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ZÁMKY
 dnes jsem vyměnil zámky
 hlavní vchod i dveře ze zahrady
 už se nikdy nevrátíš
 všechny společné fotky jsem spálil
 přestal jsem běhat
 někdy chci být kočka a mít devět životů
 devět životů v devíti nezlomných srdcích
 bojím se znovu všechno ztratit
 bojím se stárnutí a úspěšných kolegů
 jak tragické nemyslíš ?
 přibírám na váze ale v zrcadle se ztrácím
 zase mluvím s matkou
 pravidelně pozoruji hvězdy
 konečně mám čas vůbec nic nedělat
 někdy přemýšlím jak se máš
 vidím, jak startuješ auto uprostřed noci
 vždycky jsem nenáviděl vzpomínky
 sentiment zraňuje a ty bolíš
 pořád
 nesnídám
 čas od času se opiji
 pokaždé usínám sám
 a taky jsem vyměnil zámky
 hlavní vchod i dveře ze zahrady
 už se nikdy nevrátíš
 aspoň myslím 

NAŠEL JSEM SVOJE MÍSTO
 s roztaženýma rukama ležím na podlaze 
 jako panelákovej Ježíš srovnávám 
 dokonalý surround s vyvanutím lhaského 
 mnicha po měsíci konstruktivních úvah 
 pokrok je stále můj nepřítel zbytečná 
 naděje hryže do žeber tuží v postelové 
 barvě nechám ti vzkaz uprostřed 
 koberce: neznáš mě!
  
 jepice víří křídly v krále Napořád
 proměním se jenom jednou a pak namíchám 
 noční poslech s tváří kabelové televize
 ohlížím se jestli náhodou nemáváš riskuji 
 na přechodu i za ním a nad ránem jazzově    
 rozmlouvám s Bohem o nalézání svého místa a
 kofeinových tabletách 1 pilule jako 4 šálky kávy

JIŘÍ BROŽ
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DĚTI A
 sednout a vstát
 neon továrny za 
 městem best of 
 týhle doby oprýskaná 
 záře pěkně z vejšky 
 sere nám na duše
 a my pod ním hmyz 
 v koutě s pavučinami
 kopie kopulujících kopií
 pamatuješ když vylezl 
 ze tmy poprvý byl jako 
 překvápko z kindervejce 
 novej měsíc nový časy
 sliboval teď skřípe nám 
 ve spancích zubama 
 a nikdo nemůžu 
 říct ani slovo nezbylo 
 než odevzdat desátky 
 malý hmyzí sny
 sedět a stát 
 dávno jsme se ztratili 
 navzájem děti A rozložený 
 do základních barev
 těžko se předstírá něco 
 číms nikdy nebyl plnej 
 a vyrovnanej sednout 
 a vstát

MODRÝ SAMET
 Sáro ach Sáro
 dnes večer máš prsty
 černý jako města co jsem
 míjel anonymní s tvářema
 tak daleko míjel a začínal
 zas prázdnější než prázdný
 Sáro poslouchám ryby a
 načítám vodu tam kde jsem
 zůstal nic se nebude vracet
 pokaždé znovu je pokaždé
 jinak je pokaždé pro druhé
 a já jsem konec strach
 a vykřičník s oblázkama
 u dna co shořel jsem mokrý
 jednou skončím taky-ryba
 jak se můj život podobá
 rybímu v jezerech křikem
 samotou ze šupin chladem
 uvnitř rtů

PLZEŇSKÝCH
 Kastrovali chlapečka.

 Zaživa až ke kosti.
 
 Pak v plechovým lavoru
 budoucnost zkapalněná
 zapáchla jim Inkaustem.
 
 A  ti velcí s prsty co psal 
 jedině Franz Kafka jak mokrý 
 a studený zdály se na omak
 kašlali smíchy když sebrali
 nejlepší chlapecký
 snad do léků proti křivici
 
 snad že beránčí červená
 zahřeje víc než děvka
 za tři penny
 
 plzeňských.

JIŘÍ BROŽ
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SAIL TO THE MOON
 Někdy mi cesta mezi 
 lidi zabere celej den.
 A pak stejně musím 
 200 metrů od koleje 
 mezipřistát  
 u samoobsluhy Trial 
 dotankovat cherry coke 
 v plechu než pomalinku 
 pokračuju s hlavou
 při zemi užívat si věčnou 
 konferenci já a špičky bot. 
 Jsem nehoda co čeká až se 
 stane. A nikomu se nikdy nedívám 
 do tváře. Asfaltovej chodník plus
 všechny moje opary na povrchu
 i ty skrytý jako rytířstvo kulatýho
 stolu krále Nevěřímsi musel
 jsem v minulým životě vyvádět
 setsakramentsky zavrženíhodný věci
 že teď schytávám tuhle asociálně
 celibátní super nakládačku. 
 Ale hlavně že se všechno
 splatilo. Jednou prej někdo 
 postaví archu a odveze nás
 na měsíc. Semletý 
 a vystrašený.

PRO KLÁRKU
 město je nakapaný
 do lavoru červeným voskem 
 když večer přemýšlím
 koukám přes zamyšlený skla
 zamyšlený zamlžený skla 
 jakože: 
 zůstala nám přece Paříž ne?!
 a trolejbus 
 zkouší si měsíční chůzi 
 přes kočičí hlavy 
 tohle je postřeh dnešního dne 
 vrátil bych se časem
 a pak tě sjel bez keců 
 a bez svršků jako parádní
 desku od Joni Mitchell
 jenže jsem jenom posluchač
 sráč jenom poslouchám 
 velký nic zmůžu 
 zapal za mě svíčku 
 krásná Klárko 
 budeš sexy modelka
 v Praze a ve velkým světě
 já zase pořád stejnej 
 intouš na předměstí Plzně

POSTMODERNĚ ZMATENÝ
 zanechán napospas samotě
 s bederní rouškou svobodnou 
 vůlí v kapse balíček prezervativů 
 postmoderně zmatený pokusil 
 jsem se spláchnout do záchodu
 jenže zkuste protlačit bowlingovou 
 kouli otvorem velikosti rajského 
 jablíčka neprošel jsem odtokovou 
 trubkou

JIŘÍ BROŽ
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ABORTION BLUES
 potratili jsme oba sebe
 místo cesty zpátky had
 pozřel svůj ocas skoro až
 k hlavě a teď se dáví 
 
 vědom si toho že už nikdy 
 neuslyší 
 
 jak žadonit dokážou 
 prsty ve tmě a ve vlasech 
 a uvnitř tebe schovává se nad 
 vanou s kulmou v ruce chce si
 si hrát na malého Boha 
 
 když vatovými tyčinkami 
 protíná naše různoběžky 
 na zaroseném zrcadle
 není slepý řidič a není jednotící
 prvek veškerého Známého
 
 jen kousek od nás tak
 přej si duhové šupiny 
 a motýlí křídla
 někoho
 
 napořád

TEN VŮBEC NEJLEPŠÍ MUŽ
 jako když ti v krku uvízne velkej 
 dávivej aspirin a pomalu se drolí 
 nutí sliznici ke zvracivé reakci 
 a po ruce není ani kapka vody 
 tak moc fajn jsi poslední dobou 
 drahoušku moje pelyňková holčičko 
 mám sto chutí vykřičet se z tebe 
 anti-beránkovsky promile a půl 
 v krvi chci být zase chvíli vlk 
 místo toho čtu Virginii Woolf 
 a poslední číslo Elle potichounku 
 trávím sám sebe a roztáčím Alanis 
 Morissette na plný obrátky to 
 abych ti rozuměl když jsi Jin 
 a já zase z Marsu nebo třeba 
 naopak nikdy nebudu tvoje kamarádka
 ale slibuji že se pokusím a budu  lítat 
 jako frisbee a vždycky ti zmizím 
 z očí když si to budeš přát prkýnko 
 nechám pokaždé dole budu ten vůbec 
 nejlepší muž  jenom pro tvůj úsměv bílej 
 sofistikovanej Hugo Boss bez koulí

