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Mám sùl a chléb

a dùm ze døeva

a bolest – z nemoci

Josef Hrubý, Osoby
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Socha

Prsty modeluji tvoji tváø

z deštì

a ze slov starodávné písnì

Všude kolem tì vidím –

staèí jen vùni nasát

barvu oèí pøidat

a poslechnout si jemnou melodii

Stojím u mola

a mávám lodi co odplouvá

do Chioggie a do Benátek

Stojíš na zádi –

louèíš se se vzpomínkami

a se vším co kdy mívala jsi ráda

. . .

Oblékám se do tvé povahy

abych si tì pøipomínat mohl

vždy když tì z piedestalu strhávat budou

do tmy a do mlhy
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Lyrický sen

Maluji lyrický sen

s alejí lip

a s kašnou

mezi barokními slovy

Kousek za støedníkem

(mezi èárkou závorkou a žízní)

maluji tvé oèi

ústa

šepot motýlù

a pøiznání všech lásek

dosud zapíraných

Opøený o tmu

rozsvìcuji barvy

na svém plátnì

plném nepøesností

otázek

a odpovìdí

Jen ještì èekám

kdy  (všemi opuštìná)

krùèek za obrazem

porodíš zeï

a na ní namalovaný výkøik
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Mlha

Pøikrýváš se mlhou

až kamsi nad ústa

Máš proto

slova neviditelná

a neviditelný i úsmìv

za otázkou

Odpovídám láskyplnì...

Teï víš

že s mlhou odplout mùžeš

a pøesto nebudeš 

nikde sama
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Rýmy

Slyším tmu

jak louská oøechy

To vkrádá se smutek

mezi muškáty

Mám jich balkon plný

i hlavu

a jsou i ve všech mých snech

a pøedsevzetích

I pøítelkynì jarnì rozkvetla...

Místo spánku

zaèal jsem tedy sbírat rýmy

Vyložím jimi celou ložnici

i balkon

i terasu nad garáží

A potom v tom ryku

ztratím se

ve snu s nevìstami
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Tak jsem tì poznal

Noc

po mìstì ledabyle pohozená

a vedle ní vychladlá píseò

zveèera dozpívaná

Tak jsem tì poznal...

. . .

Dnes nestoupáš ke kùru –

zùstala jsi doma

pomnìnkovì hebká

Já tì však poøád poøád vidím

nocí plout

na tónech do pltí svázaných

A nìkde nad úsvitem èeká øeka

se svými peøejemi
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Obraz

Odnikud nikam

a pøesto vprostøed knížky

nacpané lyrikou

a našimi nìžnostmi prchavými

Nebyl to pøíslib

když usmála ses

osamìlá na palubì

Nebyl to jed

když usnula jsi 

mezi tóny modravými

Byl jsem to já

kdo zastavil tvá slova

prchající k branám u Thermopyl

Tak tedy podepiš

. . .

A prodej obraz

modøínové galerii 
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Dozrávání

Koupeme se v hebkých tónech –

ty s violoncellem

já s houslemi

pod klenbou noci

v jabloòovém ráji

Oèi se zúžily

ústa rozevøela –

sladká žízeò mezi stromy zdøevìnìla

Zvu tì mezi vlny varhan...

Ukolébají nás

do pìti knih veršù

. . .

A koneènì potkáme Jana Skácela
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Hladová noc

Noc je hladová

jak psi za útesem

Vyje hloubkou lesa

skøípe zuby

láme vìtve

zlostným vìtrem ozývá se

Dívám se

na tu shakespearovskou scenérii...

Vracíš se z Neapole...

A mnì mrznou prsty

na tlaèítkách telefonu

který je hluchý 

a snìhem zakrývá se
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Co bolí

Èteš mi pøes rameno

co píši na tapetu –

je to vzkaz

nebo pokání?

Lítost

bolest

nebo co jen pøines èas?

Z oblohy kape tma

a ticho šátrá po okolí...

Není jenom vzpomínka

co bolí
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Zavírací hodina

Podporován geny po pøedcích

(mírnì obnošenými)

spìchávám svižnì

z kuchynì

pøímo do hospody

Strýc Erich

nespisovnì ze mne promluvil

když zamkli dveøe na petlici

Prý už ani sklínka

prý už ani kapka...!

. . .

