše do šuplíku nebo píše málo, protože vyjma Ovnyvála
jsme neměli příležitost něco vidět, ale ukázka starší
tvorby neuškodí. I tak pasuje do dnešní atmosféry...
sebe slavím sebe zpívám
jako whitman walt
někdy třeštím někdy snívám
život už je holt
takovéj mizera
jo takovéj posera
zkrátka prostě lump
v prázdný kapse nemám peníz
kdopak by mě pump
svět je divnej je mi na nic
nechte mi tu rum
třeba jen pro štěstí
takovéjch neřestí
nemusim se bát
je mi zima v tomhle ledu
nemám na kabát
divně chroptím, řeči vedu
snad bych se nechtěl prát
třeba kvůli holce
prohnaný alkoholce
s jedním prsem vzad
místo rukou lilie má
místo uší brus
jako pavouk vyjevená
imituje vůz
na černo tepanej
hudbou je taženej
do podivnejch mlh

vlastních
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nota za notou
kape černej sen
letí havran nějakého
blues jazz band
v hrozné chvíli usínání
mám sto chutí, tisíc chutí
na tu holku z podkroví
černoplavou k zulíbání
z prachu trámů, utkanou
paprskem škvíry
a klíčovou dírkou
teteloučkou kamennou
hadry cucky
skřípaj po kachlích
zbavte mě aspoň
jedné z nich
nota za notou
kape černej sen
tohomýho blues jazz band
sirény vlasů.
a ozvěny úst
zasadím za oknem
a nechám růst
prokleju hrachory
a prokleju vonné
prokleju šeříky, jetel a růže
zoufalé a nesvobodné
mříže a ocelové skruže
dejte mi pokoj!
nota za notou
kape černej sen
uštvali havrana
blues jazz band

/Co:I.P»/
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TLUČHOŘ
Tlučhoř alias Jarda Muller - mluvčí redakce našeho listu
píše už dlouho, třebaže poslední tvorba se omezuje spíš
na texty pro hanspaulské ákupiny Bluesberry, Hugo, Kos
Company aj. Byl hlavním dodavatelem nehyhoací skupiny
Vehykl, ve která působil s VI. Zachovalem, s Poledňákem
zabezpečili autorství alba sk. Helen and the New Plonks
v r. 1972. Dnešní ukázky patří také do textové poesie...

NESKUTEČNÁ LÁSKA
»t u n i i n u i i ti n i i t t n n tt i i li n ti t t i m n t r i t i i t t t t i t t r t t

otáčí se strop, gramofon a dým
tvůj neskutečný hrob, prapodivný rým
každá láska je v nás za-mi-lo-va-ná
dávný blouznění, královna tajně schovaná
ve dveřích stojí duch - půlnoční host
kdosi pustil čerstvej vzduch /máme už dost/
neutírej politéj stůl
neotvírej opuštěnéj důl
nádherná žena - přelud a klam
pod tvým tělem sténá a přesto jsi s£m
čtyři další těla stejně sténají
lásku co by měla vůbec neznají
asi nemají čas a není kde hledat
ta láska je v nás marná a bledá
nejhezčí sněženka, štíhlá jedle
bud moje milenka! pojá se mnou vedle!
neskutečný se to zdá
neskutečný se to zdá
neskutečný se to zdá
neskutečná zdáfeeláska
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stál tiše na rohu
na Starým Městě
žvejkal kus tvarohu
v sedřený vestě
a slunce mu svítilo do vočí
měl starý kalhoty
poctivá míra
snad neměl na boty
byl samá díra
vsak se to k lepšímu votočí
uši měl vodstálý
šedivý vlasy
slunce mě vopálí
myslel si asi
a kolem se tlačili diváci
hvízdal si žalozpěv
v ruce měl štětku
maloval za úsměv
někdy chtěl pětku
to když neměl co na práci
š
pojčíte se postavit
>p3 t
VH Ä
nakreslím profil
<í| l
umím si představit
^ z ! prachy jste propil
t^J \ ; pantofle na kličku
opilcův nos
vodnatou hlavičku
B =
vočka jak kos
§ s
pár mlade j ch fešáků
konec je vzadu
půl flašky ležáku
nádvoří hradu
skleně$ej hrdina
upadl na zem
tři sklenky od vína
a jeden blázen
ztepilá lvice
a plavá hříva
láska je svíce
z kouře a z piva
před mnoha lety
panensky čistí
uvadly květy
spafialo listí

>u
j?
^
H
o
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ógr lógr lógr lógr lógr lógr lógr lógr lógr lógr lógr
Martinovi Novotnému je sedmnáct let. Navštěvuje Gymnázium Arabská a uvažuje o tom,jak se stát
novinářem. Výsledkem jeho dalšího snažení je natočení amatérského filmu Free Me, který měl premiéru před zraky studentů výše zmíněného ústavu.
V přípravě je i další film a též pořad Proč si dávají sedmnáctileté dívky inzeráty. Z jeho tvorby
jsme vybrali několik ukázek z cyklu GRAND PRIX
MÉ FANTAZIE .
GRAND PRIX MÉ FANTAZIE XIX
Zítra volný
Smyslnost včerejších večerů
Odpuštění zítřejších páterů
Na tisíc kousků se hlava rozpadává
V lesku černých mercedesů
Soudců v černých talárech
Panenství se nerozdává
V světě plném psycho stressů
Neseš osud na zádech
V stínu dnešních mrakodrapů
Beze snů a idejí já tápu
K sobě těžké hledat kamaráda
Na pokraji INRI křížů
V světle lesklých neonů
Tvůj slepičí mozek strádá
Nitě života si/vížu
Z kůží chameleónů
Tak jak orlu daly mraky
Přehled přes ostatní menší ptáky
Tón mých očí značí : Dávno ztraceno
Tak dali krtku k rytí zem
Všem dali revoluci
My úplatky neberem
K téhle provokaci

lógr logr logr lógr lógr lógr lógr logr lógr lógr logr
GRAND PRIX MÉ FANTAZIE XXI
Karavany
Celou věčnost karavany pouští jdou,
sčítají si minuty, jednu za druhou.
Za pískovými obzory je čeká vláhy horizont,
neviditelné motory je ženou vpřed a zbavují všech
pout.
Jdou dál svým tempem tisíc let,
občas rozvinou své koberečky Alláhu.
Přejít duny je u nich metou všech met,
překonat slunce nástrahu.
Jejich vnuci půjdou ve stopách,
které dnes vítr vytrvale zahlazuje,
jenom pít budou ve studnách,
Ve kterých bude o něco více radioaktivního
za dalších tisíc let.

spadu,

GRAND PRIX MÉ FANTAZIE XXIII
Padlí andělé
Andělé bulvárů mravní spásy
Pečlivě rozdělených rohů
Se skyslým úsměvem včerejší krásy
Andělé rozkoše Bohů
Stáli včera tam, kde dnes.
Za hradbou šminek uplynulo jejich třicet let.
Co teá a co potom ?
Stejný příběh se bude odvíjet dnešní noci v podkroví.
Kdo vás bude znát dál ?
Kdó vás koppí ?
Kupec lásky na potkání
Beze slov vytáhne peněženku. Stačí ?
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MARTm_ČÁP
Martin Čáp je pro naše čtenáře prakticky neznámé
jméno. Je mu 19 let a z několika nám nabídnutých věaí
si dovolujeme otisknout dvě zajímavé ukázky jeho vlastní tvorby.

