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1. 
 
Zas temný večer, pozdní máj... 
Z večerní kožky línal čas. 
Žežulce západ leptal hlas, 
kde syrově uléhal kraj. 
Na zrádce šeptal cizí špeh, 
než kontrolou tmou projížděl. 
Vak pterodaktyl rozestřel, 
přeludně klouzal po blatech. 
Rybníky táhlé v křovích stinných 
zvučely temně tajný kód, 
že špicl má i doprovod: 
děvku ze šťávy světů jiných 
bloudící s blankytnými pásky, 
z nichž ruce sjíždí za podvazky. 
Jejich skřipky jsou štír, co mučí. 
S výdechy do mozku mu prýští 
proud krve ledovaté žlučí; 
jen co ho vzala obouručí, 
spermatu práskla po bičišti. 
 
Večerní bary lidi rvou,   
vždy bledě jasné, jasně bledé; 
před šavlí v křoví hocha zebe. 
Zmáhá tvář bíle umrlou. 
Jas měsíce mu doprovodí 
ten mírný pohup blízký lodi. 
Stříbří i návštěvníky kin 
vracející se – – – no domů 
spadnout v lokty bůhví komu, 
kdo nepil sexuální blín 
a nyní přetrpěl, co nechtěl. 
Spálená jíška táhne se z těl. 
Jak by na všem lpěl pach vody, 
v níž sprej hnití v krizi sody 
syčí. A tlelo hlavně v... (kých) 
v těch sígrácích fašistických – 
smrad v poklopu nesvobody. 
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Bezvýchodná tma už vzešla, 
moč luny zabarvuje louži. 
Žena, hezká spíš než sešlá, 
po ztraceném milenci touží:   
„Dvanáct měsíců či šestnáct snad 
nemám o něm žádné zprávy. 
Je mrtvý, anebo zdravý? 
Zběhl k exilu si vlasy rvát?“ 
Přešla k palmové rostlině, 
o závan záclon se otírá. 
Po širé, táhlé hladině 
nic mimo promyk hvězd netýrá. 
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„Sleháváš, měsíci. Jas zbledá... 
I mne je půl i mne je středa: 
rok po porodu mám, ženský nov 
(tam vedle spí můj syn, jeho dech) 
a poplach hlásil jen přelet sov...“ 
Vtom najednou vrzne na schodech. 
 
Vyhlídne oknem. „Asi pes 
to byl. Nebo Svojtkové dřez. 
Vše ostře zní v tichu velikém, 
vždyť ten děs s radioknoflíkem, 
když místo muziky jenom čtou! 
Pant hlasatele už strnul.   
Kéž to jak punčochy shrnul, 
ty tragédie s touž pointou. 
Danse macabre je hitem dne. 
Když hlas bloudí zastřelenými, 
sousedi k tomu skáčou shimmy. 
Sousedka občas škobrtne. 
Nezkouším vůbec představit si 
jejich křečovitou grimasu, 
zatvrdlý postoj, výraz krysí 
a ty ohlé dlaně na masu...“ 
 
Co pohmoždili velkokata, 
národ si (nechce?) pobrečí! 
Tajil snad radost? Natotata 
žal zpětným rázem zakřečí. 
Sval zatne, škubne jako zvěř, 
když pozná nabobtnalou řež,  
v níž neurvalost potentáta  
zbije i husitským palcátem. 
Zemřít je svátek, výlet s platem. 
Nemilost: rozkopnutá vrata!   
 
O tom však Jarka nepřemýšlí. 
Pod černým páskem jí kmitá 
vyschlých oček profundita. 
Rozkládá hvězdy, právě vyšly. 
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Ty klastry s drahami robotů 
přeněžně sají z ní samotu 
jak komáři koni na zadku.  
„Jde čas. Točí se pozpátku 
jako ten ožralcův chod od zvratků!“ 
vzkřikne a zavine se hnedka. 
Z Jarmily mohla být poetka, 
jenže sama s děckem na krku,  
to bývá houby poezie. 
Zrůžověl, opadl čas vrkú, 
je po smrti... Takhle se žije – – –  
Vtom rázy na dveře. Tiše vří. 
Leknuté oči. „Teď?“ Zas dech kroup. 
Krok a skok, k dveřím sklání se hloub. 
„To jsem já, Karel. Tak otevři!“ 
 
Trhne dveřmi – na něm visí.   
„Dost! Poslechni!“ Návštěvník rychle 
lne zevnitř ucho k hloubce ztichlé. 
Stisk nervů: praská elektřina. 
Vnímá jak dřevařské krysy 
koušou dřevo – že obepíná 
oblé válce moučně tučné. 
Jarmila hlesne: „Nemuč mne,“ 
šeptá odkudsi z dlouhé varty. 
Otočí se. Sevře plody... 
Uch, vyprsknou mu šťávu na rty 
rajčata z let nadúrody. 
Kácí ji na zeď vahou těla, 
hmatá, aby se rozevřela, 
jezdí jí dlaní pod a přese, 
prsty se lámou v strašné něze, 
strop snižuje, svírá se kvartýr,  
trhá z ní šaty jako karty. 
A ona obtáčí ho údy, 
vsává ho dravě, lapá znova, 
zmuchlal jí ňadra papírová,   
do koule shnětl její pudy. 
Roj komárů. Tak se prostorem 
prokývává ta slitá hmota, 
teď kyvadlo netrefilo zem, 
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Ilustrace č. 6 – otočit na výšku (podle písma na 
ilustraci) 
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tam i sem promáchla mu bota, 
spíš než hmota nazval bych krém 
ten promyk zóny, co se motá, 
co stočila se do kornouta. 
 