JIŘÍ BROŽ
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Ze sbírky Beznoc (1998-2005)

KAT
 někdy jsem kat a hrozně mi to sluší
 někdy jsem kat a musím pusu zamykat
 zamykat na zámek, když přijdou pozůstalí
 tělo mi vrátí zpět a požadují duši

BLUES ŠEDÉHO DNE
 den je šedý jako naše saka
 vločky trčí metr nad chodníkem
 pod nimi se plazí hrobník s obřadníkem
 
 dav se šine do práce a z práce
 na ostrůvku plném trosečníků
 čekáme na funebráckou elektriku
 
 pozorujem auta, psy a vrány
 tiše, ať se mrtví neprobudí
 bereme se za ruce a kůže studí
 
 připomínáme spíš Venušany
 nežli bráchy, co se dobře znají
 za chvíli si sednem k ovocnému čaji
 
 do večera začneme se bavit
 prázdné židli oblékneme kabát
 anebo snad někdo máte lepší nápad?

THRILLER
 na kopcích vsi jak zhoubné bulky
 ústa všech domů mlčenlivá
 na vlnách loďka hlavou kývá
 nasedáš, pluješ přes titulky
 a voda šplouchá jako v džbánu 
 tušením zlého uragánu
 

DOTAZ
 Řekni: jsem velikán?
 A zbylí skrčení
 skládají ze svých ran
 obříka mlčení.

MICHAL BYSTROV
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CO MĚ STRAŠÍ
 Straší mě nejistá existence
 - jestli mě nepřijmou kolektivy,
 budeš mě potom chtít za milence?
 Straší mě závrať z plané vášně
 - tohle mě, brouku, straší strašně.
 Straší mě jedovatí plazi,
 straší mě, že mě můžou zmrazit,
 straší mě ranní popeláři,
 KSČM a moudré stáří,
 straší mě ČT, Prima, NOVA,
 straší mě Helenka Vondráčková!
 Straší mě IQ žurnalistů,
 straší mě zvrhlí bratři v Kristu,
 straší mě suicidní včelky,
 neomrdané učitelky,
 příručky, které neuzvednu,
 pošťáci, kteří chodí v jednu,
 rasisti hanobené rasy,
 ti, kteří chtějí cosi spasit,
 blbečci, tupci, vylízanci,
 papež a jeho zaměstnanci!

PODZIMNÍ SPÁNEK
 chviličku zaspím, už je neštěstí
 v tom našem hájku, kam jsem chodil snít
 dalo se ticho chytit do pěsti
 a kdo se vyznal, směl ho ochočit
 
 svatého míru dost pro každý hněv
 tam, kde jsem dřímal, když mne bolel svět
 dneska mi berou míru na rakev
 známí, jež nemám důvod opouštět
 
 řekni jim, prosím, že se probudím
 tvé srdce tuší, že jsem zdráv a živ
 přesto se tupě modlíš: pán bůh s ním!
 na nebe myslíš, na mne nikoliv
 
 co všechno zmůže jeden spadlý list
 krvavý list, jenž hruď mi přikrývá
 v ponurém hájku plném pustých hnízd
 kde mne má milá pohřbí zaživa

MICHAL BYSTROV
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DOBRÁ ZPRÁVA
 Tak jsem se naučil bejt sám.

 Vzbudím se s rosou, juknu do dvora
 a potom sednu k fůře skvělý práce;
 makám jak Bulhar, chlast & inspirace
 oblbnou paměť, dobrou akorát
 k uhnání vředů - šmarjá, slitování!
 Zdola to klinká: Za ní! Za ní! Za ní!
 Hodina zbitá, zázrak, že je celá,
 svolává ovce na mši do kostela
 a mně rve střeva. Neva. Kde jsem přestal?
 
 Tak jsem se naučil bejt sám…

CHVÍLE
 myšlenky jako hejno můr
 pod lampou mají slet
 stoh negramotných korektur
 snaží se nevidět
 
 kobercem plným levných knih
 putují otroci
 po lávce z hřbetů plesnivých
 k paláci Beznoci
 
 a já jim kynu hluch a něm
 jako bych zvedal bič
 přes sklo, jež leští měsícem
 vesmírný okenmyč

NA MÉM DOMĚ
 na mém domě
   hraje kamenná kapela
 
 1. andílek hraje na komín
 2. andílek hraje na vrabce
 3. andílek hraje na chodce
 
 na mém domě
   hrají 3 andílci
    jenom pro mě

MICHAL BYSTROV
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KONCE
 Léto je v koncích. Než bych naříkal,
 do sebe zamknu všechen marný žal.
 Nakrmím ptáčky, potrestám pár piv
 a potom obvolám svůj kolektiv.
 
 Život je jinde, to už dávno vím
 - já se jen toulám jeho předsálím.
 Světa se bojím, svět mi hodil kost,
 se světem za mne mluví opilost.
 
 Den po dni mizí, co jsem navařil,
 den za dnem ujídám si z vlastních sil.
 Za pár let zbudou historky a smích
 v putykách plných známých neznámých.

PODZIMNÍ IMPROVIZACE
 skvrnité listí
 šustí jako jazz
 proč jen má láska není bubenice?
 
 ruce se schovávají do kapes
 bota je lyží
 a pár holých soušek
 co ze slušnosti kývly na pozdrav
 věří, že nejpozději do měsíce
 smete je tunel
 
 tak to zkrátka chodí
 že neublížíš
 ublížíš li mouše

VEČERNÍ TELEFONÁT
 Večer v boudě telefonní
 povídáš si s nocí
 o ní.
 
 A potom tma zavěsí.
 
 Ticho šeptá do jabloní,
 ty řveš jako na lesy.

MICHAL BYSTROV
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***
 Už trochu tlení
 v rozzívaných dveřích 
 očekávání,
 odjakživa přibouchnutých.
 Ještě se třese 
 vykrvené masíčko.
 O trochu drbání.
 Pořád je kde bydlet.
 Ještě se pokuřuje, 
 ještě se ze mě kouří,
 jako z típnuté cigarety.

***
 Tak na to přišli,
 jak ses svlékal z 
 kůže
 každou Velkou přestávku.
 
 Už to prasklo.
 Plodová voda 
 hnusných tajemství
 zasklila podlahu.
 Na ní se chvěje 
 ratlíček svědomí
 a malá domů,
 ta tam mrská 
 vánočním ocasem.
 Chřestí to -
 - to jak jim podkluzují nožky.
 