NÁLET
«i t i ir n u n n n t i i i n it l i t i it

Byla zrovna neděle
s nebeští andělé
pořádali nálet
na tohle mě3to
Místo kulometů,
možná, že se pletu
skrápěli zemi
svěcenou vodou
Protiletecká obrana
je sestřelovala už od rána
a oni padali...
potichu, klidná • • •
a každý at se třese
kdo by nás chtěl
ohrožovat... láskou

...

v
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Udýchaný pastýř dává
dohromady své řídnoucí
Stádo
Která z vás bude
zlobit tu Podříznu
Tak honem zpátky
Vyhrožuje Spílá
a ovečky
Se ku podivu
Nevracejí
Asi se někde zakecaly
Nebo si skákly
Na pivo
Nebo Co já vím
Večer bez svého pastýře
Stejně začnou naříkat
A bečet
Naříkat a bečet
On je uslyší
a milostivě přijme jejich
Pokání
A.Í se ponižují
Al si klidně i KLEKNOU
ano klidně i kleknou
Slyšíte dobře
Tak nekecat
A do řady
A na kutě
Jo Ono se to 8É3tóÉS6Eó
krásně mluví
Jenom aby se nezakecal
Nebo nedej bůh
Neusnul sám,
Veliký a neomylný
Pastýř

/Co.: MÔ/
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Konečně nějaká ženská, řeknete si, a je to tak. Děvčata
píšou málo. Autorka patří mezi novou vlnu básnických
autorů, kteří se redakci nepředstavujía zasílají tvorbu
anonymně poštou /podobně jako Dominik a Otto aj./. Její
tvorba v aflifhanachu Ovnyvál překvapila většinu znalců.
Kdyby se konečně chtěla odhalit, bude uvítána, nemá se
opravdu za co stydět. Je to pěknét
NŠGO 0 BIBLI, OíMĚ A 0 BEATLES
/ a taky trochu o Tobě.../
tt tt tt tt t ř t ř t i tt tt tt t t t t tt tt tt tt tt tt tt tt ti ti tt ti tt tt tt t r n tt tt t t t t t t t t t t it tt

Beatles rozhejbali svět
protože jejich písničky
jsou pravdivý jak bible
A to je fakt
..
jako že tři a dva je pět
Stojím uprostřed Strawberry Fields
a kcičím Happiness Is A Warm Gun
Prosím tě, Don t Let Me Down
Snad pro tebe nejsem Nowhere Man
a právě proto I want to tell you
Věř mi - Love You Too
A^ jsem kde jsem I Wanna Hold Your Hand
Protože dobře vím, že All You Neeá Is Love !11
Těch pár vět
ber hrozně opatrně!
Asi jako prášky na spaní !
Jsou jako růže
o které se malá mrně
z neopatrnosti poraní...

vlastních ka pes z vlastních kapes z vlastních kapes z via
FU-PE

Pod zkratkovou přezdívkou se schovává známá persona HPC
Furmánek Petr, ex-švagr Petara Intro, obršt pojízdné
knihovny a umělecký tvůrce Houtyšské nástěnky. Jeho
drobné recesní šplechtovačky uvádíme rovněž poprvé.
NA HORNOM

II IIII IIIIII II II II II II U II

Na hornom lúči
naši chlapci bučí
a ta naša krava
s kartami si hráva
Nebuč Janko nebuč
urobím ti obruč
tou obručou dojdeš
ahčí zajtra dodnes

f

ČAJ II
•i ii H ti ii o ii o ii ii

Vůně dráždivá
Helenka okřívá
kopřiva pálí
s kanálem v dáli
zas jsme si
konečně blíž
a ty, pse, ztiš'.
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Spontánní sešlost některých stabilních návštěvníků klubových místností v Houtyši přinesla poetický ohlas v podobě společné práce na několika artefaktech, z nichž
si dovolujeme jeden uveřejnit /se svolením autorů/,..
ABSOLUTNO
»r tr M tt i t 1» tt i i t * i t ir i t i t » » t i

zelené peří v Rubínu
strádá mučedník Badalec
veškerenstvo stvořené pro věčnost ~
krásko absolutní noci v tvém objetí
tma. tma neprostupnosti
pravda je věčnost,
vidino rána ty se mi zdáš
myslíš, že stačí všemu se smát
stará skála hučí jako by byla dub
a pak, přesličná
princezno
poesie
bude plus minus nekonečno
ot svóutotálníimprovizací
realizuji za stolkem Slávie
zcela nekonvenčně
v hrozných hromadných orgiích jsoucno mé
tkví se je vesmíru knot samojediný
tichá rovina rozehrává struny nekonečna
kam až dohl édne oko?
spím v umyvadle voda mi cáká na záda
stín na zrcadle je naše zahrada
být a nebýt bit je to dilema
zalyl^jící se
prastaré pianino, och...
to nepostihnutelné absolutno!
jak jitřenkou tvého rozkroku
na víčkách smutných hvězd

TIP

náš tip náš tip náš tip náš tip náš tip náš tip náš tip náš TIP
SWING KLUSEM S KLUSÁKEM
H t t H t t tt I I I I tt t t t l tt I I I t t l H tt tt t l tt I I H I I I I I I 1 1 I I t t t l t l