Cvak! Z ložnice se záře lije, 
uch, jaká špína Karla kryje!   
„Nejsi...“ – „Parašutista?!“ 
Jarmila sebou nechtíc trhne – 
vtom krajáč pláče vystříkne a prdne. 
Jako ta krev z prasklé žíly Krista. 
 
„Zhasni rychle! – No, náš heligón.“ 
On s průjmem v očích: „Ty máš dítě?“ 
Kýv. – „Ty couro!!“ překřikne něžný tón. 
A má magma. Jak přistoupil k ní lítě! 
Je rakem zlosti. Jak chová se? Zbitě? 
 
Je pozdní večer, pozdní máj –   
večerním májem proběh čas. 
Je tvůj, Karle – odumřel hlas. 
„Jarmilo!!! Jarmilo!! Jarmilo!“ 
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2. 
 
Noc získává šedý přebal, 
tma tleje jemným kmitem. 
Ráj kopýtka ďáblů střepal: 
vypadly na zem sítem, 
které mělo velká oka, 
aby člověk dohlédl 
diadém a božský brokát   
a závistivě zbledl... 
Rybníky táhlé v křovích stinných 
vydechly škleb bytostí jiných: 
pleť masek podsvětních kmenů. 
Tak střed země vztlakem drénů 
signalizuje nám odžité pratváře. 
Ty vrásky čel vysypané jak 
síť nervatur ze starého herbáře.  
Na jejich spoje paragán upřel zrak. 
Jen mlhavo. Kouřmo nejasné na výklad 
mu zdvíhá dravčím drápem dravě mandle. 
Myšlenky zahoří jak listí zvadlé 
a z nich jen spad, smrad a nelad. 
Listí zvadlé... Je stále máj?! 
Vše děje se protikladně 
v stálém protitlaku, tak vraj  
pučící touž silou vadne,   
však nezřejmě, než se z vnitřní osy 
vykloní kyvadlo, co nosí 
vše na mosazi božsky chladné. 
 
Noc sešitá pod látkou svou 
skrývala stezku uzounkou: 
most něčeho k něčemu, 
z něčema k něčehu zpátky – 
vratký směr sémantému, 
jímž necouvá se jak vrátky. 
Hlubinný cíl – Bangladéš! 
Břeh... Násypka z pevné látky, 
mezi ní jak pivní zátky 
placák na žabku najdeš.   
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A tady pytlačí. S proutkem. 
Políčil na úrodu. 
Ač nezralý odspodu 
zdá se kapr (potřen žloutkem), 
bral by kteréhokoli. 
Maso cennější soli. 
 
Ale zrovna jak v chladné peci 
svou chordu přihřívali by si 
tam dole, kde mokře spí šneci 
a o budky drbou se lysí... 
Nic, sakra! Ani záběr, ťuk. 
Ani v lati hladiny suk. 
Že by se něco hnulo, to ne. 
To už spíš z hloubky v páru koně 
vybafnou na Karla: Juk! Juk! 
 
Jo, tak nehnutý chtěl by mít svět 
a co leknínek ranní 
se tiše houpat a šedivět. 
Zahodit špunt lhaní a lani 
podobat se už pohledem.   
Zrát nějak v tchána, být děd Vševěd, 
sčíst jaru kvítka pod ledem 
(zimavá, v třasu nevinnosti –  
malé Hitlery v chvění zlosti!). 
Takový život, s přehledem. 
 
Žít si v klidu a ne jak štvanec 
čekat, kdy vyhmátnou ho hnědí 
a skřípnou ruce nad kahanec 
vymáhajíce odpovědi. 
Stejně vědí všecko předem. 
Budoucnosti SS věštci, 
ti znají... I to jak jedem 
poupravit ráje pěšci. 
  
Jejich kolony jízdních vražd, 
jichž proud z hvězd jak bílé saze 
sypou se k cestám z temných bašt, 
ty jsou z výšky lidské báze! 
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Ty neviděl, je žil! V žhavé morně 
pocitu, že rozkoš uniformě  
přejíždí po chlupech. I baže!   
  