Na Jižním pøedmìstí

– pøímo ve stanici –

štamgasti trhají zbytky téhle noci

Kousek mi dali pod hlavu:

Ráno prý bude moudøejší

A z cizího prý krev neteèe...
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Na sídlišti

Z paneláku èiší

cizota a nezájem

O skla se tøou slova

kvapem vyslovená

z opaèné strany pak tma

a hlas zvonu

odnìkud od Zábìlé

Vypáèený zámek

trèí do prostoru...

Zaèínám chápat

že do mé básnì nevstoupíš

ani dnes

Ba ani zítra
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Prvosenky

Mrzne

až dùm praská

Hraješ si pod snìhem

na teplo

a taky na Vánoce

Pak je tu obleva –

a sny tají v louži

pak v potok

a nakonec ve Velikonoce

Na kraji vsi

topol balzámový køièí svou závist

mrakùm v ústrety

A my vítáme jaro

s prvosenkami

èemeøicemi

a krokusy
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Exil

Máš pomaèkanou tváø

od vìtrù a deš�ù pøíèných

Èteš si v kamení

a v mysli stavíš pøehrady a hrady

Mne neošálíš...

Vím že píšeš svùj stud do šuplíku –

tak jak to exulanti dìlávají

Sonetù se však nedoèkám...

Staèí

když úsvit podejdeš

a prozradíš co doopravdy vidíš

za mostem pøes údolí
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Obraz s deštìm

Podepisuješ

obraz s deštìm

Vystavíš ho pak

v tramvajovém depu...

Nikdo kolem neprojde –

ani zapomenutý cestující

Není tam totiž namalovaný

zázrak

ani nadìje

ani oèi dobrodruha

Obraz pak skonèí

pod schody v galerii...

. . .

A já pøijdu za tebou

s nostalgickou písní

a se vstupným

v lahvince becherovky
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Podzim

Svážíme mlhu do údolí –

na korbách aut

v kabelkách

v uzlíècích z kapesníkù

Balíme do ní stromy

potùèek s oblázky

s okouny

a raky

a také oèi

aby byly mìkèí

a smíølivìjší
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Tvá pamì�

Tvá pamì� rozpadla se

v hromádku drobných èipù

Už ani bratranec z Austrálie

ani prateta ze Šestajovic...

Všichni jsme potrháni

nikdo nezùstal celý –

natož pak sen

Jen slzu zatlaèit

a mùžeme zpívat zpøeházené písnì

. . .

Refrén si vymyslíš

podle titulkù v èasopisu
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Otvíráš dopis

Otvíráš dopis

– pomalu –

jako když vévoda z Edinburghu

oèi otevírá...

Strach neskryješ

ani odevzdanost

Píše ti pøítelkynì z Albionu...

Zamykáš ústa

i øádky pøipravené odpovìdi

Nùžkami pøistøihuješ

øeku fantazie

Už víš

že sen ti onemocnìl

samotou



- 26 -

Mejdan pod hvìzdami

Velký i Malý vùz

zatahují do vozovny

Kam ještì vyrazíme

na námluvy?

Noc je ještì mladá

a my také ještì chvilku

budem mladí...

Všichni

co dneska spí

pøišli o nejvìtší mejdan

pod hvìzdami

Fanfáru ale odložíme

na zítøek –

hned po probuzení
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Recidiva

Mlhou vytíráš podlahu

zablácenou

vèerejším deštìm ošlapanou

Tabletkami

podkládáš nábytek

aby nekulhal

nekašlal

nesmál se tvým øeèem

Nikdo jiný tì neposlouchá...

Pak jsem tu ještì já

a mé pokusy o vèerejšek

Ty však chceš zítøek

anebo pozítøek –

pondìlí nebo úterý

nejradìji však nedìli

Chytáš své dìti za ruku

. . .

A chystáš se na nejhorší
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Stáøí

Odkud?

Shora!  A taky trochu zprava...

Lhostejno

odkud bolest pøichází –

za provaz u zvonièky tahá...

Láme se pøes naše pøedsevzetí

tak jako vèera pøes kameny

Ještì víc zprava?

Pozor!

Tam nesahal bych holou rukou...

Jako když déš� vyplavuje jádra

Jako když dívka do hanby se zahaluje

Vìštci neúspìchem podráždìni

odcházejí domù bez pozdravu...

My zatím bolest hladíme po vrásèité tváøi

. . .