Reduta asi bude co do atmosféry nejmilejši jazzovej klubík ve
střední Evropě a okolí a jak tam jeden vleze, má milou náladu a je
mu dobře. Tantokráte mi bylo vlezeno na Klusáka a jeho partu, co
si říká SWING QUARTET. Trochu jsem se bál, že to bez Ferdinanda
Havlíka nebude ono, aby náhodou z toho nebyla "oneTtnan-show" pana
inženýra Klusáka. I jiné pochmury mi běhaly hlavou.
Začátek nebyl zrovna pravým opakem předchozího tvrzení a navíc
se dovnitř cpali neustále braniboři a sasíci, kteří si to pletli s
knajpou. Ing. Klusák se omluvil, že pan Dominák přijde později a
dal k dobru několik skoro solových věcí svýho zamilovanýho ragtime
- špatný to nebylo, bylo vidět, že Klusák to umí i přes kila navíc
ale pořád tomu něco scházelo. Vtom přilít celej zplavenej Dominák
a chvilku rozbaloval bicí a pak začala jízda.
Klasické věci dostaly štévu a bylo vidět jak tomu všichni dáva.i duši a že předtím to byla spíš vata. Znovu a znovu jsem se
přesvědčoval, že ostatní, oo říjjaj tahle a tahle muzika je dobrá
a ta jiná nestojí za nic, tak ti pěkně kecaj. A říkám to znovu,
běžte se na ně podívat! A když k tomu Klusák sr>ustí parodii ňa
R.A.Dvorskýho "Vona byla mlynéřovo dítě", začnete ho milovat, jak)
my všichni ten večer. Pan Sojka je pan vibrafonista a pan Dominák
nestárne. Umí si s těma svejma kotličkama povídat jako málokdo
a v hlavě má metánom. Nový klarinetista Zd. Mayer skoro zacelil
díru po Havlíkovi, i když j« jasný, že to 100 % nejdě, protože
Havlík je u nás ve swingu na štěbenec jasné jednička. Zdá se, že
Havlíkovvm odchodem se vyřešila neštastná situace dvou kohoutu na
smětišti, protože není-li Klusák kohoutem, co nejdřív jím bude.
Zdá se, že v týhle větvi jazzu roste k jedničce a vydrží-li mu
zápal, bude o jednu legendu našeho jazzu více. V každým případě
tenhle večer zkrotil do sjsojjojenýho houfu. V jednom pytli s teens,
pér olím«čkovane.ima, dalšíma rôzne.ima a hlavně asi šedesátiletou
dámou, co si páíukávala berlí do taktu a naděeně aplaudovala sola,
jsem se cítil docela dobře a tak by to mělo bejt furtum furt.
Blahái5/
Pozn. redakce,
K tomuto spontánnímu výblehu přidáván» noticku. LP deska n»p.
Supraphon zaznamenává koncert souboru v Redutě 1977 ještě ve staré sestavě s Havlíkem a je výborným poslechovém kouskem pro domácí diskotéky. Revivalizace zvuku Goodmanova kvarteta na virtuózni
úrovni, původní skledby V. Klusáka s oživujícím zpěvem (parodie
0.Nového, Jen pro t«n dnešní den nebo Tamta dáma) působí v živé
nahrávce velice sympaticky. Doporučujeme našim čtenářům.

.ze recenze recenze recenze recenze recenze recenze recenzi
VIKLICKÝ + ANDRŠT
li n u u ti t r n tt ti ti tt n it u u n ti u n tt ti tt it

Poloprázdná Reduta chvilku čekala v tichém očekávání
/jenom Sasíci hlučeli/ další kvalitní dvojice, která v
českém jazzu začala nedávno existovat. Hlavou neprobíhala přehlídka dvojic a nejen hudebních a zároveň mi napadlo, že to nebude náhodou. Takové množství dvojie jinde určitě nemají. Zase jsme v něčem první... Slyšel jsem
už dvojic dost: zatím nepřekonaní Stivín + Dašek, nedozrálí Kocáb + Svoboda nebo nepříliš známí Durman + Posejpal a to všecko jen tak z voleje t Kolik by jednoho napadlo při podrobnějším zkoumání zkornatělých závitů...
Viklického s Andrštem jsem vlastně zaslechl už na Jazzových dnech, ale opravdu to bylo pouze zaslechnutí. A
pak to bylo v Lucerně a tam zní málokdo, takže tohle byla
vlastně "naše" společná premiéra.
Když začali, vrtěl jsem sena té hrozné reduíácké kožence a vzpomínal svoji zlatou žílu, co asi tomu řekne.
Po pár skladbác h jsem na to zapomněl. Ze dvou nástrojů
a čtyř rukou se totiž linuly věci málo slýchané. Ani jeden si nelámal prsty, ale hráli spolu. Už o přestávce
jsme se nemohli dohodnout, kdo koho táhne a jak to vlastně je. Jediné bylo jasné: oba hrají svým způsobem nenápadně, ale nemůže to anináznakem být považováno za nudu.
Zvláště Emil Viklický ani na okamžik nepřipomínal studený impuls^ tím spíše matematika... Věci, naznačené na
LP "V Holomóci městě" se teprve tady rozezněly na plno.
Moravská melodika a zpěvnost prostě prorazila i do jazzu
a díky Viklického citu velmi kvalitně. Aniž bych chtěl
zmenšovat jeho schopnosti, dalo by se říci, že udělal
současný koktejl z Janáčka, cimbálovky, Jarreta a hlavně
vlastního milého projevu. Andršt s ním hraje tak, jak
jsem jej ještě neslyšel. Nedá se říci, že sekunduje, prostě s ním hraje. První skladba sice naznačila "bigbeato- j
vý původ" poněkud nezvyklou tvrdostí a rasancí hry na
španělu, ale pak jsme s povděkem uznali, že šlo pouze
o záměr jediná skladby. Znovu jsem se musel ubezpečovat, j
že na táhle muzice sedím, že to opravdu neposlouchám ^ i
z nějaké vypiplaná studiová desky. Bylo to živé a téměř j
perfektní. Zvuk piana a španělky ladil úplně zazračne
.
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a tak člověk odcházel očištěn od přemíry technických kouzel a naladěný "slovanskou" notou jejich jazzu, prostě
jaksi spokojený. Ještě druhý den ráno jsem někde^v koutě
hlavy našel jejich melodie, jakkoliv je to u čistého jazzu nezvyklé. A tohle čistý jazz byl.
Ještě gen tak na okraj: to konečné laškování s klasiky bylo príjemné a dokázalo, že i v téhle oblasti se
dá dělat sranda, aniž by cokoliv utrpělo. Běžte si to
poslechnout a určitě se pak nebudeme hádat...
/Přemýk Blahák/

JARO
trirnt* »« u u «• ti 1» n

z otevřenejch dveří
na mne dejchnul vlahej vzduch
a s takovým tirn lechtivým mrazením
od hlavy
po zádech
až k patě
jsem docela cejtil
jak na mně taje
a pomalu odtéká
poslední sníh
zimního spánku
/dominik/

o děláme ve volném čase co děláme ve volném čase co dělám<
CO DĚLÁME VE VOLNÉM ČASE ?
n it n u n n u n u ir n tt n it tr u tt u 11 ti tt ti n u it tt n it u ti tt l i t t t t