A děsí ho, že na vině 
jsou... jo, parašutisté! 
Jak děti pláchli rodině 
hrát si hry k úlům. Kriste, 
hrůzu nelze dráždit tyčkou, 
aby bylo rojení. 
Jednou možná s metodičkou  
by zvládli to dráždění, 
byť třeba jen obezličkou 
by vypomohli si – svíčkou, 
teď ale horempádem 
bez metodiček utíkej. 
Postrádáš nohy? Je ti hej – 
zadem vpadl jsi s Hádem 
do temných chodeb, kde svítí 
hrozny na zdech podsebití,  
tam můžeš kraulovat říčkou 
a výskat jako plebejec, 
golf zahrát si či tenis (nec), 
Styx pouze je slovní hříčkou...   
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Proč se tedy Karel bojí? 
Protože má smysly. S nimi 
má smysl vše, i to v loji. 
Pro tyhle harpyje primy 
nehtíky zatrženými 
šteluje osičkou musu. 
Jen ještě chvíli být; furt být... 
I když člověk dupe v hnusu, 
plášť deště je jediný kryt 
a osud? Žádná kokoska. 
I když, frigida, nebozká 
nás, štramáky nedodrané. 
Že mohlo by snad i prý být líp...   
Že v tragedii najde se vtip...  
Lež, kloučku! Potlesk špačkům. Ne! 
Divadlo a zástěna jen 
pro gros, k němuž se dobrat 
dá přes vlastní mystický vjem. 
Skrz záda k světu, obrat. 
Je třeba prdel nastavit,   
byť mockrát kopnou do ní. 
Tohle je silný, tajný rit 
pro ty, kdo chtějí májský klid, 
ač paměť slouží – sloní. 
 
Jenomže on mě neslyší. 
On růžky líže si v novinách. 
Čte o protiakcích v Říši. 
Jak nemá mít sšikovaný strach? 
To se mu to řekne – z dálky, 
chcíple si možná říká   
sehnut k zemi vědry války. 
Cítím tepnu, jak tiká 
mu v zaminované šíji, 
když spánky, dva stroužky, tře. 
Nervy temně mu probíjí 
a krev od nich rachtá, vře. 
Na to koukám z táhlé dálky, 
jen co zaklapnu oči:  
To přijdou temné dekalky 
jako kořínky azalky,   
ty v bělmu se rozkročí, 
až pak se mi Karel vpíjí: 
ves v novinách mu hoří. 
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Dým na zdech – stín Erinyí, 
trámy se zemi dvoří. 
Vzal to s hrůzou, nostalgií, 
zrak ujíždí mu, kouří 
s krovy domů; zub s plameny, 
z těl duše šlehly rameny, 
plujou si dálkou, pění...   
„Snad spaní je i život ten, 
jenž žiji teď; a příští den   
jen v jiný sen je změní,“ 
říká zde Mácha a má recht. 
Jsme střihy vizí, těla krecht. 
I proto píšu o všem: 
o cizím jako o svém. 
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Ale zpátky k vodní pláni, 
protože právě cuká 
Karlovi prst, konec braní.    
Cosi popadlo tkanici 
a žižlalo ji po líci.   
Slast vyměnila muka 
jak dukát. Skluz rizika mdlob:  
vždyť pytlák čeká dvojnásob!  
Karlem sládne posun od břehu, 
jak jede mu stresor oběhu. 
Teď! Zabral prudce a ani 
nečekal, že zatáhnul 
přehnaně. Skryl by ji v dlani. 
Vyblejskla z vod – nula nul! 
 
Káčou jančí na špagátě. 
Prokyvy času třpytí, 
když slídná zář kyne v míse. 
Jak střepává svršky, gatě, 
kmit rozepsal v těsnopise: 
Plácneš naze do bytí – 
a šupiny sdři k výplatě! 
 
Náhonu rýhnul van linem, 
břeh podemlel vzdutě bol:   
„Rybníkem... Proč nikdy Rýnem? 
kal moří jak alkohol.   
A o tu malou být tišší?! 
V ňádrech vodníci mi zkyší!“ – – – 
  
„Tohle je celá má spása?! 
Nemusí chcát, jen když kape. 
Dole je macanů chasa. 
To si hrome dávaj frappé?“ 
čílí se paragán, když 
špetí šipce háček z huby, 
bublin bývalé obruby, 
než vzbudí smyk délky nože 
břit, jenž šeptá: „spíš, nespíš“ 
té, jež cení zhurta zuby 
na slonový výbrus brože, 
na niž sotva ušetříš 
lapaje vdechy do měšce. 
Než poseče květ vojtěšce, 
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nechává dorůstat výš. 
To je zákon rabování,   
ordnunk vykostěné paní 
s ksichtem bezpohlavní róže,   
když šoupe nás na opyš, 
aby smekla spící z lože... 
Vosk po hraně dýmu klouže, 
jsi výš, výš, jak sjíždíš níž: 
jak kdybys dělal kariéru 
tam, kde výdech z plic nezabřezne 
po smradu plešatého kléru, 
po vůni ve rzi zašlých kvérů,   
zlomených v pažbě jak ve hlezně. 
  
