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žena v očích
vidím ji
a dívám se na ni
když ji potkávám v ulicích
v divadlech v parcích na hřištích
a jinde na veřejných místech
jak chodí stojí či sedí
anebo ležíc vystavuje se pohledům
pohybujíc oblými údy
shýbajíc se či narovnávajíc
potřásá vlasy
vlníc celé tělo
rozkošnicky pomalu
anebo rychlými energickými pohyby
krásná a obdivuhodná ve všem co dělá
vystupujíc v tisíci obměnách
stále nová
a nikdy poznatelná až do konce
utrácejíc krásu
odlitou do formy jejího těla
tak
jak ji mám v očích
její úsměv je jako poryv větru v rákosí
jako přehlídka mých oblíbených knih
jako odjištěný závěr pušky
jako výstřel
jako chvíle v níž se utrhla lavina
její úsměv je otázka bytí a nebytí
její úsměv je alfa a omega erotiky
v duetu úst a očí
jejích úst a očí
její oči jsou jako dvě jiskry v prachárně
jako povely k útoku
jako dvojice lhářů
jako ano a ne
její oči jsou jako volání
jako hra na schovávanou
její oči jsou vrcholy úsměvu
její oči jsou signální stanice
v bezdrátové telegrafii lásky
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její oči jsou úvodní verše
v básni jejího těla
její prsy jsou odpočívající labutě
její prsy jsou dva silné akordy
v harmonii jejího těla
oázy ve stínu rukou
dvě spící holubice

její prsy jsou zkušební kameny
sochařského umění
zakázané ovoce
rendezvous noci a rukou
hmatníky smyslnosti
vodotrysky zahrad královny Semiramis
výbuchy vášně
modely křivek jichž nezná geometrie
důvod nutnosti trojrozměrného bytí
vrchol ženské krásy
její prsy jsou dva opěrné body
v bitevním poli jejího břicha
její břicho je půlnoční slunce
vlna ve stojaté vodě
jablko hříchu
sněhová závěj
její břicho je bezejmenný ostrov
medúz
její břicho je obraz zakřiveného prostoru
a sférický trojúhelník jejího klína
přibližuje lásku k trigonometrii
její břicho je parabolické zrcadlo
v němž se shlížejí její boky
její boky jsou klávesnice rozkoše
důvod k zastávce
její boky jsou dvě bóje
na vlnách jejího kroku
sousoší vyzývavosti
dvě kapitoly z Dekameronu
její boky jsou průvodci lásky
ztělesněný dualismus smyslnosti
zatímco jednoznačný je smysl jejího klína
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její klín toto setkání boků břicha a stehen
je tajemstvím ženské krásy
její klín tvaru hlavice šípu
jehož cíl je blízký
její skrytý klín terč nejskrytějších myšlenek
její klín je temná plachta
jež pohání mou touhu
její klín je zavřená obálka
její klín je ojíněná květina
kotva mé smyslnosti
její klín je nejdůležitější kóta
na mapě jejího těla
kovadlina vášní
pointa mých veršů
její klín je předzpěvem
k básni jejích nohou
její nohy jsou chapadla hříchu
sourozenci krásy
její nohy jsou dva blesky
dvě liány
její nohy jsou dva srpy ženci pohledů
dva stejné důvody k ohlédnutí
kyvadla která přibližují noc věčnosti
její nohy jsou dvě premisy
v definici krásy
její nohy jsou dva vykřičníky
za projevem údivu
nad krásou jejího těla
tak jak ji mám v očích
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žena, již potkávám
když kráčí kolem mne
jsouc obdařena vším,
co se líbí mužům,
upadám do vytržení
a přeji si být pásem
obepínajícím její boky
nebo jinou částí jejího šatu,
který objímá její rozkošné tělo,
její paže,
její zvlněnou hruď,
její chvějící se hrdlo,
její černý lesklý vlas,
přeji si být průsvitnou punčochou
svírající její stehna vysoko nad koleny,
podvazkovým pásem na jejím břiše,
náušnicí v jejím uchu
nebo jen popraškem pudru
na jejím nosíku
anebo vánkem v ulici,
který nepozorovaně líbá její ústa
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chvála zraku
já jsem ten,
který nadevše velebí dar zraku,
a neznám větší rozkoše,
než sledovat tvary,
v jejichž záhybech spočívá krása
usedám, abych napsal básně
o tom, co jsem viděl nejdokonalejšího,
nejkrásnější tvary
z rukou přírody;