Ptali jsme se některých hanspauulských osobností, jak
tráví svůj volný čas, na čem pracují, co vymýšlí atd.
Výsledky tohoto malého interview na společné téma vám
nyní předkládáme ve zhuštěná formě.
Tony Vomáčka : "To záleží na tom, v jaký oblasti...
nYi u n it n n u n n
Vlastně cokoliv. Hodně piju, abych b
zzdravej. Poslouchám muziku - hlavně reggae, sem tam
čtu zajímavý věci. Zřídka kdy šiju a tu a tam ničím
automobil..."
Fu-Pe : "Jednak nemůžu hrát, protože mi Podpěra ukořisti h mi n
til basu pod záminkou bigbeatu, čímž mě namíc
Jednak háku$u na útulným bytečku, chodím do Houtyše,
abych vypadal jako kulturní člověk. Vzhledem k tomu,
že pracuju spíš odpoledne, tak ve volném čase často
spím. Chodím taky cvičit /do tělocvičny/ a zachraňovat
Podpěrovi život pod činkama. Poslední dobou poslouchám
Blueaberry, tuhle Milou čtyř viselců od Extempore, no
a včera jsem dostal kazetu od Michala Veverky, hraje
tam na novou kytaru, má to bezva zvuk. Jinak si rád
poslechnu Rolling Stones, Led Zeppelin, onehdy jsem se
zasmál při poslechu 1. Beat Festivalu v Lucerně..."
Jirka Horálek : "Zabývám se studiem starší literatury,
t» n n n tr n tt n tt n n n m
gíin> starší - tím lepší. Jinak pra
s klukama na muzice. Budou určitě vlastní věci, taková
lehčí popmusic, ženské vokály. Zkoušíme Češky. Pořád
máme technické problémy: aparatura, zkušebna. Cekáme
na vrácení činelu od Vojty, bez toho nemůžeme hrát...
Karel si koupil novou kytaru, má božský zvuk. Budoucnost je optimistická, neztrácíme nadšení!".
Jirka Soják: "Momentálně diplomovou práci..."
n n n n n tt n ti tt tt n

Ondřej Hejma: "Jakejpak volnej čas? Máme oba Honzíka,
n n n mi tru ittt n tni tak jakej volnej čas? Když si přece j
udělám volno, pracuju na vývoji skupiny. Je třeba do
toho pořádně šlápnout..."
Ivy Poledňák: "Netvořím nic, setrvávám v komatu..."
i t t t t t tt i n i t t t t t t i t i t t t

30 D2L8ME VE VOHoM 4ASE?

co děláme ve volném čase CO DZLÁh

Jirka Mareš: "V současná době se věnuju stěhování. Při
"""'"»»"»»»»»
volných chvilkách si pro sebe třeba pajcuju Hammera, abych věděl co tam vlastně provádí. Spíš
ale jen poslouchám. Myslím, že už taály nic dělat nebudu"
Vojta Rybin: "Hlavně cvičíme na repertoáru nové skupiny,
.MM,,,,.,,,,.,,.,,,,,, kterou povede Ivan Hlas. Jinak se věnuju
kreslení: kdyby to vyšlo měl bych zahájit výstavu zde
v Houtyši. Tema - návštěvníci H. a průvodní text dělá
Honza Fischer. Poslední dobou poslouchám hlavně reggae,
bude to hlavní náplň naší skupiny. Premiera bude už
brzy, zatím však zkoušíme u nás ve sklepě."
Petr Roškaňuk: "Poslouchám muziku, nahrávky z oásku a
,...,,„„„.„,„„„„„ p i l n g ,r
cvičím na kytaru. Bluesrbckovej
základ jako u Žlutýho.
Pavel Podpěra: "Přioravuju projekt nové skupiny, rock.
.....M.....,...,,,.,..,.,
J
zmáidý, na bicí Šimpanz, na
basu mám hrát já, brácha na piano, ještě jeden kytarista
a perfektní zpěvačka, ta Marcela od Kocába,znáš ji, občas sem taky chodí. Styl něco poaobnýho Supertramp. Já
soukromě posloucháám Jeff Bečka, Jethro Tull apod. Jinak
makám na autě a času mám málo."
Ivan Mezera: "Učím se a žáhám. Poslouchám King Crimson."
U Ž
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Jirka Bartoš:"Nevím co dřív, ale občas skládám písničky,
„,,„„,,„,,„,,,MM, uvažuju totiž o nějakým vystoupení. Asi
ve dvou a doufám, že to dopadne lip než posledně. Jinak
poslouchám různou dobrou muziku /Supertramp, S.Terry/."
Hogan: "Nehrajú, nemyslím, nečtu, maximálně poslouchám
„„„.M,
Österreich III, tam je dobrá muzika, občas i
blues. Už mě to ale nebaví, a taky jsem se vydal vlakem
na Hanspaulku abych se podíval? jak se maj věci. Chci
dát nějaký blues. To je*to jediný a moje - blues. Mrzí
mne, že se Ivan týhle muziky vzdal, ale snad se něco
najde, co bych měl dělat, mám ohromnou chu£ a doma mi to
taky pořád nebaví. Bude to blues t"
Honza Fischer: "Přijdu ze školy a hodinu studuju, pak
,.,.,,.,,.....n.......... mám rozdělanou práci na 1 LP - texty.
Ötu Škvoreckýho, poslouchám Genesis, Pink Floyd, Beatles
Supertramp, přípravuju almanach Blues - vyjde asi v létě
Hraju si pro sebe, občas v H., rád chodím na rande..."

ělisjrae slyšeli jsme četli jsme viděli jsme slyšali jsme četli jsme
ni kapsy z Vlastni kapsy z vlastni kapsy z vlastni kapsy z vlastní k«
ŠPÍČfrv M0N010G V HOSTINCI U JARDY 18/12/79
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" Tak tam u nás dole v Papírenský, to je teáka hrozný.•« Nejmíň
kaidý tři minuty tam jede Tatra stoosumatřioítka s hlínou - a to
je Vám řev, totiž tam před vrátnicí je takovéj kopec a oni tam
musej přešaltovat, vohulej to a vykopnou takovéj ten knedlik, Jo,
to je řev. To je Vám takovéj řev, to se vůbec nedá spát. Tam z tý
sračkárny jezděj fakticky každý tři minuty plný stoosumatřicítky
hlíny, ale to je řev. Tak jezděj celou noc a ve dne nic. Já nemôžu vůbec spát, jakej je to řev. A každoupůlhodinu tam projede cisterna a prostříká tu silnici pod tlakem až ta hlína vodlítá a silnice je pod tou vodou čistá a voni zase vozej tu hlínu. A ta cisterna to taky pěkně túruje, takže je to taky pěknej řev. Já se chodím
do hospody mpít, abych tam moh lip spát a von je to takovéj řev,
že tam vůbec spát nejde v tý vrátnici, nejde - celou noc jezděj.
Tam nejde ani čisti Už tecl, když tady sedíme, tak jezděj - až do
pěti do rána. líaj za to víc prachů, ve dne nejezděj. A Bůh ví, co
tam delaj, že vozej tolik hlíny. To je řev, to se vůbec nedá spát!"
/tluč/

