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Je mi veliký

Pláš� z hvìzd
Plandají mi rukávy
a zakopávám
o jeho záložku
Má kniha básní
padá do kopru
a z ní vylétávají
záložky ze všech ptákù
z nebe utržených
Brutálnì zmocòuje se jich
mùj bratr vítr
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Bagatelky I.

Buï jak buï
Buï jak buï a neprobuï
zlé duchy v sobì
Dej jim napít Dej jim
muèenkový èaj

Zázrak 
bije srdíèko
pod srdcem 

Bagatelka
Kde konèí smutek rodí se humor
Smutek aè rodu mužského
je pravou jeho matkou 
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Oknem pøekladu
Kladu bøíška
prstù svých
na krátké básnì
Prsty saju zázrak

Ažpozet
Jen špièkou jazyka
lízla jsem si z knížky
A jazyk øve: Chci vše!
Od áèka – až po zet

A pøece je støíbrná jinovatka
rytíøským brnìním
proti zlu
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Slovo záøí

Staré slovo oèištìno
vrátilo se: v e d ø i n y

Svatý Petr se zbláznil
hází po nás vaøící polštáøe
a peøiny

a slovo záøí když rýmuje se
s nejhezèím slovem dìtství:
p r á z d n i n y

Pøed pádem

Na lešení domu Rosenberg
vlaje ve vìtru prapor
z modrého igelitu
Neustále se pøevtìluje

Teï je právì hustým 
pramenem vody 
bièovaným kostrou 
z velké ryby
Po chvíli do pramene 
seká sirá kostra stromu

Když vítr zhasne
modrý zavøe oèi
a spí jako kùò vstoje 
I ve spaní se drží
obìma rukama
rezavé kovové tyèe

Marnì èekám
kdy udìlá výmyk
Z tìlocviku dám mu
nemilosrdnou trojku 
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Bagatelky II.

Mikoláš Daèický z Heslova
vyskoèil na mì ze slova
fajfka

Karel Jaromír Erben
Vzácný eben / letí z nìho
Polednice
a pohádkový høeben

Z Babièky Nìmcové
vyskoèila Božena / z Boženy
vystoupila žena neporažená / Pohádka

Øve jako tur
umìní které mlèí

Jitøní pozdvihování
Zvedám nìžnì žlutou roletu
Tím každý den Novému
jitru se klaním

Suchý list
na náhrobní kámen pad
a nahlas hnije tu
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Jako vyèesané vlasy

na bílém prostìradle
Jako rùžové srpeèky nehtù
na èernì lakovaném 
noèním stole
Takové
hebouèké ilustrace 
ne nepodobné 
z Tøebíèe Alici Èíhalové 

Sedm kajícných žalmù

Dvanáct Sibyliných proroctví
Slzy svatého Petra
Sbírka francouzských šansonù
Písnì na básnì Petrarkovy
Magnum opus musicum
Orlando di Lasso…

To je maso – Ještì se nezkazilo
Ani øádem Zlaté ostruhy
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Bagatelky III.

Tak už pojï
øve bøeè�an
za høbitovní zdí

Ze studny mlèení
teèe ještì teplá krev

Køik nebo propastné ticho
ani potoky slz Zmrtvìlou 
lásku neprobudí
Nic platno

Je malulinkaté 
ouško jehly
Nikdy neprojdou všichni

U moøe
Vítr z nebe vlasy nám mne
Má tebe i mne
Pláž zdá se nekoneèná

Jiní rozsvítí 
až zhasneme
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Nikdy neumøe

Už šestapadesát let si nepøetržitì 
Dítì v galerii v Chebu myje v míse ruce
Narodilo se ve stejném roce jako Kalinka
Moje maminka
Dnes je jim obìma sto a pìt let
A já se už nìkolik desetiletí chodím 
na Myjící se dítì od Josefa Èapka dívat
Jeho mistrná zkratka mì od dìtství
nepøestala lákat
Co asi ve vodì to Dítì uvidìlo?
Snad bílá bílá
bílá v øadì kuøátka…?