tyto oblé a měkké linie
křivka zdvižených prsů
a obrys kotníků,
ruka se štíhlými prsty,
prohnutí v bocích,
linie obočí,
tato ústa dokonale vykrojená,
profil obličeje a jeho krása en face,
lýtka – nejdokonaleji využitý prostor
obrazy stále nové,
jimiž lze plnit oči bez vyčerpání,
neboť krása chce být objevována
stále znovu
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jablko sváru
těžký je básníkův soud
věčná pochybnost ho drásá
pro kterou z nich se rozhodnout
když každá z nich je jinak krásná
ač ideál krásy
od dob Heleny
až po naše časy
zůstal neměnný
stejně jako Paris v rozpacích si cuchám vlasy
Ovidius marně napsal Umění milovati a Proměny
nelze se naučit lásce
stejně jako dříve básníkovo umění
je v sázce
u které z nich dojde odměny
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24 hodin krásy
ženy jsou krásné zrána
když po probdělých
nocích je jejich krása rozestlána
na postelích
ženy jsou krásné za poledne
před jejich tváří
slunce zbledne
a přestane zářit
za dne jsou ženy krásné
ale ještě krásnější jsou v noci
když zhasne
světlo na jejich bocích
když zbaveny prádla a podvazků
připravují se na lásku
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ženy při koupeli
viděli jste ženy při koupeli?
neviděli
vašim očím skrývají je stěny
jako Venuše se rodí z pěny
básníkova vidina je matná
už mizí z jeho obzoru
malíř zavinul ji do bílého plátna
sochař ukrývá ji v mramoru
poezie je také strmá stěna
ale v moři mých veršů šumí pěna
v ní ukrývá se žena
nikým neviděna
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ženy v zrcadle
kolik ženské krásy se obráželo
na sítnicích hladkých skel
kolikrát viděla jste nahé ženské tělo
a já jsem je neviděl
kolikrát zrcadlové hladiny jste kvetly
lekníny bílých ženských těl
jež jenom ruce světla a stínu hnětly
a já jsem je neviděl
kolika prchavými obrazy
bezpočet stříbrných ploch se chvěl
galerie v níž marně obcházím
já jsem je neviděl
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až
až rozloučím se se světem
až srdce řekne dosti
až budu holým skeletem
až bude dovršen řetěz mých pošetilostí
až nebude mě nikdo číst
až čas mě svine
jak stářím žlutý list
až budu stínem
svého jména
až nevzruší mě více žena
až nebudu jí více
moci dočíst
čtěte v mé knize
čtěte v mých očích
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nohy žen na vysokých podpatcích
dokonalá sousoší na podstavcích z kůže
nohy žen jež obnaženy nemusí být v rozpacích
nohy žen jež vzruší všechny muže
nohy žen stoupajících po schodech
důvod ke studiu jiné perspektivy
kdo zúží oči zúží se mu dech
dělám to já děláte to i vy
nohy žen vystavené pohledům znalců
jak koně na dostihách
nohy žen pohybující se v rytmu walsu
sledované s horečností
s níž listujete v nových knihách
nohy žen nebezpečná nástraha
ohrožené ctnosti
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nohy žen večer krása zmnožená
hrou stínů
rozmnožuje mé verše o ženách
jež jako ony končí v klínu
nohy žen nejkrásnější písmena
v abecedě jejich těla
čtenářskou touhou znamenán
jak šílenstvím spěcháš je přečíst celá
nohy žen zkřížené nad koleny
za nedobytností těchto mříží
básník jenž obchází krásné ženy
zatímco pohledy se kříží
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nohy žen kráčejících v slunci
dvě dlouhé ódy na krásu
verše jež budí touhu po masu
pohled jež zkoumá každou jejich unci
od okraje punčoch až po zúžení kotníků
nohy žen kráčejících po ulici
dobrodružství očí a chodníků
kam až je odsunuta krása jejich lící
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nohy žen u nálevního pultu
i zde svůj pohled do podlahy vbíjím
jsa hlasatelem jejich kultu
ničím jiným se neopíjím
nohy žen hřebeny pohledů pročesávající ohromené
ulice
nohy žen lovci ohlédnutí věčně rozhozené
udice
nohy žen jak plakáty ve větru