Rybníky, hroby propadlé, 
zří modří, klidnýma okama, 
jakže se břicho kuchá, rve. 
Krev a sliz rozmázl rukama 
po novinách spadlých z kolen. 
Vtom padne mu do očí  
prach náhody a jí volen, 
čte výzvu, kterou přešel dřív, 
jak čet by, vypiv dvacet piv.   
Ďas naděje vyskočí, 
začne odýchávat mozek,   
z nějž vyrostl slizký klouzek 
přivyknuv teplu, vlhku 
tady, v rodné Nové Hlíně: 
v slzách modři na krajině, 
se vším skřípotem rehků 
nad tím. Emoce, k tomu máj... 
stres praskl. „Hraj!“ „Kerú?“ „Lehkú!“ 
„Proč vedú koníčka na kraj?“ 
Pláč má cval. Ten rozběh ku 
prasklému vidění, k němu, 
k všemu tak rozmazanému... 
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Chce žít! Žít! Zas smět nahodit! 
Spustit si špagát, krásnou nit... 
„Žít! Cítit zas klid. Ach, žííííííít! 
Je ten můj osud Belize! 
Jdu shrábnout si ty peníze.“ 
Vtom strnul. Má fakt zradit?! 
 
Jen nekompromisní odpověď!   
(Je záblesk vyšisovaná šeď? 
Rozcestí zbělí v oparu...) 
Oči strnule nehnuté 
jak v nekonečno napnuté 
k výsledku zdarů, nezdarů. 
Nelsonujou se ve sváru. 
 
Hrome! Deset milionů! 
Brát, či „Plav ty sumo slonů!?“ 
Zastavit hlavně vraždění 
spoust, jak sčítal bys dláždění. 
Ty nevinné, kteří skápli, 
že vpředu jen, že je čapli... 
A svoje kamarády všanc dát? 
Dát desítku proti rapli – 
je to moc, málo? – Je? – Není? 
 
Najednou závan a od něj chlad, 
vše, v čem je drcen protektorát, 
vše nejasné, co dny mění – 
čí drát se mu vryl pod kůži? 
Plát lebky, slabé brnění,   
sotvaže náraz odpruží. 
Snad pařez upadl z nebe!   
Pak pařez seskočí, sebe-  
re rybu do pařátů, mávne – – – 
Odlétl do oblohy plavné. 
 
A křídla plynou dál, tam v dál, 
obrovské orlice pedál 
vzduch vhání k měchům azuru. 
A ticho. Ticho na kůru... 
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A jen možno potrhané,   
noviny krví zmazané. 
S ranními pruhy v oparu. 
Oči zarudlé, nehnuté, 
jak v nekonečno napnuté. 
Tep zmírá Morsem nezdaru. 
 
Z obzoru slunce vykvétá. 
Jas, hrst vos z něho vylétá, 
hrst vos, těch žlutých kanárů: 
pěst všech nemocí ke stáru. 
Fantazma: čichám v rákosí   
pach z konce vod v dnech bez rosy 
a pach, pach zkyslých pesarů...   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 - 23 -

Intermezzo I. 
(Ležáky) 
 
Pekárna půlnoci otevřela dveře, 
dech sladkých pečiv čpí, dýchá na citeře 
hvězd, prověšených k nám ve strunách.  
Med poklidu rozestlal cvrčky 
a zem tíkavá krká brčky 
vždy příčně až do souhvězdí Vah, 
kabílky trav vlá na zástrčky. 
 
Houf chalup v terénním zlomu   
sčítá, kolik do pogromu 
zbývá ještě kapek deště. 
Pes vzbudil se, očka třeště 
na chlapa pumpy na dvorku. 
Pak drbá kožich za uchem. 
Vše zdvíhá se. Vadou korku 
uniká z láhve prázdnota... 
A shora dlouhým leintuchem 
třpyt dráždí psisku kokota:  
jako bleší albín skáče   
v přirození štětináče. 
  
Tak nevkusně profánní je 
čas předtím, nežli rozlije 
se patos psaných dějin vsí. 
Už teď má k všemu synopsi, 
už teď ji kdesi v kapse má. 
Je vytloukána od rána, 
je vlastizradou sepsaná: 
gestapo našlo Adama. 
  
Sny převrací dnes v posteli   
jak kolo proud na bystřině. 
I mlynáře zobracely, 
rozemlely mu klid v mlýně. 
A v ostatních chalupách je 
to stejné, nemlich. Jako by    
čas nasedl si na boby 
a odjet chtěl z Klystýrie.  
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Čas, ten věštec. Jak všecko ví – 
kudy linií, jak plaše 
rovně vodou. To jen naše   
životy znají ostrovy. 
  