V mé hlavì dvì smrti se honí

Do pohøební služby
dnes jedna paní milá zakoupila Dvì
pøenádherné loutky Smrti

Asi
je tam budou voditi na niti
a pøehrávati si mezi dvìma pohøby
veselé scénky ze života

jedna smrt bude honit druhou
a tak stále dokola
jedna druhé vìšet se bude
na paty

pak zaènou obì naráz obratnì
a jistì kácet v našem lese
plném nejistoty
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Povzdech jara

Opuštìné domy Ovocné sady
Keøíky angreštù Køoviska rybízu 
èerného
Panenko ve køoví bez nožièek
Kousku talíøe s ornamenty!

Ach vy èerné ocúny 
jedovaté

Bagatelky IV.

Táta Ráno
vyjde na zápraží
píská si písnièku
kos odpovídá

Jídelním pøíborem
hloubi zemì
se dotýkáme

Má velké mezery
a nìkdy i ty 
vynechává
i zlaté poklady
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Je tak mocná
že zahání hlad
Síla literatury

Na dnì misky
s èajem Bancha
vidím draka
promìòovati se
ve vážku

Sklenìné tabulky v oknech
jsou prodloužené 
ruce kamenù

Všechny èerné koèky
za èerné mraky
se zatoulaly

Ptáci snù
kulhají k tobì

Nepøicházíš
k veèeøi ani k obìdu
máš svou v nebi
spíž
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Za kopeèky

Zdrhli ještì døív  
než nastaly odsuny
jejich domy odstøelili dynamitem
na neviditelných zahradách
zjara fialové ocúny

Samota

A než šel spát
políbil obøadnì
chladná ústa
Midnight Black
Huawei
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Bagatelky V.

Sami tak sami
Skládáme své 
origami

Ráno
zasvítilo
na paty noci

V hlavì mé obèas je
rušný rýnský
pøístav

Mlèenky
Za každou rybí šupinou
tajím dech

Žijí
v neustálém dialogu
naše duše

Je mlèení
v básni hlasem
který ptá se?
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Budelipka

Báseò napjala se v luk
a vystøelila šíp: Bude líp!
(já se pousmála
v dlaních držela jsem
tvoji budelipku)
a pravou nohou
s dùvìrou
pøekroèila práh

Kvetoucí trnka

v sobì tají Zátiší 
s lahví vína
Topí se v ní Vèela
Picassova
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Prší

Nìha bìhá všemi svými prsty
po strunách
Prší...
Arpeggio
Harfa je zakletá princezna
Zná pláè a smích všech svých
ètyøiceti sedmi dìtí
Jak je ti miláèku? Jakpak je ti...?

Prší... Už jenom poprchává
Rytíø Malíèek na jiné èelo dává
rùžové pivoòkové znamení
Prší... 
Glissando
tak tichoulince poprchává
padáme znaveni 
do obrazu voòavého

Pyraha

Èas tryskal mu
A pak se vlekl vlekl
a pøišlo zoufalství
donaha se svlékl
a bìžel bìžel bìžel
a nahlas peníze poèítal

Pak ho kurtovali
a pak ho vezli
siréna jeèela
a my jsme jen tušili

A nìkde pøedaleko
ještì              zpívá 
jazyk             štìstí
bez èíslovek a èasu
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Bagatelky VI.

Trysk
Vèerejšek už je:
archeologie

Jak moc se liší
radioaktivní popel
od popele ze døeva

Lahodná vùnì
je vzpomínkou ohnì

Nejdou 
zmìnit na slzy
nejhlubší smutky

Díváš se
do Èapkova linoøezu 
jako do zrcadla
Je tam Strašidlo

Dnes se štítím
sám sebe
Øeklo Zvíøe
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Tiché psaní o hledání
(Zbyòce)

Dnes všechny balvany
z cesty mi uhly
a já jsem veselý
s kvìtinami truhlík

Piš a komponuj
Jako básník Friedrich 
Wilhelm Nietzsche
O tichu v prostìjovském domì
O pytlích radosti 
co vezeš právì 

Básník též hledal
své malé chvilky štìstí
Mezi zlem a zlem a zlem
a zlem
Kdo hledá  – nalezl  už

