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Bylo to takové obyčejné Špinavé nádraží se
záchodky, bufetem, peronem z dlaždičtk, hranatými hodinamif spoustou vrabců a několika
lavičkami» Pár lidí se nudilo nadáváním na
dráhu a já jsem st bavil pozorováním lidí*
Bavil není to správné slovo, ale málokdy st
při tom nudím* Zaujala mě jen jedna postavička* Malý, dalo by se říct "ukoptěný" /i když
k někomu, komu táhne na padesátku, bych si
tohle slovo neměl dovolit/ človíček se zablácenýma botama, ušmudlaným oblekem /tím mi
připomněl jednoho roztržitého profesora/, brýlemi s lacinými obroučky a absolutním nezáj» em
o své okolí, seděl ne jblíž k záchodkům, před
sebou měl o kolena opřenou velkou desku, v ruce štětec, vedle položenou paletu a maloval* ,
Rozhlédl jsem se /trochu zmateně/ kolem
seb§: šedivé nádraží, kde pohled přes pár
vagonů a několikerý koleje na rozkopanou
stráň a polorozbořené baráky naproti působil
dojmem listopadové kocoviny»
Nenápadně /stylem * jako by nic*/ jsem. se začal procházet po peróně a skončil jsem tak,
abych mu viděl ndo štětce** Žádné nádraží,
žádný pesimismus zbořenišť, ale poklidné lesní
zákoutá u potůčku /bez jelena/, ozářené sluncem a svádící pěkně si tam lehnout a ležet
a přemýšlet třeba o tom, kolik integrálů by
se dalo spočítat za tu dobu, než uvidíš tři
babočky*
Já nám k malířům úctu* Jednak protože malování rozumím jan když pozvu nějakou holku na
výstavu českých impresionistů, a potom mé
osobní vlohy k malování by mohly inspirovat
k napsání hororu nebo přinejmenším tragédie*

vrabče
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Takže nemohu podat odborný posudek na technikuf barvy, námět, rozložení, úpravu, modernost
progresivnost a další nešvary malířského umění* Mně se to líbilo o Neřvalo to jako reklama
na čistý vzduch ve spreji, ale hladilo to,
bublalo, hřálo a nebýt těch záchodků, tak by
to anad i vonělo* Začal jem tomu malířovi
závidět* Sice aai nikdy nebude slavným, ale
když maluje, tak maluje e rozvářenýma očima*
ložná tak trochu pro sebe*
Pak někdo vezme nejnovější techniku, počká
na pěkné počasí /dle meteorologických zpráv/
a vytvoří krásnou, věrnou, přesnou /v budoucnosti jistě též prostorovou/ fotografii*
Ale nedovedl by ji udělat na smutném nádraží,
když je navíc zataženo, vlak má zpoždění
a ještě vám přijde vynadat výpravčí* Proto
taky nemám fotku toho malíře* Na nádražích
se totiž nesmí fotografovat*
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DO DNA
Stalo sa mi to asi před dvěma měsíci* Začal
jsem se zmenšovat* Ne jen tak z ničeho nic,
ale přímo úměrně a množstvím vypitého alkoholu* Otřesné zjištění* Je vsak těžké si říct
najednou dost« Tak jsem přestal chodit ise^i
lidi* Byl bych jen na obtíž* Až tečí a blížícím
se koncem můžu zase ven* S nikým ei nemá® co
říct, ale jsem zas ve společnosti* Měřím asi
pět centimetrů a vykračuju ai po atole jak
pajdulák z pimprlátkového divadla* Zase na večírku* fětšina přítomných už ani neví jak se
jmenuje* Skáču přes cigarety a louže vína*
Nechci ai xmazat nová botky» Konečně vidím něco pro mg* Nahnutá napoleonka opřená o popelník* Pomalu se na něj škrabu a usedám na okraj
skleničky* Ach,^ta vůně*.* Je to pravda - když
koňak, tak albaňák* Msj* tu vkus* A jak u studánky* Naberu dlaní © srkám*
Mgjak se to sele* Jedeš! Dáš tu ruku pryč!
Fuj tajbl* Narovnat sklenku* Taková blbost*
Jak asi vyle&u* Stojím tu v koňaku po kolena*
Odtud se už nedostanu* Že jsem radši nepil
mlíko* Třeba bych po něm výrost* Ale tohle*
fo už není studánka* To už je studna*
A sednu si* Co bych si nesed* Někdo by dal
nevím co za takovou koupel* Qhachá ~ zvenku
chladí, ale uvnitř hřeje* A neubejvá* Čím víc
vypiju, tím jsem menší* Zajímavé* Život mít
nalitéj v napoleonce a pomalu ©i ho upíjet*
***ne, to snad ne* Ta opilá díma mě snad pozře
i s mou kapkou života* Brr, ta odporná úst&j
nechciíí* * *
Dáma říhla a svalila se na plyšovou pohovku*
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BEZBARVÍ NÍLADA
/ameb lyrické šplouchání na majáku/
Bezbarvá nálada
ani
modrý rozhled do dálek
ani
zelená naděje
ani
žluté unavené nicnedělání
ani
fialová bláznivoat
ještě tak možná
- rudá ne
dráždivě jako transparent
ne
lepkavě jako krev
ale jako silné víno:
světlo se láme o broušené sklo
a mizí v útrobách pozdvižené sklenky
Zbývá
vynést rozsudek
totiž
přinést výpitek
tedy
přinést přísudek
tak sakra
vynést přípitekl
PS: Dost pitekl
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OBELISK
Milovali se, jen když se měli rádi
kávu pili, když jim bylo černo
Neptali se, kdo je druhá, druhý
Platili dluhy bez antických gest
Utopili se a šli pak spolu domů
koupili si Tutiho, medvídka s duší v plyši
a také několik osobních nepřátel
jenomže pak nevěděli propána co s nimi
Náruživostem svým rozoralimeze
v parku hudba hrála, ona plakala
Šetřili si, podívat ae chtěli do Pompejí
dříve než nějací piloti z pitomých rozkazů
Kvetly jim růže a tvářičky na mrazu
naplňovali údivem cukřenky, svět a sebe
byli nezaručení a t éž neodvysílaní
Léčili kočku, která spolkla nit
na komci té niti světlo odejít
Umřeli v horoucím a přesvědčivém stisku
to je pravda, pravda, samá pravda
KONEC OBELISKU I
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POMIIJW
Milovali se, jen když na to měli ohrni
víno pili a pak jim bylo šoufl
Vyptávali se na neznámý holky
půjčovali si peníze - a sebe
Opili ae a netrefili domů
koupili pár facek a ztratili svý ideály
a taky několik nejlepších kamarádů
a pak si hrál osud už jenom a nimi
Náruživcetí svojí zvorali ci mohli
když měli brečet, tak se smáli
Utratili všechno, podívat ae chtěli ke Krčínovi
dřív, než jim někdo obsadí místa
Zvadly jim tváře v teple hospody
prázdní a lhostejní převrhli slánku
byli nezrušitělní, ale znudění
Bali se m&mocí, polykali prášky
aby se probudili do věčné tmy
Marodili se ze slz jen tak mimochodem
a je to hnusný, hnusný /ale hezký/
WS MÁŠ NÁLADU ?