Jak nemilovat pak dálku: 
slastný indický čaj v šálku, 
jenž se pije s rozechvěním? 
Jak nemilovat pak zánik,  
pokud volnosti si cením 
(pryč s tíhou, zvrhnout jí valník!)  
jak… ne, žádné přirovnání, 
neboť existuje sání 
vznešeného světskou hmotou. 
A  kradmé destruování. 
Tkaničku zavážu botou, 
projdu zbořeništěm, slotou 
až za svět krtčí slepotou.  
Asfaltem nemyté ruce 
jsou bledé, a přece smrdí, 
vazce tečou jako strdí. 
I proto miluju dálku, 
ač obzor sřízl ji v půlce – – – 
Byl svět. Trvám po rozluce.   
Prach je vše; drť z katafalku.   
 
K ránu jemně voní kmínka 
a v dálce vidím jako stín 
vinout se pohřeb Jarmilin. 
Kostelní zvon klinká. 
  
Svět – trapná vzpomínka.   
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3. 
 
Nad řekou tleskání křídel. 
Jak změnilo vápno ve sníh! 
Stoupá, tříští se v perutích. 
Sotvakdo v tom ale viděl 
věštbu, že z války vystříklý mír 
se kývá, nato se skácí, 
jak zaútočil by na něj vir. 
To prorokovali ptáci. 
Rackové z nábřeží, ti pražští: 
když mír byl zrozený z boje… 
Zbyl úhor prosáknutý záští 
a křivdy vypustí hnoje. 
Zas prudkost síly kyvadla 
na druhou stranu přepadla,   
už přeskupují se roje. 
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Střílí se memorandy po světu, 
že je klid. Štěstím po srdcích si skáče 
ještě lid zírající do lahváče. 
Zahradníček drápe La Salettu. 
Vyškrabává perkem vatu ze skeletu. 
Všednost se stává nepřekonatelně selskou, 
protože velikou, větší, budovatelskou!   
Producenti rázují kupředu slevou 
a v centru páry bahno; kačák póvlů, lid. 
Všechny lze zneužít, neznevykořistit.   
Po rudém žít: do ruda zpíjet se révou 
co možná kyselou – vždyť nerudovsky českou.  
Do bažantů, z kterých čpěl extrakt nečistý, 
začala už natékat žluč revanšisty. 
Smrt bývá odplatě pravou rosetskou deskou… 
Vězeň si v noci kartuše slepců po zdech čte 
čekaje zítřek prapodivně starobylý; 
přes vlákénka běd poteče anamnézou 
až tam, kde záře zjemnělou kombinézou   
odívá hlavy plavců pod nozdrami Skylly. 
Nazítří do mastných masek mlčky mu tvář řve, 
už strach, ta sivá slast, zaráží průtok míz,   
když tvrdá dikce návladního piluje   
stisk – vzrůstá pád, koření sun, už vzdaluje 
se k privátním sférám, však pouze k Charybdis.  
 
On. Parašutista. Archanděl mezi zrádci.   
Sám kněz poflusaný, sám bůh, kterého spratci  
přitloukli k totemu, na žebra drnkli fis,   
to předznamenání dopadnoucích slastí.   
Tak zdvihna bradu svou, míří k pojmu vlasti:  
Vůdce zhynul! Můj Vůdce zhynul! 
Svět s věčností se provždy minul 
jak meteorit, když přeškrtne požár temnoty, 
tak vyplaší chvat světlo z dámské kalhoty, 
když výdech kondenzuje z chladna západu. 
Tak bidlo mine žloutek peří kakadu, 
když parapet sálá (jako krev po vraždě)   
hustou páru světla, kterou kotouč říhnul,   
když záblesk vylil se, lidská víčka dráždě,   
tak horce minul se, tak krutě se mihnul.   
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Ilustrace č. 7 
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Tak věčnost míjí nás vydáním z veškera v nic,   
když prázdnem hymnu protlačeni  
                                                           k hmožděninám 
lynč debilního světa nazříme v bičích svic 
rozžatých při třesku, hořících… špíno! –  jinam!  
Lynč voskovic planoucích božskému Bodci, 
lynč bídnou přírodou, která umně hyzdí   
jemného ducha žen, v kráse pěstíc pizdy.   
Spráskané penisem, v masturbačním kotci    
vtkal muže křižák množení do zámotku. 
Slast, prožah, jejž dává – dáví, podrobuje!   
Jaký to hajzlbůh – ochechulil chuje!?   
Na oltáře vylepil bych slepou fotku 
a pod ní nechal literou vzkřiknout: WANTED! 
I prázdno tupců buď připravený blanket   
obžaloby, jež teprv bude podána 
za budoucích rabství, z příštích pramůr duše   
na všeotrokáře, jenž nám z nebes fluše   
pod botky, jen aby lepila dvorana – – – 
 