Atomový høib

Pár lidí se mu smálo
pár lidí plakalo a vìtšina
mlèela

Kdo døív Kdo první? 
Zvítìzil Manhattan?
Závody se rozjely
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Neumlkli ptáci

Ptáci pøidali se k Pochodu kadetù
Trylkovali do Pražských valèíkù
Antonína Dvoøáka
Kontrovali v ouvertuøe 
velkého Amadea Únos ze serailu
Ptáci spoluvytvoøili 
Lázeòský nedìlní koncert
Se Straussem kvapíkovali parkem
a štìbetali do Hlasù jara
Uherský tanec temperamentnì protanèili
na vìtvích stromù Pak Potpourri jim do peøí 
z My fair lady zavonìlo – zafoukalo
Na závìr jsme všem zatleskali a šli na pohár
se zmrzlinou a slaným karamelem

Je zajíc

Je takový bílý zajíc 
míchá z roztodivných kvìtù
a sveøepých travin
støíbrnì modrým chlupem
elixír štìstí
ve hmoždíøi poezie



Šíp hluboko vražený 

do mozku srdce
jde s námi kamkoliv a trnu  
trhá stín
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Bagately jako bagatelky

Ve Slovníku literární teorie natrefíme na termíny 
jako bachši, bakchej nebo balata, pojem bagatela 
bychom však v nìm hledali marnì. Koneckoncù není 
divu: je to záležitost hudebního názvosloví, slovo má 
francouzský rodokmen (bagatelle) a oznaèuje drobnou 
skladbu èi skladbièku, pøípadnì malièkost, bezvý-
znamnou vìc. Jenže tak úplnì bezvýznamná nebývá: 
klavírní bagately skládali napøíklad Ludwig van 
Beethoven a Robert Schumann, v èeské hudbì Anto-
nín Dvoøák a Josef Suk. Posléze se pøihodilo, že baga-
tely pøeputovaly i do literatury. Bývají spojovány 
namátkou s Vladimírem Holanem – a nyní i s fran-
tiškolázeòskou Alenou Vávrovou. Ta se ale nespokojila 
s pùvodním pojmenováním a uvedený termín jímavì 
zniternila: nezaèala psát bagately, nýbrž natotata hned 
bagatelky. Zdánlivì nìco ještì drobnìjšího, navenek 
ještì bezvýznamnìjšího. Kdybychom to ale tvrdili, 
zjevnì bychom Vávrové neúmìrnì køivdili! V její 
básnické tvorbì, konkrétnì v útlé sbírce Buï jak buï, 
totiž takto došlo k výraznému i význaènému žánro-
vému, estetickému a mimochodem též k filosofické-
mu posunu. Jakoby autorka v této knize veršù nema-
jestátním gestem prohloubila svou dosavadní poetiku 
a zároveò obmìnila navyklou polohu bytostnì tempe-
ramentního básnìní do pøekvapivì odlišné podoby. 
Její bagately, zde tedy bagatelky, pøedstavují neèe-
kaný, nicménì kultivovanì umìøený pøíliv poezie 
zèásti aforistické, zèásti gnómické. Ještì výstižnìjší by 
možná byla charakteristika sbírky coby pùsobivého 
pøedstavení poezie minimalistické. Totiž poezie, u níž 
platí, že èím minimálnìji se v ní básní, o to vìtší bývá 
maximum její básnické výpovìdi. Obvykle vznikající    
s vìdoucím krédem: buï, jak buï.

Literární teorie není vždy šedivá, jenže mnohem 
vitálnìjší mùže být tvùrèí vzepìtí a poté i autorská 
promìna. Jako kdyby se tu Alena Vávrová znenadání  
s pøirozeným pùvabem promìnila v pøítomné i èa-
rovné zjevení onoho „bílého zajíce, který ve hmoždíøi 
poezie míchá elixír štìstí“. Leckterá básníøka o takové 
metamorfóze jen sní, zato jedna z nich teï onen elixír 
namíchává z bagatelek. A� je, jak je.

                                                 Vladimír Novotný
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