 A vedle - ano tam, 
 v kabinetu hrůz,
 v družné frontě matek
 do jídelny,
 u těch, co se rozdělili
 do mužstev,
 za těmi,
 co nezapomněli pomůcky,
 a těm,
 kteří v tříslech třímají třídnici -
 leží pohozeny tvé šupiny.
 Budou z nich,
 umně spíchnuté pupeční šňůrou,
 nové
 kozačky pro pouštníky.

***
 Ležíš mezi svými předměty.

 Měl bys všechny znát,
 prosahat je zevnitř
 v dělohách.
 K tomu piješ zdravotní
 čaj, občas
 se poškrábeš
 třetí rukou
 mezi vrtochy.
 Oknem svítí nudně 
 prošlé platidlo měsíce
 na písmena.
 Zvedám za tebe telefon,
 nejsi totiž doma, říkám.
 Jako dříví skládáš
 doktorát,
 jako dopis do obálky,
 jako zbraň.

ANNA NYMOVÁ
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***
 Nablížen k dalším,
 k těm ostatním.
 Nasměrován.
 Oni též nasměrováni.
 K druhému jeden
 napřaženi.
 Rovněž nastraženi
 jeden ostatnímu,
 odstředivě,
 tak, že každý k někomu,
 takže každý k dalším,
 ostře, divě,
 jeden k druhému,
 ostatní ke každému,
 od středy do pátku 
 – a do středy k pátku.

***
 Pohlazení posíláš mi po noci, 
 už asi spím, když hmatám 
 tvůj pohled 
 na svých zádech,
 nebo oba spíme asi.
 Ráno, žmolky oblečení prosíváš,
 tvoje, moje, naše.
 Velice mi podobná
 holčička šeptá
 o mně do řevu metra,
 že vypadám jako její
 MAMINKA.
 Vystupuješ na Můstku.
 A já tak opravdu vypadám,
 do morku tak vypadám.

***
 Z nebe ti někdo nakašlal.
 A od pat zebou
 zmrzlá předsevzetí:
 o nahozených prutech
 o smělém utíkání
 o častosti
 o smlčných schůzích
 o dortíčcích a cukrátkách
 o ptácích
 a znovu o ptácích, 
 teď holátkách,
 které někdo zapomněl
 vykopnout 
 z vejcí.

***
 Z bříz teče černota
 na mechovou plotnu.
 Trousí se blbé večery.
 Svítíš si do podpaží
 starých modřin, kde se 
 ničemu nelení.
 Najíst, umýt a spát.
 Pokročilý už čas.
 Pak najíst.
 I smutek utek.

ANNA NYMOVÁ
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***
 Kdo si
 myslím, že jsi…
 Huba napjatá od ucha 
 k uchu
 jako špagátek,
 okolo pasu příbuzní. 
 Náš pán bezocasou si
 veze ženu!
 Pod košilí kabát dopíná,
 první cena ho nemine,
 první cena ho trefí.
 Pěkné kolečko
 pod hrnkem navíc – 
 lógrem ještě míchá,
 - aniž věštím.

***
 Umělci byli vždycky v roli umělců,
 slyším od umělkyně.
 Nebo je to kunsthistorička?
 Otázka mužské erotiky…
 Pornografie ženy ponižuje.
 Předmět erotické touhy je tělo.
 Mám ráda čisté věty, jasná sdělení,
 třeba o lesbické lásce.
 Žabičky roztoužených slov poskakují.
 Je příjemnější dívat se na 
 dvě nahé ženy, 
 nebo na dva nahé…
 Muže?
 Kluzký terén.
 Zní to celé čvachtavě,
 říká moderátor.
 Pak zahraje spokojený jingle.

***
 Je jaro, je jaro, je jaro…
 Ale zima se ještě ohlíží 
 dutýma očima
 přes bleděmodré 
 rameno.
 Všechno je v  pořádku – 
       - cyklus řádně rozpůlen ovulací.
 Břich je prázdný, žaludek naplněn
 až po okraj
 kočičkami, kraslicemi,
 pupenci a petrklíči.
 Kdesi to kručí.
 Pomlázku máš celoročně ve skříni
 mezi osiřelým manžetovým knoflíkem
 a užovkami kravat.

 Počítám chlupy na bradě vypuštěných let,
 z  vlastních cév pletu si
   dámskou oprátku.
 
 Okolo létá alergenní pyl.

ANNA NYMOVÁ
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Ze sbírky Přítelkyně  
(duben-červen 2002 a leden-květen 2005)

***
 Kde mám pořád brát
 tu trpělivost
 řekla
 
 já vim
 mám se jen tak otočit
 zavlát mu sukní
 na cestu
 
 a pak se zase zjevit
 mezi stromama
 
 usměvavá
 a bez krvavejch stop

***
 jen co jsme vytahali nahoru jeho batohy
 vrhli jsme se na sebe
 řekla Alena
 a malou vidličkou ukrojila kousek tiramisu
 (seděly jsme v té nové kavárně na Vinohradech
 kousek od jejího bytu)
 
 bylo to jako v trapnym americkym filmu
 nechávali jsme za sebou 
 takovou tu cestičku z oblečení
 
 usmála se
 
 Jirkovi jsem řekla
 že mi přijede kámoška z Londýna
 takže se jí budu muset věnovat
 
 a že nechci aby s náma chodil
 protože se před nim stydim
 mluvit anglicky

***
 dneska
 jsem rozsazovala kytky

 dělal jsi to 
 někdy?

 rvala jsem od sebe
 kořeny

 neměly prorůst
 navzájem
 měla jsem to udělat dřív

 myslela jsem na tebe
 když jsem dneska 
 - zrovna se smrákalo -
 když jsem
 přesazovala kytky

SIMONA RACKOVÁ
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***
 Co ty žaluzie?
 Co tady dělaj?
 
 Chci na svý tělo
 plný světlo měsíce
 dorůstá tak pomalu
 čekám celej měsíc
 než se sejdem
 na jedno mizerný kafe

 Zbytek času
 mi rozřezávaj tělo
 na tenký proužky

 Neznáš to odněkud
 miláčku
 můj muži?
 
 Neznáš to odněkud
 sestro?

***
 Cha - píše mi že potratila
 řekla když si přečetla zprávu na mobilu
 pak ho schovala zpátky do kabelky
 a napila se vinného střiku
 
 Takže žádná svatba nebude
 no proto
 pěkně mě to štvalo
 že by se vdala dřív než já
 - dyť je o dva roky mladší!
 Švagrová...