Prach záře vzchází nad Prahu   
a co kraj mostu ve svahu 
začíná se nad ní pnout. 
Vítr je odvelen dout 
kamsi, kde se více sluší 
frizírovat oskeruši. 
Domům dvojrozměrným tmou 
světla štíty olámou. 
Ticho… Negativní chrup města 
otvírá se, aby sežvýkal 
babičce na šňůře pejska 
ve chvíli, kdy moč si stejská, 
že odběhl hned, co nastříkal. 
Kus odtud potom stoupá cesta, 
jež přivádí k pankráckým zdem. 
Zas nový den, den číslo dva 
procesu, v němž lidový sněm 
dává na smrt, než obědvá. 
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Před soudce teď vstávají 
obžalovaní z velezrady, 
aby vyslechli rozsudek:   
ten vpád bagristy do zahrady, 
to zakopnutí o schůdek 
při výstupu v tramvaji. 
A následky? Jo, následky... 
Které nemocnice látají 
podešvi duše na trepky 
směrovky z křižovatky? 
Pro znalost kudy zpátky 
blinkne blinkr papáji 
z vynervovaného žaludku, 
a když stáhne se krk zármutku, 
vykoná duše do sfér vrt! 
Pak vystřelena z pružných kšand...(!) 
Už opouští síň emigrant, 
aby ho vyhostila smrt. 
 
Netoužil žít? Což nechtěl nahodit? 
Živ buď – tu máš špagát, tu krásnou nit! 
Vedou ho, kde trestní expozitura 
je v pankráckých zdech. Chvíli stoupají výš, 
zahne se párkrát, pak pohled prosvětlíš:   
zastávka. Okno tkví, v něm uschlá můra. 
Po modrém blankytu bělavé páry hynou, 
lehounký větřík s nimi hraje 
a vysoko – v daleké kraje 
v nezájmu šedé mráčky Prahu minou. 
Tak Karel z okna smutně hleděl k nim:  
Vy, co dalekosáhlým tajemstvím 
jak ramenem vymknutým zemi objímáte, 
vy saka rozpižlaná, díry v plátně nebe, 
vy pradleny, jež roztesknivše sebe 
v tiché se slzy celé rozmýváte, 
k vám vždycky jsem hledíval s nadějemi.  
Kudy plynete na promodralém běhu 
i tam, kde svého naleznete břehu, 
tam cestou zastiňujte kosmu zemi! 
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Ach, zemi krásnou, zemi zbědovanou, 
kolébku mou i hrob můj, matku mou, 
past jedinou, do dědictví mi danou, 
věčnou tu zemi, zemi mizernou! – – – 
Za rameno ho zas dozorci vzali,   
smýkli jím do chodby, už prošel úzkou branou   
na podestu, za ní sál nenadálý. 
Tam trám, na něm kejvák připravený, 
pod ním fošny jsou hrubě hoblované; 
věšáček z Four Seasons to není, ba ne. 
Tam stoupl si, dostal chomout ženy 
provazu v last minutovém objetí. 
Rozměklá chvíle, smyslově drzá... 
Fyzicky vydráždí ho má slza: 
jakýsi odlesk v historické změti. 
Pak strážci odstoupí – a Karl spojí zraky.   
Jaká chvilka z bible! Pak už jen skřípot páky  
a rychlé škubnutí do prostoru 
jak vymrštily by se všechny praky 
do končiny fikce, nejistot, zátvorů,   
do prokmitu šídla, rozostření povrchu,   
do pásu běžícího zpětným chodem,   
do brodu, kde nejen blyskot vody, 
i šál vánku je pro vdechnutí brodem. 
Záškub vyzdvihl ho do poschodí   
k všem těmhle věcem a snad i nad ně, do vrchu.  
 
Vesmírem plivl chvost – tah linie na škrtu. 
Pak záření tuhnulo a z rozpálených rtů 
zavanul výdech z metalurgické pece 
a světlo ingotu nemáčené v řece  
tu těkalo sférou jako při závodu. 
Rád věděl bych, kolik (a jak!) získal bodů   
v těch vizích, jimž ovšem nevidím do pravidel,   
však vím, že netkví v rozpuku a zániku: 
Vždyť zřetelně slyším, jak dodělává hřídel    
na tomhle potápějícím se parníku! 
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Na město to padá, padá, v biči padá   
déšť jak závoj duší, prsť vcucává ten déšť.   
Čůr do pekla ďasům. V pochvě namokla, nešť –  
jen když to vysychá a cyklická zrada   
se nám skončí. Stopněte ty kolotoče, 
copak nevidíte, že to děcko pláče?   
Kaluže plní se však hltavě, chtivě. 
Z okna souložnice heká kormutlivě, 
někdo poráží jí na těle vzrostlý les.   
Zas se to blíží, už – už kape z huby pes.   
Jek protiúpění stěnou zní v propadu, 
je v tom pád zemdlelé postavy k poledni, 
nepravé nebe dno; svetr z klubka hadů, 
materiální moc – i vlastní rozvoj z ní, 
zemřelé vdovy šlem i zlodějova ctnost, 
rozváté vůně dech; hyení koketnost, 
sražených slepců sluch; zpopelavělá kost, 
bulvárních plátků fakt či seriózní lež, 
věř mi to, či nevěř; přeber si to, jak chceš.   
 
Je zase květen, nervní máj – 
Nařvanec máj zas plodil čas. 
Souloží všechno, co má pás… 
Žijeme. Žijeme. Žijeme!?!   
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Intermezzo II. 
 
