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Studánka. /// Trampstvo sobě
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Ty / TOMEK
Mozaika
Tvojí tváře
ze střípků paměti
Součet
Tvých chyb
v krásné výslednici
Okamžik
Tvou přítomností
vstupuje do věčnosti

v
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x x x / TOMEK

Když spina? soumraku rozsvítí okna domů
8 polem marnosti zindukuje cívky našich
hledání,
když i poslední zoufalec najde svou ftvězdu,
/jmenuje se tak totiž hospoda v našem městě/
hledám tě jako toulavý psík,
kterého jsi snad kdysi pohladila cestou ze
školy.
I když ti nedává nic najevo,
míjí tě v němé naději na Slovo,
na něco, co už tubyio v mezičase samoty,
na opakování neopakovatelného,
nadalší díl skončeného seriálu, který se
nám líbil.
Nebo snad na něco nového,
jako je třeba křížek u cesty, okolo kterého
jsme léta chodili
a všimli si ho aJí na cestě ze zábavy pozdě
k ránu.

A ž f • / TOMEK
Až budu velký jak
Malý princ|
až budou zbytěčné v»ory,
které se mi protiví,
až jednoho dne budu vědět,
jak vysnít blues,
namaluju ti tvůj obraz kxá
královské dokonalosti«
Až v tom dni náhodou
nebudu nikomu hrát divadlo,
pak ti zahraju
v akordech, které znám, /ve třech/,
místo treátka lístek na vlak,
/dvakrát přestoupím/
píseň o chvění v konečcích prstů,
o nádražácky zpožděných
polibcích*
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Básník, divadýlko a já
podle vyprávění - DOMINIK

foto:
Šmidlá
a Vrabče

Básník:
Bez oozvánek a bez vázanek
potkali divadýlko
Jeviště smutně šustilo
předčasně spadanými listy
Lavice hlediště si vyhřívaly smůlu
a létem unavené včely
za ně spokojeně předly
Divadýlko:
I kdyby ten básnivý kytarista
hrál jen pro mě a pro jednu bláznivou
holku v hledišti, bude to asi
moje nejkrásnějsi představeni*
Já:
Marně se snažím vylovit několik
slov z té písničky» Melodie je slyšet
% očí dívenky,
ale přesto ji nemůžu chytit.•,
A naoadá mě jen:
n
ál bylo jemu i jí tak 1? let,.,*
- Ale to on určitě nehrál.
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DOMIMIK

JARO

PODZIM

Pár nových nadějí
Podzim v Čechách
co do léta nevydrží
ten se popsat nedá
jentm člověku
/některé věci si necháváme
pouze pro potěšení,
Pár lásek větrných a n i ž b y c h o 2 a museli znát
co přes noc roztály
jejich definici/
nejen člověku,
k d y 2 ¿ d e t e a e ¿ e n podívat
musíte si s ním Dovídat*
LJETO
Slunce tančí
voní po lásce
louka vábí
dívku ke kráse

Z HA

dívka tančí
vábí ku lásce
slunce voní
louce ke kráse

Zima zdrhne
šátek ke krku
mráz vrhne
na zem oohromu

louka voní

Večer hledá Gerda Káje

u
slunci po kráse
Sněhové královny
dívka vábí
tenkrát je v lesích nejtišejc
tančí P o lásce
zamrznou i zlé sny.