 Pak jsme se všechny znova bavily
 o společných časech na gymplu

***
 Jestli - až se to narodí -
 bude v noci řvát
 strčim ho pod studenou sprchu
 (byla v osmým měsíci)
 takový věci se u nás trpět nebudou
 
 V říjnu jsme se jí pak ptaly:
 A co porod? Hrozný?
 (dívaly jsme se na ni se strachem
 a zvědavostí jako děti)
 
 no
 nejhorší bylo
 když šel Honza přestřihnout pupeční šňůru
 musela jsem se dívat jinam
 
 nemohla jsem snést to pomyšlení
 že to malou třeba bolí

SIMONA RACKOVÁ
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***
 když je mi smutno
 řekla mi máma
 koukám na hotel Rhea
 víš jak jsi mu říkala Svíčka
 když jsi byla malá
 
 myslim na to
 že ho taky vidíte
 od vás z kuchyně
 teda ne tak dobře
 ale když se trošku vykloníš
 
 - no jo to je fakt
 třeba se taky zrovna dívám...
 ale co máš co koukat na hotel
 máš mi zavolat když je ti smutno ne?

 jenže ona nechce rušit
 když mám ‚ten svůj život‘
 
 už mě ani sama neobejme

***
 vyprávěla:
 když jsem byla nemocná s tou angínou
 doktorka mi při jedný kontrole řekla
 jo a s vaší maminkou to nevypadá nejlíp
 berte ji trochu mezi lidi
 na výstavy do kina aby přišla na jiný myšlenky
 doslova řekla‚ bylo by škoda, kdyby‘ a víc nic
 
 vono to stačilo
 
 jenže sakra kdy
 a taky co - aby ji to bavilo
 a taky aby se moc nenamohla
 přemejšlela jsem nad tim
 ale nic pořádnýho mě nenapadlo
 
 v noci jsem se vzbudila
 došlo mi že bych měla mít nějaký spojení
 na její známý kdyby se něco stalo
 že ani nevim
 od koho dostala první pusu
 došlo mi to všechno
 
 brečela jsem
 ale potichu
 abych ho nevzbudila

SIMONA RACKOVÁ
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***
 navazujeme na sebe
 ve slovech pomlkách a gestech

 chvíli si jen tak pohráváme s hrnkem
 rovnáme pytlík od cukru
 a promáčenej sáček od čaje

 když zavřu oči
 mám u sebe život
 jakej by mohl bejt
 těla v těsný blízkosti
 voda, barvy
 
 já vim nemá to smysl
 ale kdo taky tvrdí
 že všechno nutně 
 musí mít smysl?
 
 Co zbude
 až se zbavíme všech snů
 a strachů?
 
 co 
 zbude?
 
 ty to víš?

SIMONA RACKOVÁ
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TÁHLO
 Když se člověk schová pod duchnou,
 ani si nepřipadá tak deprimovaný.
 Vodorovná poloha vše srovná,
 stěny a rolety oddálí svislé skutečnosti,
 pak už jen stačí přežít svislost světa
 mezi ránem a večerem.

TRNÍ
 Kolotoč dne
 vzhůru a dolů
 v jednom dni jíme
 u mnoha stolů

 a mnoho tváří má
 nebe.

BEZ MAPY
 Pomeranč noci
 na nečitelné sněhy,
 dědek je lapá do sítě slov, 
 řinčí,
 že není slyšet slovo
 v  křiku ticha. 
 
 K nerozeznání je 
 let od času, strom od pravdy.
 
 Vím, co s drážděním, mlčením a umlčením,
 čekáním, spouštěním,
 vyhýbáním, tajením a odtajením,
 vím, vím, vím.
 Co se sebou, nevím.

DUBNOVÝ DEN
 Celý život s sebou táhnem 
 kousek sebe, ztrácíme 
 nasedáme na jateční vozy 
 
 trestáme se jako polobozi
 
 Celý život s sebou táhnem
 kousek nebe, ztrácí nás
 temnou necestou vozí
 
 Co potom polobozi

YVETA SHANFELDOVÁ
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RÁJ BOŽÍ
 Scházíme se s kamarádkami.
 Jedna má dvě dcery, jednu 
 retardovanou a druhou tlustou,
 druhá má taky dvě dcery: jedna je slepá, 
 druhá strašně lže,
 další kamarádka má sedm dětí. Nejstarší
 seděl a byl závislý na drogách, dcera 
 byla taky dlouho na drogách a promiskuitní, 
 protože ji starší bratr v dětství zneužíval, další syn
 je homosexuál - republikán, který už podruhé volil
 Bushe, nepřítele homosexuálů, další dcera
 je nezřízeně tlustá, další syn má srdeční vadu, 
 mladší syn se špatně učí a nemá žádné kamarády
 a nejmladší má sluchovou vadu,
 další kamarádka má syna, který seděl 
 za výtržnictví jako skinhead, a za drogy,
 další kamarádka má syna, který krade v obchodech a
 dvě malé holčičky, které se malují a mají hysterické
 záchvaty, když nedostanou sexy oblečení
 podle vlastního výběru, a starší dceru,
 která je den ze dne nábožnější a nejí mlíko s masem.
 A co teprve my samy. Jedna z nás je hrozně tlustá, 
 dvě jsou nevěrné v manželství, většina
 nedostudovala, žádná pořádně nevydělává,
 žádná neví, jestli je dobře
 na děti zuřit nebo na děti nezuřit, ale
 většina na děti zuří, a jedna nemůže dýchat
 a několikrát za den se musí nadechnout
 z inhalátoru, aby vůbec přežila den, aspoň 
 do příštího dne inhalátorů. Manželé taky nevědí,
 jestli mají zuřit, nebo jestli nemají zuřit, a většina 
 jich zuří, nemůžou vydržet  ten věčný chaos. 
 Nakonec, kdo to všechno má vydržet?

YVETA SHANFELDOVÁ
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KALENDÁŘ
 Křivé kořeny
 okopávám
 už i ruce zhořkly
 
 Zem
 pach konce
 
 Dálka hloubky
 Z korun stromů 
 vzlétá nepřítomnost 
 písmo kmene
  
 V očích něco zmizelého
 jako když mluví mlčení
 mezi prsty natažené
 Z čeho brát
 látku lásky 
 z čeho nechávat
 
 Z letmého pohledu
 letmé něhy
 Z čeho nebrat krást

PÍSEŇ LÁSKY
 Přede mnou pěšina 
 romantický text. Vyvzdychaná
 hroty vycházkových 
 holí, otvírá se, krade. 
 Potom mizí. Chorus 
 plevele a nejasného
 porostu rýmuje smysly.
 
 Kus krajiny
 u vody se staví,
 na hladině se zrcadlí
 a den se topí. 
 
 A kolem čas
 v uprášených botách
 obchází kraj do soumraku,
 než se složí k zemi.
 
 A kolem krouží
 text, jako chodec, němý.

INTERVIEW
 v knížce, kterou mi daroval 
 bylo na tisíce čtyřverší
 potichu se tomu smál
 
 potichu mi vyprávěl
 napsal věnování
 a na tisíce vilanel
 
 pak jsme domluvili
 loučili se spolu
 a vezla jsem si pásku z rozhovoru
 
 s afroamerickým básníkem 
 který snil tak jako se sní
 na univerzitách
 
 když jsem tu knížku 
 doma otevřela, vypadl z ní
 intimní šedý vlas

YVETA SHANFELDOVÁ
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POCTA
 Gwendolyn Brooksová napsala 
 báseň o jedlících fazolí,
 jež život bolí a nebolí,
 životem běží, tancují
 o holi.
 
 Vstávají lehají
 sedají za stoly
 hudba hraje 
 na nástroje, oni na
 prsty. Melodie.
 Smutná a nevšední tónina.
 
 A každý večer velký stín.
 A každý večer odlesk na jezeře.
 A báseň z obyčejných luštěnin,
 a věčně otevřené dveře.
 
 O co běží v životě,
 a za co lidé sedí.
 A o co stojí
 a jak se jim rány hojí.
 
 A jasné ráno na náledí.