Kukačka dnes žežulala, 
kolikpak mám do skonání. 
Do skonání, do dívání 
na zavřená víčka svoje. 
Na Rožmberk loďka malá 
vjela, jako by se bála.   
Od Třeboně drobné zvoní. 
Stromy ráhny povlávají, 
plihnou hned, jak dojdou zdroje 
toho strejdy od hoboje. 
Zakuckání pragy v kraji 
od toho, jak lípy voní. 
Alergici, alergici,  
že se louky hezky vlní? 
Než se změní kravám v píci, 
tak travěnka dvorně kleká  
do kolínek v sumčím tanci… 
Lučino, jsi sličná řeka, 
nežli vtečeš do rybníku. 
Než se skloníš před instancí 
vyšší moci: Kose žence, 
který zručně, do rohlíku 
pravidelně ohání se, 
nežli potom na žíněnce 
seno v džudu obrátí se! 
 
Jak v kulisách na opeře:   
chřástalovi vržou dveře 
tam, kde stojí hřbitov židů. 
Odtud vlajou vzrostlé smrky – 
vykřičníky do zámlky 
od nedokonavých vidů 
řeči. Po hříběcím stála, 
neboť v lesích rozkývala 
vzduch, jenž přilétl mě ovát: 
do čupřin se ke mně schovat, 
rozházet ulízlou patku. 
S řečí jsme pak chvíli sami. 
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Potkám Jidášovu matku: 
„Syn zahynul,“ povídá mi. 
 
„Co tak náhle? Vždyť byl mladý!“ 
Odvrací se na zahrady 
pozaváté otavami: 
 
„Měla jsem s ním tenkrát hádku. 
Syn proti byl, zradu že ne. 
Avšak já... Proč kolovrátku 
podobám se spíš než ženě?   
Teď se rovnám s výčitkami.“ 
  
Zmlkla a hned odcházela, 
obruč šátku oblá, celá: 
vážný profil staré dámy.   
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4. 
 
Zapadl Čurdův falš, rozpukla půda let.   
Pak Gottwald město měl, zas byl z něj nazpět   
                                                                          Zlín, 
zas salvy nicotných pálily do dějin, 
uplynul den po dni, a člověk nikdy střed…  
 
Rok to byl desátý, z unylých týdnů den.   
Z knihy Thovtovy báň – Vodnář v ní začal číst.  
V krajině mokval déšť – luh v tváři oholen.   
Jen poblíž svodidel vši slyší šustit svist.   
Mého to porsche svist. Z Litoměřic jsem jel   
a v káře přemýšlel, čeho jsem byl svědkem,   
když vpředvečer potkal se s pohřebním dědkem 
a ptal se na půlnoční stranu. „To je,“ děl,    
„tím vypouklým směrem, kde Radobýl nad stélou  
vytěžené značí. Sejděte schody k pláči,   
zahněte k moldánkům, pak uličkou zmizelou,  
potom už trefíte...“  Pod zídkou jarabáčí    
tahalo staccatem brebery z pohřebních stuh,  
jak zmaru šilo by nakvap tógu do bálu. 
Smrt zkoušela háv z celofánových obalů: 
rukáv usmlouvala, límeček už jen na dluh.  
Tudy se duch můj bral, smrádl nepokojně dál   
vida jenom díry v prázdnu zhasínajícím, 
vylehčené muškami v modu těkajícím,   
až konečně na místě tom jsem v pohnutí stál… 
 
Ale nezaujal mě dost známý pomník, 
jako ten kurhan mimo: zpřerážená deska    
k ženské, které možná uzdravil se kotník 
a která tam tudíž už neležela dneska…   
Nahlížím do vagíny zvlhlé, do níž spadá 
laser posledních paprsků, jenž nedořízl! 
Dno, bylo-li, potom v ropě rostla mu záda – – – 
A závrať se přikradla – jak zkušený fízl.   
 
Zem temná, země závratná, 
dívám-li se do ní samé. 
Zem, po níž se blikotáme 
v bláhovém transu posvátna.   
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Cítím zatuchlinu z hloubi, 
kde plesnivý flór oblíká 
růž výtvorů cihelníka. 
List kapradi, jeho klouby. 
Vstávám, sbírám bundu z dovozu, 
seklepávám ze záložky 
dvě zaháklé mnohonožky 
a vyrážím nazpátek k vozu. 
Dusno tisklo linoryty 
milenců na místa olezlá 
a já tropem přiopitý 
dosahal až k antitezi zla… 
Myšlenky máčené v stíny 
bortily se na kraviny: 
na takové, které dychtí 
mít omalované ksichty. 
Jen podvědomí znalo opak 
k zdejšímu vyprázdnění hmoty; 
to místo, kam opřely boty 
javory, v jejichž listech – gopak.   
 