Ztráty a nálezy / MASflM
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Říkává se - jen zbytečně neztrácet hlavu,
ale - co to je? Co to je - zbytečně? Jde to
taky úmyslně? Nebo zákonitě? A to je dobře
ji ztratit zákonitě? A ztratit ji zbytečně,
to je asi hloupé, že«*•
Jeden můj přítel to s ní neměl lehké* Častokrát říkal, že neví, kde mu hlava stojí# '
/To ale říká někdy každý z nás*/ Bůh ví, jak
on to myslel* Asi vážně* -Vážněji, než by jednoho mohlo napadnout; soudě podle toho, co
mi vyprávěl*
Je to už asi víc než rok* Jednou ráno se
probudil• Byla zrovna sobota, tak nemusel nikam pospíchat« Vstal a když se pak díval do
zrcadla, jako vždycky ráno, po tom co se umyl
a oblékl a před tím než se učesal, kouká a co
nevidí - hlava« Byla pryč*
ts
¥ždycky tu byla* To bylo v pořádku,1* říkal
si* MTe5 tu není* A nic se neděje* To jsem
zvědav, co z toho bude.*1
Bylo* Za nějaký čas zjistil, že má nemocné
srdce* Ona totiž hrdlem, tam, kde dříve hlava
chránila přístup do jeho těla, tudy se nepozorovaně vplížila ošklivá nemoc* Nevěděl jaká, nevěděl, že at nemoc musí jedině vyčerpat
sama sebe, a nevěděl ani, že to se snad ještě
nikdy nestalo, že většinou vyčerpá toho, koho
se jí podaří zasáhnout« A tak se rozhodl, že
S5USX %xskat zpět ztracenou hlavu, protože si
myslel, že s její pomocí se mu podaří nemoc
zahnat* Ale kam se obrátit? Odkud začít?
Šel do ztrát a nálezů. Tam byla velice
krásná dívka útlých paží a hrdého pohledů.
Zeptal se jí:
"Nemohla bys mi, prosím, poradit? Ztratil
jsem hlavu, jednoho nádherného slunečného dne
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a onemocnělo mi z toho moje srdce« Nevíš$ "mm
bych ji m#hl n&jítf abych ji zase měl a srdce
uzdravil? Nevrátil ji ně kdo?*1
11
A dívka odpověděla:
ff
Co mi to tu povídáš? Co je mi do tvá hlavy
a do tvého srdce?I Nezdržuj;;, a neotravuj,
mál* svých starostí dost, musím škrtnout šest
důležitých a správných čísel, abych potom,
mohla být šíastná a veselá a nemusela sedět
tady* Slyšíš? Běž a neotravuj,ft
Šel* Přišel ke druhé dívce. Avšak ještě
dřív, než se stačil zeptat na radu, už k němu hovořila:
H
Proč nejdeš blíž? Neboj se, , já tě nesním*
líbí se ti má černé vlasy? A oči? A nemám
krásné svůdné tělo? No řekni, podívej ae na
má ústa - proč je nepolíbit? Tak neváhej,
neboj se a pohlaS mou tvář. Můj klín tě přijme
jako rozpukaná země^osvěžující vláhu deště,
prýštící v tisíci šňůrkách z nebe* Proč váháš? Proč nic neříkáš? Nebua tak zbrklý a bezhlavý - co to děláš, kaia běžíš? Neutíkej, vrat
s e,, •"
přišel ke třetí dívce.
uprosím tě, víš, ztratil jsem hlavu* Každé
ráno i večer jsem se na ni koukal} nebyl to
žádný zázrak, ale byla moje* Tec ji nemám
© mám z toho jen nemocná srdce*Můžeš mi poradit? Kde ji hledat? Kdo ji má?"
51
Přece víš, kde jsi sá ní byl naposledy*
Tam se dojdi podívat a snad budeš mít štěstí,*
w
Ano, vím, bylo to na nádherné proéluněné
stráni, všude spousta lidí a veselí, tak že
člověk nemohl být sám ani kdyby chtěl, jenomže
pak se to nějak zamotalo*, * ano, tam. to bylo.
Ale prosím tě, pojS tam se mnou* Jít tam znovu, sám, nemocný, takhle, ,,11
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Šli a slunce je provázelo svými paprakyj
šli a Sas se před nimi achoval, tak še ho
nebylo možno postřehnoutj šli a během jednoho dne uplynuly snad celé roky /jako by život je vedl klikatou svojí cestou a neustále
jim otvíral dveře jinam, pryč od cíle jejich
putování a bál se jeho konce/$ šli a vše se .
před nimi rozestupovalo a vše se za nimi uzavíralo* . • šli a přišli ke stráni, kde už tráva pomalu usychala a vítala se s listy, které
jí letěly v ústrety*
Dívka se rozhlédla a za chvíli už v dolíku
za křovím objevila schovanou hlavu, která se
tam krčila a dělala dlouhý nos* Zvedla ji,
pohladila a dala jemu tam, kam st patří*
M
Raduj se, máš opět hlavu na svém místě*
Ale příště si na. ni dávej větší ooffor. Mohlo
by se stát, že by ae ti nevrátila už nikdy.w
Pak se dívka rozloučila a odešla*
Když zmizela její záda i on se vydal k domovu* Spokojen a s předsevzetím, že už hlavu
nikdy neztratí*
To předsevzetí splnil* Jenom srdce, srdce
už ae mu nikdy vyléčit nepodařilo*

SHORTY
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Ze sbírky wJako by padalo listí"
listopad 78

*,*?šichni ae vydáváme v krytých vozech
plných dědictví otců na severozápad,
vybudovat domov podle obrazu svého•*«
a jak jsem poznával
svět okolo sebe
stále víc jsem
opouštěl svý představy
o t@m* co chci
až jsem si najednou uvědomil
trochu sám
© a rukama v kapsách
že překonávání překážek
dodává všemu jiný smysl