shorty
BALADA NA PIVO
Záchody čpí
opírám se hlavou o stenu
rozházená měkká místa po slovech
kulisa hluku karet
Zabíjím sobeckost svýho času
v hromadný osamělosti

Jenom doušky polykám
je to ta divná chvíle
kdy žízeň je již uhašena
a chlastat jsem se ještě nepřinutil
Nalepil se mi tácek na půlitr
upadl
Dívám se okolo
pohledem provinilce
ale děda vedle sedí u svýho piva
stajne jako ostatní
stejně jako já
nevnímá

9 shorty
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Zmocnil se mg démon
/jak lehké je svést to
na někoho, nico/
všechno to co nemám rád
tak těsně hraničí s tím
co se mi líbí
že mnohdy podléhám
pokušení
oosunout hranici
a pak říkám
Zmocnil se mě démon

Pronikavá váha půlitru
/šenkýřka nosí vždycky o nějaký pivo víc/
koule kulečníku minula svůj cíl
marné se mužíček zlobí
/mosaika toho co vnímám
má všechny znaky chladných kamínků/
pamatuješ jak jsme se tenkrát přeli
vášnivě, divoce
s vědomím pravdy
a touhy dokázat
to, co považuji za. správné?
Ten mužíček se zlobí
a dokazuje
že je to smůla
fatalistický koule kulečníku
o sebe bukají
a půlitr tčžkne •»•*
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ČISTĚ SOUKROMĚ
TeŠ už je neděle a nějaký divný řlegma
nebo možná rozčarování nebo snaha
o šachování uměle vytvořeného rovnovážného
stavu ~ ale k tomu chybí
víra v e zdárný konec,
nebol teoretický podklad ke zdárnému
konání není ještě" na nutné úrovni
Prázdno
? hlavě jako vymetýno
Myslím na spoustu všeí a vlastně
na nic a přitom jen na jedno
A to by mělo nebejt
Pres oči mi přeběhl stín»*•

inzerát
Kdo má jakékoliv informace či materiály
o Hagenovi, a£ je zašle, případně sdělí
redakci Studánkky nebo Mírovi.
Děkujeme