Tu půdu objevil jsem později; 
hrob neskutečných šlicht, hrob lidských pomejí,  
to místo, odkud radon dějin se rozpíná 
a kde ozářen spí – Karl antihrdina.   
A rovněž spolu s ním ti, pro které se jím stal.  
Jak postroje cest švihají tu aleje lip, 
když sklání vejčitá boa padlým nad futrál.  
A černé cesty jak tajuplný táhlý zip,  
zip, který raději se zadrhl už shora, 
aby nepoodkryl stydší část nebo jen cíp 
z nafouklého břicha, v němž hnije každá spóra,  
protože je uvnitř těhotenství konkávních.   
Zemi nad kostrami z wehrmachtu už teče klih,  
už pukají stehy. A v rose – mandragora.    
 
Je hmota z hmoty zlo; zlo, které nás dolezlo  
a cukrovým paznechtem kreslí nám na žezlo... 
Hroby jak paláce, paláce jak hroby,   
furt bytuješ jenom na rohoži próby 
v kusu, jenž trapně z kuklení postav tyje. 
Je v tom škleb, grimasa celé historie.   
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Je v tom uzel na pytlíku do odpadu. 
Je v tom pád zemdlelé postavy k poledni, 
nepravé nebe dno; svetr z klubka hadů,   
materiální moc – i vlastní rozvoj z ní,   
nasáklost šlemem střev; čerstvounká zteřelost,  
zcizených smradů puch; vyzlodějovanost,   
vycuclá kostní dřeň; vystrnaděný host,    
zajíc střelený psem, chcíplým na jméno Brok,  
vábivý noční lesk: uprostřed pod jezem,     
„Měl bys už reál žít: žer betonový blok...“   
To všecko skládá mi odporně známou zem! 
Jsem já to poeta, jeden by pohledal:   
Na tváři živý tik – a srdce exlý sval!   
 
Potkáš-li hylika, který zas kudy kam   
neví a netuší, chytá se cizích fám,   
milosrdný buď, čtenáři, ne, nezmiňuj 
se mu o mně, prosím! Zamlčíš mě botám,   
já promlouvám k bosým. K těm, co už stůj co stůj   
chcou poznat vlahý stín. Velký jak peřina.   
Bez konce světlo je – kde ovšem začíná?    
 
Je pozdní večer, ve tmě hrob. 
Večerní hrob je živ jak máj. 
Krtci ho slepě porývaj. 
Ach, můj Karle – Hynku – Mácho! 
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Byl tichý Bác, večerní Bác…  

Poezie se u nás nečte a nečtou ji mnohdy ani básníci. 
Arciže ji však i nadále píší, kolikrát ji ovšem skládají 
zase pouze pro básníky, anebo pro vzácné básnické 
duše vyskytující se v ještě vzácnějším počtu mezi 
čtenáři. Skladba, kterou jste přesto právě dočetli a tím 
se přihlásili k vyznavačům všech družin májových  
v české kultuře, je však určena především pro oči 
jednoho poety z nejpoetičtějších, co do Itálie chodil  
a v Čechách cholerinu si přivodil. Namoutě, kdyby 
Karel Hynek Mácha procitl, sedával s námi a vedl svou 
řeč, na co víc by mohl být zvědav než na to, co česká 
poezie dovede nyní vytvořit z jeho Máje, k jaké nové 
variantě se odhodlá, k jakému  posunu původně 
novalisovsky romantického poryvu tvůrcovy imaginace 
a ještě romantičtějšího srdnatého světobolu zkusí 
dojít? Máchovi to vysvětlovat netřeba, povězme si však 
v kostce, co dnešní autor chtěl říci a na jazyku měl! 
Skladba Bác! je především tragigroteskní básnickou 
transinkarnací. Co nepřekrásného se kdysi dělo v před-
biedermeierovském máchovském měsíci máji, může se 
obdobně nepřekrásně dít a nadít i v času Protektorátu 
Čechy a Morava, kdy všednodenní český svět byl 
navštěvován sice též záhadnými návštěvníky z oblak, 
především však démonizován samými strašidly 
bujícími v lidském nitru. Toto bludné putování je 
nikoli náhodou ještě přízračnější a příšernější než 
surreálné vize z klasikovy Pouti krkonošské! Dále: 
pochopitelně jde o sardonicky pojatou travestii 
velkého sváru a vzdoru člověčího tváří v tvář nejenom 
velkým (i skrytým) dějinám, ale i vůči jejich 
každodenní podobě: každý detail, každá reálie, každý 
náznak se tady stává podivným pidizjevením malých 
(též skrývaných) dějin.  Co pravdou je, to samé Bác, 
vše je tu travestováno do ještě travestovanější 
travestie, a to především v živě expresivní jazykové 
rovině. Konečně: máchovskou meditativnost a snění 
calderónovské tu překrývá autorova poetika postpost-
máchovského bácismu. Neboli postpostmoderního 
parodování a šklebného negování našeho nekosmo-
gonického času. A co by pravil Mácha, až by dočetl? 
Inu: Bác.  

Vladimír Novotný  
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