Cesta k lidem / Hana
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Bílý koberec jiskřil v pozdním odpoledním
i abodel do očí,ukolébaných šedivým
IW xm srauu. Keme s e m ž o u r a v ě rozhlédl po
bílé pláni, pak odhodlaně narazil prošívané
paleáky a seskočil w s dřevěného schůdku*
Ne, už tu nebude ani minutu, nemá zapotřebí
nechávat zesměšňovat své názory, pokládal je
za své nejlepší kamarády, za součást sebe sama a oni ho tak poníží a zradí zrovna před
Minkou, které chtěl ukázat svoji partu jako
ostrov jistoty.
Sníh byl krupičkovitý a přesýpal se pod
jeho raznými kroky jako písek* Slunce pomalu
sklouzávalo do kapsy tmavé hradby lesa a v
nehybném modravém vzduchu bylo slyšet tichounké
lupání mrazu* Keiaa, nažhavený zlostí a ponížením, nevnímal nic - ani krásu krajiny, ani
přituhující mrázt ani ubývající světlo v měkkých stínech mezi navátými muldami sněhu.
Teprve když mu v lese začaly tmavé kmeny stromů splývat a mrazivými pruhy tmy a tváře začaly brnět jako přilnavý povlak cizí hmoty
na obličeji, uvědomil si, že zabloudil.
Rozvířené myšlenky a zraněné city začal
třídit a odsouvat do pozadí daleko' naléhavější
pocit tentokrát konkrétní nutnosti - zahřát
se a najít cestu z lesa, mezi lidi. Na malé
skalce mezi stromy, kde vítr sfoukal sníh
do rozsedlin a průrev, se pokusil rozdělat
oheň, po několika marných pokusech svou snahu
vzdal a mrskl krabičkou vlhkých zápalek do
skalní praskliny, Mezitím se zcela setmělo,
ale viditelnost v lese se zlepšila díky střechýlkům hvězd a tučnému oku měsíce. Také sníh
odrážel stříbrné studené světlo a K.ema se
snažil ujasnit si směr, který by jej dovedl
k lidem. Nohy, které ho předtím bolestivě
zábly, začaly tuhnout a mrtvět.
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Nesmím stát, musím se pohybovat, za žádnou
cenu nezůstat sedět, říkal si do kroku a
kašdé další nadechnutí nu vráželo ledový nůž
do plic» únava začala obrnotávat jeho tělo pavučinami pomalosti a oři stěží udržely nahože
ví řka, která se mu zdála naběhlá jako buřty
a těžká jako závaží* Konečně dorazil na kraj
lesa a a nadějí se rozhlíželkolem. Nic - jen
mrtvé ticho a nekonečná bílá plocha, která
splývala a obzorem*
'Když půjíu kolem lesa, musím narazit na nějaké stavení a zároveň mne stromy budou chránit před mrazivým větrem» Také ruce již přestával cítit a malátnost stále více spoutávala
jeho kroky« Stále neodbytněji se vracela myšlenka na to, aby se zahrabal do sněhu do závětří nějakého smrčku a chvilku si zdříml*
únava sílila a už už začínal podléhat onomu
sladkému našeptávání, když najednou zahlédl
ve sněhu tmavý otisk boty* Stopaí Když půjdu
po té stopě, musím dojít k lidem* Ten nepatrný
kousek sešlapaného sněhu mu nalil nové síly
a Kema se takřka rozběhl po tmavém řetízku
stop. Místy se korálky otisků motaly v podivných obloucích, ale přesto sevzdalovaly od
lesa* Chvílemi padal na kolena, ale opět se
zdvíhal a takřka v předklonu se belhal po
sněhovém písmu naděje, které vytvořila čísi
noha* Oči už neposlouchaly rozkazy mozku
a stále častěji se zavíraly jako rolety vyprodaných krámků* V nesmírně namáhavém mžourání k obzoru najednou zahlédl světlo* srdce
mu poskočilo jako pouíová opiška na gumičce*
Konečně, už je blízko - cesta ho zavedla
k lidem, k lidem.•* Jakoby ho toto vědomí zbavilo všeho odhodlání á úsilí, sklesl na kolena
a B lokty ve sněhu ještě jednou zvedl hlavu
1c světýlku naděje* Pak položil obličej na
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bílý polštář, který už vůbec nastudil a a tile vou aavřel oSi#
Probral se při čímsi výkřiku a jakési ruce
mu pomáhaly nahoru*
M
P o t a d y nemůžeš zůscat, 2mrzl bys,f< domlouval mu jakýsi hlas a on si najednou uvědomil, že ^e té hlas jeho kamaráda Fepuldy.
n
Iak vidíte, jé to říkal,** vtíral se do jeho
vědomí další hlas, ff já to říkal, že se vrátit
On je správnéj kluk.11
"Kluci, podívejte se* vrátil se po vlastní
stopě, proto jsme ho nemohli najít,11 hlásil
Žabáček - benjamínek party. Kema se pokusil
otevřít o51 a proti světlu zahlédl rozmazanou
skvrnu Minčina oblečeje. Její ústa se otvírala
a skrze blaženou vlnu radosti a tepla doléhala
ke Kemovi i její slova:
"Vidíš, tvoje vlastní kroky ti ukázaly cestu
zpátky k lidem...11 Ani si sama neuvědomila,
jak hlubokou pravou pro něho vlastně pronesla*