MONOLOG- VZDĚLANCE V ZELENÉM SUKNĚ
H n N N N n i t N n N N N tt n i t t m n i t N t i N M i t 11 t t t i t t u u « t n u n « T U N t i m i n

"Tak si představ, že ze mne momentálně stal nekuřák a abstinent
(už slyším, jak si říkáš« momentálně — hmmm s mentálně - blb), Uvědomuj u si, že abstinent, to je jako kráva - ta taky pije jenom vodu
a bučí jako vůl a že nekuřáci jsou obtížní hmyzové, který si furt
vymejšlej nějaký koniny o dlouhým dechu - jako by se dal dech přeměřovat pravítkem, ale právě proto jsem to přeci provedl - to jest
přeci úplně jasná věc! S tou abstinencí nevím nevím, ale nekuřák
je ze mně zdatnej. Já bych se s tím nijak nevytahoval, ale ňák mi
chybí jiná inspirace a tak se ode mne nedají očekávat ani "blbosti
obzvláště zdařilé" jak ses jednouvyjádřil. Je to tu pěkná votrava.
Radši si nebudu moc stěžovat, pžé bys měl moc veliknu radost, páč
jsi starej škodolibec a to já taky a co by to bylo za škodolibost
kdybych ti svými starostmi působil úsměv (to aby ¿en češtin moc
nevystrkoval prdel). Co bych ti tak ještě napsal? Víš jko končí
kniha Amarcord? Já to sice nečet, ale někdo mi to vykládal. To tam
stojej ouplně mimo mísu nějaký dva mileci a ten klok povídá,"Mám
tě rád". A ona na to" Prd mě máš rád". A von zaaes "Ty se mi líbíš"
a ona "Hovno se ti líbím". A tím to prej celý končí. Rekl bych, že
tenhle dialog má hloubku líaqochy a ty jako jeden z největších dosud
žijících znalců a obdivovatelů slovesného umění to jistě náležitě

viděli jsme slyšeli jsme četli jsme viděli jame slyšeli jsme četli jsme
oceníš. Začínám mít v hlavě obzvláště temnou temnici a tak to radši
I > ukončim. Zůstávej při síle duševní i tělesné, pozdravuj všechny
svoje ženy, nenachladni se a nejez jedovatý houby. Ještě jednou
dík za to cos mi poslal a to mezi tana dvěma podekováníma ber jen
jako takovou dekoraci, aby ten papír nebyl tak blbě bílej - jako
to prose."
UTĚŠUJUCÍ DOPIS ÍEMOCNÉMU ŽLOUTENKOU
tttt H n n u t m n i i i t i t t í m i u n i t u tt tt ti n n ti n 11 i i i i m i t m n n n i t m i t t t i n it tt

Drahý příteli,
předem mého instruujícího dopisu bych tě rád upozorni
na to, že ti nepíši z nějakého kamarádství, sympatie, náchylnosti
či podobné hovadiny, z kterých se dopisy obvykle píší. Také ti nepíši proto, že bych neměl oo na práci a nudil se. Zábavy je zde
stále dost a stihnout všechny restaurace v okolí je i tak prakticky
nemožné. Dále ti nepíši ani z důvodů, že byoh rád psal dopisy podobným hovadům nebo komukoliv jinému.
Odhodlal jsem se však proto, že mi moje manželka - známánositelka
mnoha významných PN sdělila, že jsi onemocněl diagnozou 070, tj.
infekční hepatitídou. Tatonemoc bohumilého charakteru tě postihla
30. 12. minulého roku. U tohoto data se pozastavuji proto, že zde
právě vidíš, jak je osud spravedlivý a skosil tě zaslouženě již
před koncem roku, aby ses namohl ani na toho Silvestra napit, což
ty bys stejně neudělal, protože by ses ožral opět jako to prase.
Takový blbeo tvého ražení by se mohl domnívat, že onemocnění jest
náhodné, že onemocněl díky nedostatečné hygieně nebo stykem s nečistými ženami, ale já ti mohu sdělit, že nic takového není pravda*
Ty jsi dostal žloutenku proto, žeboži mlýny melou pomalu, ale melou
ÍUrtl Ty jsi ji dostal právem. Taky kdo jiný by měl takovou ohavnou
chorobu dostat než právě ty? Pokusím se ti v krátkosti vyjmenovat
pouze několik tvých povahových rysů, které jsou důkazem toho, že
moje teorie o božím trestu je správná /následuje výčet/i
Tak tedy v nemocnici se chovej slušně, neobtěžuj ošetřující personál dámského pohlaví a hlavně dodržuj moji novou žloutenkovou
dietu založenou na výhradné konsumaci moravské slivovice, špeku a
majonézy. Mohu tě ubezpečit, že výsledky se brzy dostaví. Vzhledem
k tanu, že mne již nebaví něco ti nadále sdělovat nebo tě poučovat,
jak jsem měl v úmyslu a hlavně mi nebaví psát na tomto krámu i když
mám 986 čistých úderů za minutu, rozhodl jsem se popřát brzkého
ztvrdnutí zhora uvedené žlázy (játra) a pohlavní ochablost do příštích let a ukončit toto beztak nic neříkající psaní. S pozdravem
regent ubu*ologie pro plzeň a okolí. P.S.i zakazuji ti abys mi odepisoval, ale pokavad bys to přeci nevydržel, moje adresa zní......