nohy žen jež svádějí nás dnes jak kdysi
nesmrtelné bohy
krásná jsou ústa krásná jsou ňadra ve svetru
ale nejkrásnější jsou ženské nohy
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nohy ležících žen
ó ženy skládám své verše k vašim nohám
před tímto božstvem ponížen
řekni mi múzo řekni zda se rouhám
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nohy žen v sukních jsou zdvojený stožár
a praporec s nímž smyslnost jde do útoku
v mých očích vzněcuje se požár
při každém jejich kroku
nohy žen stoupajících po žebříku
kam až stoupá tvůj zrak a tvá odvaha
ten verš je plný vykřičníků
a žena jako by se svlékla do naha
nohy žen na stránkách revue
nohy žen na obrazech Rubense a Tiziana
prohlížíš je když o tom neví
se smyslností mytického Pana
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nohy žen jako dvě ramena na vahách
jež sklánějí tvůj pohled dolů
když váháš když opouští tě odvaha
dvě bílé větve jež tvoří spolu
nejúžasnější prak
jak David jenž omráčil jím Goliáše
nohy žen omračují tvůj zrak
zatímco ženy se tváří netečně či plaše
nohy žen za deště a voda je obráží
z podhledu obraz je blátem postříkán
až naprší mi do inkoustu také to dokáži
a budu je zrcadlit ze všech stran

- 30 -

- 31 -

nohy žen ve světle reflektorů
pohledy oslepené jejich odleskem
nohy žen tanečního sboru
odměněné potleskem
nohy žen na plážích
koupaliště
jejich krása se obráží
v kapkách vodní tříště
nohy žen v dlouhých sukních prokletá móda
škoda těch dokonalých básní v punčochách
škoda těch veršů těch pohledů škoda
dvě srdce v těchto zvonech bijí na poplach
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Trinkewitzův (post)surrealistický erotikon
Česká literatura z dvacetiletého období 19481969 může připomínat zlatonosný pramen: pořád
se z něho dají vydolovat nemalé literární skvosty.
Jejich neštěstí spočívá v tom, že přicházejí ke
čtenáři (pokud se to vůbec poštěstí) s nenapravitelným zpožděním. Zároveň ale vytvářejí
zcela jinou představu o naší literární tvorbě
v průběhu uvedených desetiletí. Obrazně řečeno
právě díky nim živá světla čím dál víc postupně
převažují nad všemi neblahými a nebohými stíny
poválečné (ne)kultury.
Takový je i případ nonkonformního výtvarníka
a literáta, později aktivisty českého kulturního
exilu Karla Trinkewitze: psaní poezie se věnoval
dlouhá léta, ta se však na veřejnosti začala objevovat až na sklonku umělcova života, zejména když
se po návratu do vlasti usadil v západočeském
Rabí. Teprve tehdy jeden za druhým vycházely
(též časopisecky v literárním měsíčníku Plž)
autorovy soubory vynalézavých haiku nebo výstižných aforismů, také však jeho vyznavačské
básnické texty, s epickým nadhledem se vracející
obzvláště k času exilu – a ke světu literatury.
V nich se jako kdyby se zpětnou platností
přesvědčivě zformovávala nejen Trinkewitzova
autorita řeřavého satirika a pronikavého epigramatika, nýbrž také jeho ryzí poetická osobnost.
Potvrzují to i verše z předkládaného knižního
souboru, publikované žel až posmrtně. Vznikly
před mnoha a mnoha roky, pravděpodobně hned
zkraje krušných padesátých let, kdy náš budoucí
hamburský konzul a poté občan Rabí básnil i jako
surrealistický učeň, jako surrealistický následovník zejména Zbyňka Havlíčka a Zdeňka Lorence,
především však jako slovesný umělec, jenž rozvíjí
poválečné postuláty „romantického surreálna“ ve
sféře vitální erotické poezie. Právě že erotické,
nikoli sexuální: z tohoto pohledu se Karel
Trinkewitz jeví víc lyrizujícím postsurrealistou než
pozdním vyznavačem Paula Eluarda či Georgese
Bataille. Především však zde promlouvá jako
milovník krásy, kterou si ztotožňuje s ženstvím
v mnoha podobách a kterou obdivuje jak
očarovaný poutník. Arciže mnohem náruživěji než
všehovšudy čtyřiadvacet hodin denně.
Vladimír Novotný
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