HLUČNÉ VŠE
 kropice úvah 
 břeh celkově stočený 
 sklouzává 
 o hlavu bije
 něco se nad ním
 divě hlásí o samo(spouště)(h)lásky
 vokály pouště

SKULINA
 Opravdu pochopit 
 se dá jen s odřeninami
 rozbitou hlavou
 napuchlou aortou
 
 Výsledek se sváže do uzlíčku
 připevní u krku
 Zaskřípe rez hvězd
 drť ví své o řádu 
 
 Námezdní úsvit
 zbaven hlav
 jak strom kmene
 drncá o souhlásky
 třísek křeše hrst jisker
 křísí dříví

YVETA SHANFELDOVÁ



II/06

21/40

Z TEBE OSTEN
 Načase,  
 odpolední, po-kolení 
 hran, tkáň v dřevěném rámci 
 kavek, větná spojení,
 přes plot flotily zpitých slov
 
 zmočených rozkroků,
 palčivých oznobenin, 
 loužičky, až z toho jsou: 
 Zvony 
 v dešti, můj a tvůj, 
 a naléhavě tiché 
 zvonky z dálky,
 klima nestálé jak srdce. 
 Vyprávíme stíračku rzi, 
 hladíme výčnělky,
 a pole stále strniště, strom
 kmet z otevřené půdy,
 důvěrnosti neznámých. 
  
 Každý pocit je vzpomínka.

VĚKŮ
 Mázdry vzrůst 
 slyšíš
 volat do nebes
 vertikální směnou zor 
 ob(zor) už ne vertikála  
 
 Léto skončilo 
 mimem zrcadlem toho co nikdy nebylo
 protože je to pořád
 
 Prý není minulost Prý není budoucnost
 Přítomnost prý je
 Ale jak to
 když čas není
 Není čas
 ani věčnost a není nic
 jen
 chybět a chybovat slitovat 
 se sletovat léto s nečasem
 a takhle se pořád mít
 sám se mít

LED
 Prosinec se plouží za strouhou,
 kape ticho za tichem.
 V domě starost o zádíčka.
 
 Dálka pluje,
 naléhavá blízká,
 chodbou tmy.
 
 Šeří se šlápotami nebes,
 neslyšným tlukotem.
 Úsvit a soumrak
 - krátká setkání v rozlukách.

YVETA SHANFELDOVÁ



II/06

22/40

Vědět
 Vědět že čas nenávratně uniká
 Je divně sladké
 
 Potkáme se
 Přilehnu ke hřbetu dlaně
 Na rozhledně podívám se dolů naposled
 
 Uvidím tě za odrazem vína znovu
 
 Kloužem s krovů

Páteř
 Páteř se štípe
 Jako by to nebolelo o tělo
 Otři se
 
 Z draní kůže statická elektřina
 Stříbrem psaná slova noci
 S každým klínem houstneš
 S každým bokem
 Přitesávám
 
 Páteř a žebra v krbu
 Nezmrzneme:
 
 Podpal stenem

Starý papír
 Chodím pro starý papír do bílého krámu
 Zatuchlého
 Jako jeho pán
 
 Z nosu tíženého vahou dioptrií
 Mu rostou nejdelší chlupy na světě
 (A jimi obrací stránky)
 
 Pro stará slova chodím do té dílny času
 Prosebně vyjídám z polic sníh
 
 Když kniha pláče
 To totiž sněží

JITKA N. SRBOVÁ
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Trojí nesnáz
 Chtěl jsem jen
 Aby mě milovala
 A ona vzala vlas a řezala mě do rukou
 
 Chtěl jsem se slepě oddat vínu
 A ono vykřiklo a roztrhlo
 Mě vedví
 
 Chtěl jsem do třetice aby přišlo jaro
 A ono přišlo
 
 A vyčítalo

Úzkost února
 Drnká rampouchovým sálem
 Pak jako pták
 Sivá jádra z hroznů vymete
 
 A strání od dubů
 Se plíží do dveří
 Těch zadních
 Těch k domovu
 
 Vlastní povlečení nese si s sebou
 Malované
 Zadumaně potom sedí na terase
 Jednu od druhé zas pálí
 Ptá se -
 
 Kam jsme srdce dali
 Na zimu

Rezolutní
 Ano je ve mně
 Jen jedno srdce

 A to je třeba vařit
 
 Je ve mně jen na vařečku povidel
 A na jednu mašlovačku peří
 
 Toto je třeba vzít na stavbu křídel
 A vařit
 
 Pak spolu poletíme
 A nebo klidně
 Separé
 
 Ikare

JITKA N. SRBOVÁ
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Co bys mi udělal
     Jemu

 Přemýšlím co bys mi udělal
 Hra je jednostranná
 List
 Od gotiky týž
 
 Přemýšlím co bys mi na zádech
 Co v klíně -
 
 Jsi jen v srdci
 
 Za aorty táhneš
 Až to trhá cévy
 
 Ptám se
 Napůl utopená
 Kolik lásky musí ještě udržet můj splav
 
 Tak se aspoň bav

Stížnost
 Noe měl archu
 Bůh měl archanděla -
 
 Mám jen archetyp ženy
 Sedí vyceněný
 V podbřišku
 Mne mi jemně konce těla
 
 Na ulici mě strčí muži
 Pánví napřed (a drží)
 
 Noe měl archu
 A předurčení k tomu
 
 Já?
 Tonu

JITKA N. SRBOVÁ
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Do jara
 Do jara chybí pramen vlasů
 Stříhej rychle -
 
 Do jara musíme kolejemi
 K nakladeným vejcím slunce
 Očichat skořápky
 Jak žáby lehnout do mělčin
 
 Do jara zvou měkké
 Oči vryté v náplavce
 
 Ke skořápkám čichnu
 Ještě zimu cítím
 
 Pukavce

Budeme konce
 Jdeš mi zvolna na nervy
 Se smyčcem v ruce
 
 Jdeš rybařit mi
 V břiše
 Žaluje čípek děložní
 
 Jdeš mi tiše
 Listí shrabat na polštář
 
 Budeme koncertovat
 A ráno to jde znova
 (Chleba namažeme dvojstranně)
 
 Budeme konce

JITKA N. SRBOVÁ
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*
ještě si město si kanály pelichá
bílou srst ze hřbetů střech
ještě si zubaté ráno 
plete slunce se svojí kořistí 

ještě si jarní pupeny nemůžou zvyknout
na kostech zimy 
ještě mlha vystřeluje stromům do slabin 
a les je ještě nahý 
k sobě přikovaný březnovým řetězem

a nikde
nikde ptačí terapeuti
jenom pahýly vykácené zimy  
plující ve sklenici piva

ještě se stmívá 

(ale přitom
už úsvit se na město dívá
očima hvězd

a první květina 
z lógru nezametených ulic 
jarní houpačce věští vítr)
*

LEKNÍNA, I. ČÁST

*
(noc vaří se 
v kotlíku města
láva tmy přiteklá
leskne se v ulicích)

a my společně nakukujeme 
hvězdám pod sukně
a taky na to 
jak Bůh počítá noční účetnictví
a vyměřuje hvězdám cenu
která se platí za osamělost

a ta je stejná pro obě nebe
když jedna z hvězd
zhasne té druhé z oblohy

ráno pak ve škole
andělům křídla zaklínáme svými vzkazy 
plní dotyků a čmárání vlastních linek 
do dlaní cizích sešitů
*