RESTAURACE RESTAURACE
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Podle obvykle dobře informovaných kruhů, má v červnu
dojít k restauraci hostince Na pískách, známého pod názvem Houtyš. Všichni víme,, jak taková renovace hospody
může skončit. Kožená židle, broušené popelníky, tiché
šálky obložené dřevem se stěnami ověšenými různými kýči,
pivo jen k jídlu atpod. Podle posledních zpráv však ani
nehrozí cenová skupina vyšší třídy ani větší reorganizace. Snad se nebude ani muset stěhovat piáno...
Budeme mít vymalováno a dojde k některým drobnějšším
úpravám místností. Doufejme, že k oboustranné spokojenos-j
ti vedení i zákazníků...
i
STO JARNÍCH PIV
n n n n ti i i «t n n tt n n i i n u n. n tt u n tr u y

Příchod jara přináší různé aktivity. Mimo hudebněkul- >
turních a sportovních ata. také soutěž o 100 jarních
piv pro všechny návštěvníky H. Účelem není zvítězit ale '
zúčastnit se. A tak někteří se již blíží té magické
hranici, zatímco jiní se pomalu po 3, po 4 pohybují okolo dvacítky a třicítky. Největší radost z toho má asi
vedoucí, nebot se zvedla tržba. Svoje postavení na čele
soutěže opustil Honza Špička, fantom Houtyše, který si
řekl, že už toho Houtyscher Scheisser vypil tak akorát
a že by měl dbát na svoje zdraví a přeorientoval se na
Prazdroj 12 v hostinci "U Jardy"...

DÍVČÍ SOCIÁLNÍ UNDERGROUND
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Dívčí rockovou kapelu jsme u nás neviděL i ani nepamatuju. Tím větší překvapení chystá dívčí soubor, jehož
členy jsou i hanspaulská děvčata Eliška a Marcela, který bude v nejbližší době vystupovat se sociálním undergroundeml Progresivní muzika a texty o mytí nádobí,
praní prádla a jiných starostech emancipované ženy je
spojení, které tu dosud nebylo a pokud to neujede bokem, tak to slibuje úplně fantastickej nářez...UI

FOTBALISTÉ FC HOUTYŠ
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Hanspaulské fotbalové soutěže probíhají trochu stranou
zdejšího kulturního hnutí. Přesto se však řada lidí kopané účastní. Populární tým FC Houtyš po svém postupu
ze IV. ligy obsadil v III. lize 4. místo. Ve svém středu
má samé hanspaulské občany a řadu známých figur z H.
Nejlepším hráčem byl vyhlášen brankář Spirit, nejlepší
střelci byli Strnad a Müller, nejvíce žlutých karet měl
Novák a Dostál.
da osobností hraje i v jiných týmech, zejména v týmu
Pavla Podpěry FC Noia, který se střídavými výsledky válčí ve IV. lize. O výsledcích čas od času informuje nástěnka v hudebním sále Houtyše. Velkým magnetem mají být
chystané exhibice mezi Houtyšem a do Houtyše docházejícími volejbalisty Sp. Dejvice a mezi Houtyšem a Faráři
v jedenáctkách...
PŘIPRAVOVANÉ AKCE
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Že se připravuje unikátní monotematický almanach Blues
složený z prací hanspaulských přispěvatelů, mezi nimiž
je hezká řada k tomu povolaných expertů, jsme již naznačili. Do almanachu přispěl i M.Veverka, řada příspěvků slibuje být velmi dobré kvality. Almanach blues má
vyjít ještě během první poloviny roku...t
Výstavky fotografií z různých příležitostí /svatby,
koncerty/ spojených s HPC se vlastně již pořádají léta
pod patronátem vedoucího nástěnkáře Fu-Pe. Mohli jsme
vidět řadu zajímavých reportáží, ve kterých se občas
objevily i velmi podařené snímky. Fotoinformace samosebou budou pokračovat, ale připravuje se i výstava kreseb Vojty Rybina přímo v Houtyši, připravuje se i podobná další výstava.
Chystají se i další akce, příležitostné táboráky a^
různá vystoupení, koncerty, sbírky atd., ale o tom^až
příště. Jejich termíny stejně není možno ýrčit dopředu.
PŘÍŠTÍ LÓGR
n ti II ti it t r i t i i t t t t M ti n u li it
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Jako vždy, slibujeme další číélo za půl roku, ale pák
to trvá skoro rok. Tak tentokrát určitě na podzim

izvěny ozvěny ozvěny ozvěny ozvěny ozvěny ozvěny ozvěny ozvěny ozvěny
JAKO ZA STAREJCH ČASŮ
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"Jako za staréjch časů - jdu k vám" zpívával Petar Introviô v jed»
ně z písniček skupiny Bluesberry. Nejsem si jistej, jestli se dá
době před pár lety starý časy, ale já to risknu. Za prvé se mi ten
výraz líbí a za druhý si myslím, že má něco do sebe. Takžes
Bylo - nebyle, za devatero horami a devatero řekami, tenkrát jednou za starejch časů Bkončil jeden zdánlivě obyčejnej horkej den.
Ale doeela obyče.inej se zdál jen lidem z Libně, Proseká, Ďáblic, %
Karlina, Hlubočep a jiných humorných čtvrtí, kdežto pro rodáky z
HFC a okolí to byl den, na kterej se jen tak nezapomíná.
S pomalu se blížícím podvečerem se trousili známé i neznámé postavy po pěšině vysoko nad betonovou ěisticí stahicí v ohbí Vltáyy,
odkud jen pár vzácnejch křovin zakrejvá kouzelný panoráma holešovické jch komínů za řekou. Tuto idylku pozdního odpoledne jen občas vyrušilo supění právě projíždějícího Roztoky-Pacific-Expressu, který
na chvíli zahalil slunce kouřem a sazemi...
Nikdo z příchozích si nemohl nevšimnout kabelu elektrovedení nata>ženého podél pěšiny od poHedního lidského bydla. Tudy se dostávaly
potřebné živiny do spotřebičů u zdí zříceniny nad řekou. Každý z
postav se doploužlla k improvizovanému plácku, slabě osvětlenému
žárovkou, aby vyhledala příhodný hrbci k sezení či naopak pohodlný
dolík v trávě. Hanspaulské podvečerní klima správně koncentrované
dobrou muzikou působí blahodárně. A na HPC nikdy nebyle málo dobré
muziky. Takže na postavy zarostlé do země mělo oo blahodárně působit a právě ta muzika a podvečerní klima v troskách zříceniny tomu
dávaly atmosféru dosti výjimečnou.
Pamětníci jistě vzpomenou jedinečnou atmosféru Babských večerů.
U zříceniny se střídali hudebníci na improvizovaném podiu s pianem,
který bylo dobrovolníky přistěhováno, střídali se diváci v trávě
okolo zříceniny a střídali sá i andělé strážní s «střížím zrakem
a radiovozem za zády. Mezi pláckem a hostincem na Faře neustále
pendloval nákupní dvoukolák, který na trati Fara-Baba vezl plné
basy smíchovské 10 a zpátky několik společensky znavených posluchačů k autobusu. Co chvíli se v noční tmě zaleskli pivní zátka a
oharky svítily nocí jak svatojánští broučci. Soubory na jevišti
se střídaly, sem tam do toho recitace, na závěr jam. Prostě dokonalá atmosféra dokonalého večera. Kdo nezažil, o poc přišel a kdo zažil, ten si jistě.... ale to je myslím zbytečné rozebírat. Všichni
ti pamětníci volně rozložení v okolních travinách uyčitě nezapoměli.
Proč by to nemohlo jít i dnes ?????
POJĎTE TO DÁT DOHROMADY 11!!!!
(Ivane, Ondře.ii, FuPe, Honzo, Tlučhoři, Jirko, Hugo, Tondo,
Petře, Pavle, Mario a všichni ostatní...)
/KvfM»/
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Letní večer
Jakoby namalován teplými světly velkoměsta
Ležícího u nohou staré zříceniny
Vysoko nad řekou
Vzduch se tetelí nad rozpálenými skalami
A od vzdálených domků co chvíli zaštěká pes
Za houštím piano a lelektrické kytary
Večerní blues
Ani ne nahlas
Ani ne potichu
S tou správnou šíávou
Večemíblues v letní přírodě
Široko daleko nikde nic
A nikdo
Je nás tu spousta
Jsme jako jedna velikánské, rodina
Trička a džíny
Sedíme opřeni o historické zdivo a mlčky hledíme
Na ztichlé město
Vášnivě debatujeme
Měníme cigarety za lahváce a naopak
Tleskáme vitálnímu Hoganovi
Ozářen jedinou žárovkou
Bos a v rozepnutý košili
Zpocený tělo obtisknutý na obrovský base
Good Moraing Blues !
0 něco později
Při jam - session
Poněkud níže na skrytém paloučku
V naprosté tmě
Milujeme neznámé dívky s dlouhými vlasy
Za tluméného blues
Kěy To The Hi^iway
A první kapky hasí rozpálenou trávu