A tìšíme se tiše

až na tøešòové vìtvi rozkvetou

sýkorky a rehci
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Pravda

Na univerzitì

doktorandi znejistí

když ke sto druhùm pravdy

vymyslí dvì další

To my už víme své...

A nepotøebujeme k tomu výslechy

a odposlechy

a pøeslechy...

Pøelepujeme špehýrky

okna

i celé paneláky

. . .

V hospodì U Netopýra

výèepní narazil

vychlazený soudek s excelentem

A vzadu v koutì choulí se loužièka

docela malé lži
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Válka

Ospalá øeka

pøitéká z tøetihor

a dole pod døevníkem

omývá nám unavené nohy

Pøišli jsme až od høbitova veršù

nìkde v Tramtárii

Takže dobré slovo potìší...

Šplouchá nám po kotníky -

když štolba zdálky køièí:

Pøijíždìjí!  Jedou!

Na vorech blíží se

poselstvo krále Ježidara

se vzkazem

že válka proti veršùm ještì neskonèila
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Zahrádka u našeho domu

Vlk dýchá

Karkulce do zrcátka

slepice tanèí Ravelovo Bolero

Frankenstein vymýšlí

umìlého èlovìka...

To je každodenní zahrádka

u našeho domu

. . .

Vzal sis na cestu

dost svých pilulek?

Ne všechny chutnají po vanilce...

Alespoò jednou mi Petøe vìø:

Tohle budeš dlouho

dlouho

dlouho malovat...
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Zima

Nezval jsem ji...

Vtírá se všemi otvory

až do kolen

i do hrudníku

Lyrika ztrácí svou pružnost –

namrzá mezi prvními

Slova jsou opuštìná

housle popraskané

kolena ovázaná

Soucit zkamenìl
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Plavba

Už vím kdo mì nahradí

u kormidla 

pronajaté jachty

(I já totiž skonèím

dole v podpalubí...)

Bude to pes

koèka ryba kùò èi lev

anebo tvùj dopis

psaný rovnì jako trasa Titanicu

Plujeme vstøíc osudu –

a hlavnì øeèem

co pøed námi ulicemi bìží

a zastaví se až nìkde na pøedmìstí
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Hvìzda

Hvìzda ti spadla

pøímo do tmy

a úplnì dole

o tvùj sen se rozbila

Nikdo se nezranil

nikdo nezasténal...

A nikdo si nevšiml

jak písmenka rozsypaná

peèlivì sbíráš

a skládáš z nich

Kroniku trojánskou

. . .

Z písmenek co ti pak zbydou

vystavíš útulek

pro hvìzdáøe
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Horská dráha

Èas se nám stoèil

do spirály –

jako had

jako køivé slovo

jako pøísaha neupøímná

Kloužeme

smýkáme se

øítíme se do zatáèky...

Co skrývá se za ní?

Co èeká nás

a co èeká vzdálené i bližní?

. . .

Pak pravda vykøikne...

Diváci v ochozech

èepice maèkají zklamáním

a prý že chtìjí vrátit

vstupné
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Budoucnost

Na sedm desetinných míst

vypoèítáváš budoucnost...

Kdy øeka otìhotní

a odteèe nìkam blíže k moøi

kdy vzduch se proèistí

kdy pole zaènou rodit

èerstvì upeèený chléb

a rovnou máslem namazaný... 

Okolní krajinu

navlékl sis pìknì pøes košili...

To aby neutekla

to aby blíž než kabát byla

Protože veškeré tvé výpoèty

vylhaly nám divný sen...

. . .

Pøesto se jimi vìrnì øídíme –

a øítíme se zpátky

k minulosti



- 39 -

Kosmos

Zelené myšlenky

èervenají se studem

a skáèou pøes palubu

Napøahuješ ruku –

ale kosti nechytáš

jen kapky studeného potu

Války zaèínají i konèí

urážkami

nevraživostí

a strachem...

Vybíráme si proto

místo dopadu

na jiné planetì

Jenže navigátor nerozumí

èesky
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Zrození básnì

Tvùj sen krvácí

pomalu a vytrvale

stružkou kolem mého verše

Vznášíš se okolo

jako vánek

platonicky

bez pøedøíkávaèe...

Básnické støevo

zauzlované

visí mezi hadicemi

hasièù z Pobìžovic

Kornatí na slunci

bez možnosti osvìžení

Tak proè se divíš

že køièím na Múzy

kde zasekly se

a brebentìním ohrozily

báseò o mém mládí
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Nekoneènost èasu

Kolik smutkù

mám na duši?