*
vytáhni si jednu kartu
podívej se na ni
a pak mi ji vrať

(zatímco Leknína míchá karty nad stolem
za oknem noc vykládá 
hvězdný pasiáns na zítra)

je to tahle? ptá se Leknína
je. odpovídám
a ve snáři hledám srdcovou dámu 

nikdy jsem na ten trik nepřišel
říkám Lekníně
*

MARTIN ŠVANDA
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*
zatímco si slunce házelo s míčem v kaluži 
a po obloze pluli velcí bílí králíci 
my byli dva stonky 
které se objaly na začátku jedné cesty 

protože tenkrát se četlo
jen z nastavených dlaní
a slabikář snů schovaný za postelí na koleji 
nikdo nebudil před usnutím                               
*

*
(a někde na horách
 z téhle písně stromům pukají  kořeny
za prosincové závratě vloček)

co do půdy vyťukávají 
že se na stíny zasévá do podzimního obočí 
do klínů nerozevřených polí

píseň špatně oholených strnišť  
s notovým záznamem padajícího listí 
a havraním zobákem namísto houslového klíče

píseň mýtiny 
složenou vlastními pařezy pro kolébku
která zatím ve větvích tuší
že ji budeme povlékat
ale neví, že ji bude 
houpat Chlapec Lahvička 
a chovat, že bude baziliška na místo fénixe  
*

*
ale v údolí borovice ani neslyšely
o zpěvu seker
s hlasy smutkem ostřenými
tak na co namáčet brousek
do vědra s pochybností

byla to prostě píseň 
pro dvě hrdla a jedno srdce
o tom, že 
láska si srdcem listuje
a žádná stránka není otrávená
*

MARTIN ŠVANDA
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*
(já hledám nebe
a on mi nabízí
krasohled)

a ve dnech marnosti
kdy se mi vědro z pochybností smálo
od ucha k uchu  mi radil Tomáš Autista 
ať si jako jiní podám do pekla inzerát: 

„hledám dutou ženu. zn.: vnitřek zraňuje“. 

prý už se moje hladina nebude více odrážet ode dna
a každá mince už bude stejně lehká 
a Morana pak za mně bude z kalendáře
vybírat zlé roky 
jako se vši vybírají opilcům z paruky života 

a já už doma nebudu 

prý už to pak dlouho netrvá 

chtěl mít ze mě dalekohled
aby sám na mraky dohlédl 
a nevěděl, že na něj Boží oko shlíží
klíčovou dírou v jeho srdci 
stejně zvědavým pohledem
jako se pětiletý dívá pootevřenými dveřmi
do rozestlaného kostela před nedělní mší 

věděl jsem to

(vlastním jménem to byl Chlapec Lahvička
falešný hvězdář bez oblohy
ve mně ukrytý)
*

MARTIN ŠVANDA



II/06

29/40

* 
(někdy jsme ti se soumrakem  
česali tvoje vlasy)

co si ještě ve dne 
stěžovaly hlavě na černý klobouček
a večer hřebeni na svoji křehkost 

některé padaly vedle stolu
na němž stálo zrcadlo 
s oběma tvářemi stejně zamyšlenými
při čekání na Tvé oči 

a byly to večery políbené šeříkovými ústy
do okna svítil oříšek zapletený ve vlasech 
kostela Nanebevzetí Panny Marie na mendláku

každý večer se o něj ucházela 
všechny okolní okna se svojí září 
ale věžička se jenom za ruce držela 
v jednom kole s anděly
s těmi Božími kočími
co málokdy měli volnou chvilku k tanci 

bylo to naše město
město kočka a my byly jeho svítící oči 

a když všechna okna měla už peřinu pod bradou
poslouchali jsme 
jak si stromy kvetou na stráních Kraví hory 
a hvězdy, jak se tiše točí
na nebeském kolotoči
*

*
vidím to průsvitně až modře 
řekla jsi a já jsem střádal každý společný den
jako peníz, jako šupinu pro štěstí
jako začátek
co konce nikdy nevěstí  

(už jsem si myslel
že budu do smrti pro tebe jen Divizna
ale ty jsi ze mě Lekníno
vyčarovala Pampelišťana) 
*

MARTIN ŠVANDA
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*
 (kdekoliv a kdykoliv, tenkrát vlastně všude a neustále, ve skleníku jménem láska)

neříkej to
co?
co se jen velkými písmeny píše na zeď
vždyť víš 

jsem vodní hladina, Lekníno, nech mě ať tě pohoupám
jsem tvoje kolébka, zelená zahrada, zelená houpačka

každý z tvých lístků políbím Pampelišťane s tělem průhledným 
ještě tě dětství drží za knoflík od kalhot a už ti dospělost košili rozepíná
a na tu hruď já  zaťukám jestli ti z krku holubice vyletí 

neříkej to
co?
co se jen velkými písmeny píše na zeď
vždyť víš 

jsi můj břeh i hladina, píseň listů,  po které se vlnám usíná v náručí lesní louky 
když ležím vedle tebe vidím na jaké nebe se díváš před usnutím 
a měsíční lucerničku prosím ať tě dobře ohlídá 

neříkej to
co?
co se jen velkými písmeny píše na zeď
vždyť víš 

namaluj mi nebe 
nemůžu vidět, když brečíš jsi moje slza na tváři budoucnosti 
stočím se do tebe a pohladím tě, duši ti pohladím, všechno ti pohladím
Lekníno, beránek ti nese šípkovou větev v puse a nepřekousne co ty neuneseš
tak ho pohlaď až se u tebe poprvé nadechne

srdce se mi steskem zalyká, Pampelišťane,  když na léto pomyslím

neříkej to
co?
co se jen velkými písmeny píše na zeď
vždyť víš 

co povidáš, že nám zbude jen ta zeď?
vždyť jsme její cihly a ta zeď se smutek jmenuje

do touhy zakleté, jsi nejkrásnější Lekníno závidím jezeru, že na něm tančíš
na téhle louce jsem ještě nepotkal nikoho takového

MARTIN ŠVANDA
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neříkej to
co?
co se jen velkými písmeny píše na zeď
vždyť víš 

takovou mám žízeň a napít se z jezera nemohu
pro tebe jsem vykvetl a dlouho budu ještě na louce šlapat vodu 

kolem tvé bolesti se ovinu, Pampelišťane nechci tě utrhnout 
tak mi nedávej do rukou herbář  

neříkej to
co?
co se jen velkými písmeny píše na zeď
vždyť víš 

láska, ta piha to znamínko krásy na tváři osudu, cítím, že není falešné
tak nehledej zrcátko já jsem tvoje zrcátko

neboj se a nezazlívej modrému nebi
že na něm nevidíš čápa vždyť v tobě 
už jeden křídla roztahuje, vždyť tebou už jeden křižuje

neříkej to
co?
co se jen velkými písmeny píše na zeď
vždyť víš 

sen je sen a lidi jsou v něm a kdo snu věří stín lapá
tak se na mě nezlob jsem taky jenom lovec, korálku můj
vždyť víš, o čem si stromy v noci kvetou
než si z nás život udělá omalovánku,
 každou z tvých ran políbím na víčka, Lekníno
ke spánku ukolébám 

neříkej to
co?
co se jen velkými písmeny píše na zeď
vždyť víš 

květen se stříbrnými prsty mi pro tebe přinesl Lekníno
celý vesmír v malé modré kuličce
celé jezero bezbřehé touhy v malé modré slze,  která jednou zfialoví
i té šnůrce z černé kůže, která neměla být pro Tebe nikdy ohlávkou

neříkej to
co?
co se jen velkými písmeny píše na zeď
vždyť víš 
*
 

(pokračování příště)