/Otto/

»cenze recenze recenze recenze recenze recenze recenze recenze recenz«ä
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ROCKOVÝ SVÍTEK NA ŽOFÍNĚ
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Když se někdy v půlce března objevily plakáty na vystoupeni
Clas3ic Rock'n roll Bandu a Žlutého Psa, pořádané v renovovaném
kulturním objektu na Žofíně, řekli jsme si na Hanspaulce, že to
bude zase konečně jednou solidní muzika a jedna z mála příležitostí masově vyrazit z uzavřené společnosti Houtyše a okolí do
centra našeho City, kam se jinak dostaneme jenom zřídka, pomineme-li cesty do zaměstnání, případné nákupy nebo podobné výlety»
Málokdo tušil, že to zároveň bylo ostré uporornění k okamžitému
nákupu vstupenek v předprodejích, což ostatně není instituce
hanspaulakými beatniky často navštěvovaná« Asi je už v naší mentalitě zařizovat takové věci přímo na místě v hodinu H a den D.
V poklidném životě vilové čtvrti vysoko nad městem jakoby se nás
jeho problémy a nemoci příliš netýkaly. To je samosebou velkáv
výhoda, ale tento případ je varováním pro budoucnost a zároveň
příležitost ke změně názorů.
Příchod k žofínské "concert halí" již dobrou hodinu před za^čétkem koncertu byl lemován desítkami, možná i stovkami zoufalých
nadšenců postavených před jednoduchý, i když zarážející fakt, ž*
je naprosto vyprodáno a na místě nejsou žádné lístky na prodej»
Mezi tyto s postupem času houstnoucívdavy našinců jsme se zařadili i my, představitelé nebo alespoň zástupci obce HPC, tedy
společnostti s určitým vztahem k námětům a interpretům nadcházejícího koncertu. Bylo nás tam hodně a prakticky všichni bez lístku. Situace se postupem doby stávala tragickou, zejména pro dost
přísnou kontrolu a nedostatek volných vstupenek pro samotné hudebníky. Slabší povahy opouštěly situaci a mířili do hospod.
My vytrvalejší jsme nakonec většinou všichni měli štěstí a do
sálu jsme se dostali, někteří všelijakými cestami, jiní náhodnou
koupí vstupenky a někteří možná v houfu, který ze zoufaloeti prolomil kordony pořadatelů» aby se mohl stát svědky této ojedinělé
kulturní akce. Rebylo to snadné, ale stélo to za to...
První hudební soubor večera předcházela pověst punk-rockové
skupiny lepšího průměru. Skupina ENERGIE G se ovšem předvedla poněkud v jiném světle. Z jeviště, které bylo příjemným překvapením ;
organizátorů (označeno saudkovskými transparenty Bon^l Yes, Let j
OffI apod., barely Coca-cola a poutovými balónky), se ozýval jen j
stereotypní randál sestávající z řady stejných riffů v neměnném j
rytmu a z nesrozumitelného zpěvu. Působilo to jako jedna dlouhá ;
skladba s mnoha přestávkami. Závěrečný chorus "Ne, ne, tak už
dost!" asi vystihl náladu obecenstva i naší houtyšské společnosti.
Pokud jáe souboru o hodnotný punk.rock, šlápl vedle, jde-li o recesi, nevíme, kam míří. Potlesk byl spíš za rychlý odchod