Kolik výstrah výzev

soudních apelací?

Jeden smutek pøehlušuje všechny:

bílý je

a voní po labutích

Odcházíš v nìm jako po mramoru –

bez fanfár

a bez milosti

Chytám tì v zrcadle

prsty do snu zatínám...

Unikáš mi mlhou

plaveš nad oblaky

Svìøuji se proto èasu –

vstupuji nesmíøen

do jeho nekoneènosti
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Zátiší se stolem a knihou

Maluješ

Stravinského Svìcení jara

na obøí plátno

kvìtnovými barvami

Okna však necháváš zavøená...

Ptáci proto k plátnu nemohou

ba ani slunce

ba ani výkøik pytlákovy pušky

Z obrazu nakonec zùstane

zátiší se stolem

a knihou

Èekám až mi ji podepíšeš...

Barvy si odnesu s sebou

a namaluji si

portrét stárnoucího páva
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Autogramiáda

Já a ty

dvì lyriky

do jedné knihy svázané

Recitujeme navzájem

své sny

a pøedsevzetí

Ty míøíš na srnce

já na jabloò

a spoleènì do Adamova ráje

Buï jak buï

autogramiáda zaèíná

pøesnì o pùl šesté
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Básnické èarování s okamžiky
 

Umìlci verše narození na zaèátku ètyøicátých let mi-
nulého vìku pøedstavují pestrý herbáø skvostné èeské 
poezie, i když mnozí její tvùrci již nejsou mezi námi. 
Staèí pøipomenout aspoò nìkolikero jmen a pojmù: 
undergroundovou urputnost Vratislava Brabence, srša-
tý dokumentarismus Ivana Jirouse, nábožné zpívání 
Svatopluka Karáska, estetizující surreálno Petra Krále, 
písòové básnìní Karla Kryla, duchovní lyriku Pavla 
Rejchrta, poetické všehomíry Ivana Wernische nebo 
filosofické sentence Bohumila Ždichynce. Nemluvì        
o jejich dalších výrazných generaèních souputnících,      
z nichž leckteøí vstoupili do tuzemského kulturního 
dìní zpravidla nikoli vlastní vinou znaènì opoždìnì.

K tomuto poetickému souhvìzdí se poèínaje až prv-
ními roky tøetího tisíciletí dùstojnì pøiøadil v regionál-
ním ústraní a úkrají žijící a tvoøící Petr Švácha, rodiš-
tìm a srdcem básník plzeòský, pozdìjší volbou ponej-
více literát západostøedoèeský. Nápadnì se ve svých 
sbírkách odlišuje od umìleckého naturelu mj. svých 
vrstevníkù V. Brabence a I. Wernische, zmíníme-li ales-
poò dvì známìjší jména: razí totiž poetiku zøetelnì 
svou a umìøenì osobitou. Jejím dlouhodobým støe-
dobodem je poetizace života a svìta v jejich všudy-
pøítomných a nekoneèných podobách, poetizace témìø 
životadárná, kterou mùžeme zamìnit za pojem zpo-
etiètìní: k tomu zde dochází též u toho, co se zdánlivì 
básnìní netýká a pøesto si potom o zbásnìní øíká. 
Nekráèí ovšem u Šváchy bohudík o nicotné pohrávání 
si s omšelými lyrickými kulisami: též s ohledem na ne-
uplývající èlovìèí zralost a moudrost bývá pøedevším 
jeho novìjší tvoøivé úsilí namnoze o poznání reflexiv-
nìjší a uvážlivìjší. Pøedevším však je zpytavì sebe-
zvažující. Zøíme, jak autor prostøednictvím zvìènìní       
i zvìcnìní básnických okamžikù rovnìž v této pozdní 
sbírce pøedkládá až stoické, nejednou však i ryze po-
vzbudivé poetické zrcadlení osobního i okolního veške-
renstva, nabízí zrcadlení dotýkající se jemného život-
ního pøediva stejnì jako drsné pozemské matérie.  
Zèásti je tato knížka veršù též knihou bilancující, zdá    
se být tichým svìdectvím o koneènosti našeho èasu.       
V poezii však nic nekonèí a co je krásnìjšího než být 
básníkem a zùstat jím?

     Vladimír Novotný                                        
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