MARTIN ŠVANDA



II/06

32/40

Podivní přátelé
 Podivní přátelé, spouštíte se ze stromů!
 Mohl jsem to tušit. Pořád jsem si říkal, kde vás vezmu, a teď koukám: ze stromů!
 A jak se vezou!
 Je jich jako pavouků,
 to asi nedokoukám,
 určitě nezbude na všechny,
 tolik kusů nemám,
 znám se přece, všem nemám co nabídnout,
 a kdo se ke mně neprotlačí, ten prostě
 utře.
 Neuvidí mě ani z dálky. 
 Z výšky... snad. Další a další naskakujou a berou to sešupem. Nádherný skluz!
 Když si neužiju tohle, tak už asi nic.
 Myslím, že nezestárnu.
 To nemůžu stihnout, vy to ke mně určitě stihnete dřív, podivní přátelé! 
 Dopřejte si mě beze spěchu,
 vždyť stojím docela klidně. Očekávám, že mě ušetříte všech hrůz budoucího světa. 
 Co by jednou někdo dal za tak strhující pohled, 
 vysoko nahoře koruny stromů, průhled na oblohu, a o něco níž... na které z těch sjíždějících těl 
 se dívat dřív, jak hladce a vznešeně se blíží zemi? Mám z toho až závrať.
 Jen doufám, že se v poslední chvíli nic nepokazí.
 Ještě zdaleka nejste dole. A pak? Snad jste dostatečně vybaveni! 
 Hlavně nohy, ty se hodí.
 Pokud sobě máme co nevidět stanout tváří v tvář, tak bez nohou se to prostě neobejde.
 Bez toho se prostě nepodaří naše podivné přátelství úspěšně uzavřít!
 Zůstanete viset ve vzduchu, a co já potom? Chvíli bych se ještě díval, ale zas nějak moc 
 dlouho bych to asi nevydržel. Bylo by mi za vás trapně, že jste to nedotáhli.
 Kolik tisíc let jste na to měli?
 A já se přece kvůli vám nebudu vracet!
 Neříkejte, že jsem si špatně vybral. Neříkejte vůbec nic!
 Takové přátelství, jako je naše, se přece obejde beze slov.
 

    (2005, text pro festival „slam poetry“)

JAROMÍR TYPLT
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Kdy a s kým
     (Průhledný příběh)

 1.
 tak všechno co ještě čekal
 mělo její přísvit
   a co měl s ní?
   sesuv a svítání
 

 2.
 jeho
   už jsem tady
   a jde mi na záhyb

 proti jejímu
  
   je to má nahota, co utíká!

 3.
 nedá se vsadit na nic, co odešlo vedle
 
 dokážu si představit, kolik vytočených čísel
   zůstane bez předpovědi
 a kolik předpovědí bez vytočených čísel
 
 za příchozím jde přepadávající
 a co má největší smyk, udělá ti dítě
 
 
 4.
 v tu chvíli
 skrčit se na židli a stát se ponorným vařičem
 
 
 5.
 dál sladká
 málo platné
 
 tak jako běh je přespolní
 a života
 
 má za nás
 kaz
 
 a jaká dohra
 za hadrama

  (2005)

JAROMÍR TYPLT
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Až Tě
Rozetnout to ve chvíli, kdy se to spojí.

Past dlouho dělá, jako že nic.

Před zamčenými dveřmi mě kdosi vyhlížel, ale o tom jsem nemohl vědět. Bylo mi jedno, jak 
pozdě dojdu. A nevyznal jsem se v ničem, každou chvíli jsem se zastavoval, silnice byla v tu noční 
hodinu už prázdná a klikatila se dost na to, abych ztrácel ponětí, odkud se co vynořilo. Najednou 
jsem si něco říkal pořád dokola a znělo to jako vyzrazení, od první chvíle uzavřené a jasné. 
Předznamenávající. Ale možná, že se to takhle spojilo jen náhodou a měl jsem to co nejrychleji 
zapomenout. Tak jako tak — past. Doteď vím, jak to jde za sebou.

   Jedno tajemství zní: Spustit.
   Druhé: Zadržet.
   Třetí: Nevynechat.
   Čtvrté: Že není.

Příšerné šablony: ruka ruku myje.

Tak jako tak — past. Vždyť zmizíš, jen co tlesknu. Tak jako tak — past.

Když jsem ji poprosil o nůžky, jako vždy to se svou ochotou a úslužností přehnala a přinesla mi místo 
jedněch hned dvoje. Při přebírání mi jedny upadly a bodly mě do palce u pravé nohy. Ty nůžky byly 
oboje úplně stejné. Jediný důvod, proč přinést dvoje, byl právě ten, aby jedny spadly a bodly mě.

Říká past — „jsem na tebe napjatá“ nebo „jsem napjatá, kdo přijde“ ?

Ani nevidět, že se nedívám.
Ani v poslední chvíli, vždyť co by to už bylo, než poslední chvíle, když není nutný vidět už vůbec nic, 
jak je to najednou příšerně blízko a obrovitý, rychlý, nastražený na mě. Tuším hrůznou přesnost toho, 
co má přijít. Zatím bez hnutí. Vše ztrnulo. Ze všech nesčetnejch pohybů, co se kdy kolem mě mihly, 
teď zůstalo jen tohle vyčkávání. Osudné. Nezapuditelné. Kamkoliv se ohlédnu.

(z nedokončeného cestopisu)    

Tepe mě zvou co potom.  Tepe mě zvou  Tepe   co potom.
      co potom.    mě zvou

„Až do této chvíle se o to nikdo nezajímal. Jste první.“
To hodilo stín.

   Obrys chlupu v lampě
   Lesk pružin
   Pudové zapraštění

JAROMÍR TYPLT
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 „Až sklapnou všechny pasti, skončí svět“ — tohle jestli se ti někdo chystá hustit do hlavy, na nic už 
nečekej! Nikde od něj není dost daleko. Snad teprve tam, kde ti hlas zazní tak blízko za krkem, že se 
po něm samým překvapením i otočíš: 
„Čtyři světový strany? A dokdy?“

Největší past je vymezit si prostor pro past.

Kde je dokonalost — jestli v pasti, která chytila a tím se konečně uzavřel kruh, nebo v pasti, která 
nastražena čeká... Promiň, ale do toho se nenechám zavléct. Tenhle spor trvá staletí a nemá řešení, 
a co je nejhorší, ty dokonce ještě ani netušíš, že v něm stojíš na nějaké straně. Nejlepší nemyslet si 
o tom nic. Ale téhle výhody ses už zbavil, když jsi začal rozhlašovat, že — světe div se! — pasti o nás 
vlastně nestojí, že my sami se jim vnucujeme, sami kolem nich pořád obcházíme a zkoušíme, jestli 
snad nepovolej... jestli přece jen...

Že není: to tě nezaráží?

Spousta z nás se tím zváhla. Zalila, ztuhla, ztěžkla, zapadla. Vyhledej další slovo. Zavalila. Předchozí 
čtyři škrtni. 

   Záviš: „Pastím na obtíž!“ 
   Sbor: „Tím tíž!... Tím tíž!“ 
   Záviš se hroutí. Sbor odhazuje šedivé pláště a proměňuje se v pruh modré oblohy. 
   (Potlesk.)