ze reportáž recenze reportáž recente reportáž recenze reportáž reci
Do této nepříliš lichotivé atmosféry nastoupil ŽLUTÝ PES ve
složeni Hejraa (voc, harp), Roškaňuk a Martínek (g), Novotný (bg)
a Hrubeš (ds)» Ondřej Hejma v perfektních nontérkách s láclem si
vůbec nepřipustil nějaké problémy a začal hezkv od harmoniky to
plíživý "Kanadský blues", kterým přivedl obecenstvo z rozpaků a
třebaže to nebyl tak impozantní začátek, jakým bývalo třeba "Station Wagon Blu«s" nebo "Žlute.i Pes", rozpumpoval kapelu i publikum do následujícího show, které skupina absolvovala v naprosté
pohodě. Jejich vystoupení mělo sDád, gradací a vysokou úroveň se
závěrečným monumentálním klimaxem. V některých pasážích sice aparatura (zvukař) nebyla na výši, ale bylo to show jak mé být. Publika se zmocňovalo takové to správné napětí a za chvíli bylo ve
varu. Kromě běžných známých kousků k tomu přispěl perfektně zaranžovaný "Internacional" ve stylu a la reggae, precizně zahraný. To
byl pro nás hanspaulské nářez, zejména po Zábranských... Další
skladba, dosud známá soíše v provedení Ventyl Brethers musela uchvátit i ty nejkritičtější divákv. I přes trochu přehulen«j začátek
byl "Čaj" tím správným nápojem pro žíznivého posluchače, zejména
nádherná pasáž zvučných kytar s basovým sólem. Kompozičně je to
jedna z nejhezčích věcí poslední doby. Největší nářez čekal publikum na závěr. Po vynikajícím sole na bicí se skupina rozloušila
desetiminutovým"Ruzynským boogie", ve kterém se představil v plné
sile sólový kytarista Petr Roškaňuk. Bezvadně vymyšlené náročné
solo překvapilo á uvedlo v extázi i starší příznivce skupiny. Bylo hrané v tempu zčásti bez doprovodu a i při neobvyklé délce si
zachovalo neobyčejnou pestrost.
Celkový dojera z výkonu Žlutého Psa byl umocněním dřívějších.
Stále výborná hutná rytmika (viz bluesové Miláčku vrat se...),
perfektní až exhibiční vvkon kytaristy. Ondřej Heima jako vždy bezprostřední, s perfektním výrazem. Soubor je sehraný, šlape to,
ecla nejaou bezúčelná, gradují a i v opakovaných pasážích roste
napětí přizpůsobením spoluhráčů. V mohutných decibelech a v nadšení
publika zanikly^vedlejší dojný e posluchač byl v naprosté pohodě.
Classic Rock n roll Band se potýkal se stávkující aparaturou a
s příliš vysoko nasazenou latkou, ale náladu udržel a standardním
nadšeným výkonem bohatě aplaudovaným početnými diváky přispěl k
bezvadné atmosféře večera. Klasická čisla Rock Around The Clock,
Tallahaseee Lassie, Hip It Up, Jchnny B. Goode, Sweetheart s A
Stranger a další vybudila diváky po stranách k extatickému tanci
ve všech volných prostorá.ch. Vystřídání Pepy Pilaře u mikrofonu
přineslo mimořádné provedení Fever a Lucille. Závěr byl vyvrcholením! Shake, Rattle And Roll a Bye Bye Johnny otřásalo Žofínem v
základech. Ze sálu jsme byli vyneseni valícím se davem, spokojeni,
příjemně unaveni a smyšlenkou na pivo někde hodně blízko....
/ti»*,

Lž recenze reportáž recenze reportáž recenze reportáž recense reportái
Cestou domů u teplého ldváčo před Smíchovským sklípkem na setmělé Kérodní třídě byla možnost ještě znovu pohlédnout na právě uplynulý večer. Ve srovnání kupř, s Rock n rollovými Velikonocemi 1979
zhruba před rokem zůstal dost pozadu - zejména po vnější stránce.
Lucerna byla pro takovouhle akci určitě vhodnější objekt a také
forma odpoledního plesu "jeans on" rozhodně přijatelnější. Žofín
také neměl tu fantastickou atmosféru baatnického meetingu. Ovšem
takové akce, jako byly Velikonoce zažije našin«c párkrát za život,
takže bychom měli srovnávat raději s něčím jiným.
Po hudební stránce jsme večer pažili opravdu dobře. Za.iímavé
bylo chování publika ve větší či menší míře. Bylo také značně odlišné od toho, které přiblížil v posledním čísle Logru Dominik...
Docela jistě je tato naše úvaha ovlivněna publikem v okolí našeho
stanoviště, protože o volném pohybu sálem nebylo možno uvažovat.
Všimli jsme si však extremních proievů, daných mentalitou. Valná
část publika reagovala jako v mrtvolně - patrně zaskočena tím, co
se odehrávalo na scéně, až do hlo"bi duše. Tento rozpor mezi představou určitého druhu představení a skutečností se projevoval ve
vyplašených obliče.iích neustále se zmateně ohlíželících, příp. v
bázlivém potlesku, který byl jediným projevem uznání těchto frustrovaných jedinců, kteří se ooitli jakoby v jiném 3větě. Druhá část
publika se naopak nedala zmást a prožila koncert v naprosté pohodě,
často v až exhibicionistických figurách tance v postranních uličkách, podél podia a v jakýchkoliv volných prostorech. Tato část
publika svojí bezprotstředností a prožitkem momentální akce totálně šokovala první typ publika, u něhož se výsledný rozpor projevil
zmateným opouštěním sálu nebo naprosto kyselými obličeji...
!íáme-li na tomto místě vyslovit subjektivnější názor, z tohoto
jevu jsme měli určitou satisfakci a pro nás byl - i přes mizerné
ozvučení a další problémy okolo - tento večer příjemným odreagování]
a upřímným uspokojením z některých bezvadných hudebních m-jBWátů.
Při odchodu ze sálu po skončení koncertu došlo k davové tlačenici podobné vlnám na fotbalových tribunách, bojŮM o pouhý postoj
na nohou a k destrukci některých zařízení. Je to taky lidma, íástečnou vinu nese i pořadatel {např. dvoukřídlé dveře otevřel jen
z poloviny - druhou dav vylomil), hlavně však na tom nese vinu
všeobecný systém pořádáni takovýchto akci, který svojí žalostnou
nabídkou nemůže uspokojit hudbychtivé fanoušky milionového města.
V souvislosti s tím a vzhledem k nastávající tendenci shromáždit
všechny fŕjfBftftŕ? projevy moderní hudby do jednoho profesionálního
úzkého proudu za současného odříznutí avantgardních a amateurských
souborů jsou další podobné akce zatím ve hvězdách...
/tlučhoř/
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-M-++++++-H-+-I-M-H-4-++-W- I I I++1 I ++-M-HCO JE TO BLUES ? - tak zni jméno a jediné téma připravovaného almanachu hanspaulekých a přespolních literátů
CO JE TO BLUES ? - můžete napsat i VY v rozsahu 1 stránky jako
vlastni autorský přisněvek
CO JE TO BLUES ? - příspěvky přijímá Honza Fischer nebo je možno
je zaslat prostřednictvím redakce našeho listu
CO JE TO BLUES ? - monotematickýmimanach B artefakty a myšlenkami
předních hanspaulských osobností s řadou hostí
CO JE TO BLUES ? - dodejte co nejdříve, aby publikace mohla brzy
spatřil světla ramp a chuchvalce dýmu hostinců
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Re e t au rant-Gr &nd-Refresh -Mu s i e-Ro o m b Houtyš
v blízké budoucnosti zahágí
PRAVIDELNÉ VÝSTAVY UMŽLSCKÍCH FRDJEV0
První výstava
již v následujcím měsíci t

Svoje práce bude vystavovat nám všem velmi dobře
známý Vojta Rybin. Prflwodní slovo J. Fischer.
Nenechte tuto záležitost plavat a přijäte shlédnout (nejlépe čtvrtek a sobota - to je volněji)!
Další akce podobného druhu na sebe nenechají čekat, připravuje se výstava fotografií, atd atd.
Fodrobné informace
u organizátorů 111