Past si samozřejmě úplně vystačí s tím, že je nastražená. Vnímá svoji dokonalost, a opravdu není 
nejmenší důvod, proč by o ni měla přijít jen kvůli nám. Nemysli, ani mně se to nevyhnulo, taky jsem 
si jednu dobu začal zoufat nad tím, že pasti nás odepsaly — že se u nich už nechytáme. Ale jedno 
tajemství zní: Spustit. A teprve potom: Zadržet. Chci vidět toho, kdo to dokázal. Protože tam, kde ty 
bys rád skončil, to ještě ani nezačíná. 

Past není převaha. Past je převážná část.
               Okamžitý zúžení. 

         S K L A P N I !

      (2000–2003, z knihy že ne zas až)

JAROMÍR TYPLT
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Vněvýheň
 Podivný šroub
 zduřelý svou krystalickou mřížkou
 vnitřní magnetická tendence neopomene
 vysmát se zoufalému škemrání pralesa
 a galejnickým okovům bezpochyby věčným
 a domýšlivé pýše orlů
 a rozmarnému tlachání filozofů
 Obrovský šroub
 vystaven stovkám chtivých očí
 obléván potem roztoužených dívek
 nahých jako křeč stahující obličej
 a obrácených vstříc paranoickému řádění
 lián (pokud to dovolí výsek z utajení)
 Šíleně veliký šroub
 vzýván rozjitřenými okultisty
 a ve své podobě medijní malby
 shledáván mstivým hlasem z minula
 desítky fanatiků se vrhly ke šroubu
 a objaly ho přiškvařené štěstí
 u té příležitosti vydána nová
 prorocká kniha
 Megalomanický sloup
 obklopen příjičnými vesmíry
 a nevěřící výhní hvězd
 kam až můžeme dojít
 Navyklý šroub
 odvěky věků na mou duši
 „Nevěřte mu!“
 vyzvala nedozírná Matice
 každodennosti
 „vždyť je to jenom směšný
 Trapný šroub!“

                                                    (1989, z knihy Ztracené peklo)

JAROMÍR TYPLT
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Alma

Osiřelé nádraží se hroužilo do ranního šera. Zvlčilý vítr se proháněl v úžlabině mezi oběma břehy 
kolejiště a skučel, kočíroval útržky novin po nekonečných žebřících pražců. Tuček zvedl límec saka 
a ruce vrazil do kapes už obnošených kalhot. (Jako to opelichané psisko se tu poflakuju!) Chvíli 
pozoroval koketování holubího páru pod podsebitím zteřelé kolny a pak bez cíle zamířil kolem kolejí. 
(Jen zabít čas!)
 Chlad jitra a večerního prožitku pronikal do morku kostí, Tuček cítil, že mu na těle naběhly 
drobné pupínky husí kůže, na něž košile doléhala jako na struhadlo. Včera v tuto dobu bylo ještě 
hezky. Jenže nechce, nemůže myslet na to, co bylo včera. Včera totiž existovala Eva. Večer mu řekla, 
že jej škrtla ze svého života.
 Šel po tvrdé, uválcované zemi a těšil se, až přijede první ranní vlak a ukončí bezcílné 
potulování nocí, jeho přeškrtnutého. Až z vlaku vystoupí, dobelhá se domů a zavře se v prázdné 
garsonce, kde ani hodiny netikají. A bude nekonečně sám.
 Tak tak si povšiml nízkého nádražního domku, domečku–garsonky, posazené stranou od 
kolejiště. Podíval se pozorněji a zamířil tím směrem. Ta zastřešená krabička se mu podobá: je 
opuštěná a staromódní jako on. Zazdálo se mu, že slyší rachot řetězu a šel ještě blíž. Za plotem, 
opodál dřevěné boudy se starým linoleem na střeše, strnule stálo opelichané psisko a zkoumavě, 
mlčky k němu vzhlíželo.
 „No co koukáš?“ vyplklo z Tučkových úst.
 Teď zavrtěl pes ocasem. Potěšen, že zvíře reaguje přátelsky, Tuček k němu pronesl: „Jo, hochu, 
život je někdy pes…,“ myslel na Evu, která škrtá lidi, a na garsonku bez hodin.
 Pes zase zavrtěl ocasem, kňukl a poskočil blíž k plotu, blíž k Tučkovi. Víc mu řetěz nedovolil. 
Tuček zapátral v obou oknech staveníčka. Působilo liduprázdně, jen kvetoucí muškáty v truhlíku na 
parapetu prozradily, že tu někdo přebývá – aspoň čas od času.
 „Kdyby to šlo, hned bych si tě vzal. U mě bys přivázanej nebyl.“ Tučkovi drhlo na jazyku.
 Dívali se na sebe jako by se znali odjakživa a pupínky husí kůže na Tučkových zádech povolily.
 Tu zahoukal vlak a pomalu, jakoby rozvážně, jako by vezl tajemství, se sunul do stanice.
 „Tak se měj, Reku, nebo jak ti říkají,“ vydechl Tuček a šel blíž k nekonečné samotě, kde ani 
hodinky netikají.
 Vlak s jediným vagónem bez živáčka zastavil a dveře sykly. Vystoupila jen průvodčí – tělnatá, 
kachního kroku. „Nevíte, kdo bydlí v tom domku za kolnou?“ ožil Tuček.
 „Proč vás to zajímá, panáčku?“ řekla možná bodře, možná jízlivě – nevyznal se v ní.
 „Je tam zanedbaný pes,“ odvětil – zanedbaný, škrtnutý. „Úplně zbytečně přivázaný, chudák, 
kolem dokola je plot.“
 „Já tam bydlím… Jste nějakej citlivej, panáčku.“
 Už věděl, že ho uráží. Už věděl, že s ním mluví nerada. Dívali se na sebe velkýma očima.

Z cyklu Oblázky u brodu

MIROSLAV VEJLUPEK
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 „Líbím se vám?“ změnila najednou tón a skoro by se zasmál: průvodčí byla starší než on a 
vlak dohromady. „A teď se vám taky líbím?“ zase možná bodře, možná jízlivě. Pootočila se a Tuček 
uviděl, že levou tvář má zjizvenou. „To mi udělala Alma…. Když jsem přišla domů – celá zmlácená 
– po čtyřiadvacítce – šlápla jsem jí na nohu… Víte, co to je chodit s tímhle mezi lidma?“
 „– – –?“
 „Mám padla. Jestli Almu chcete, klidně vám ji přivedu…,“ řekla vážně a neřekla panáčku.
 Když Tuček přikývl, rázem se mu zazdálo, že tu někde blízko tikají hodiny. – –
 … Průvodčí vyrazila kachní chůzí – odhodlaná a rozhodnutá. Alma nebývala vždycky 
přivázaná. Má ji už devět let – František ji tehdy přinesl, takovou chlupatou kuličku. (Osm let je sama.) 
Ještě když měla obě tváře jako z obrázku, Almě patřil celý dvorek. Ona se na noc ani nezamykala 
a to byl pocit, který jaksepatří hřál. Že máš někoho, kdo nedovolí, aby ti kdokoli zkřivil vlas na hlavě. 
Alma byla jako člověk. Přilnula k ní a vodila ji i na hřbitov, aby František viděl, že se o ni dobře stará.

S bolestivou vzpomínkou na Františka odemkla vrátka do dvora. Alma stála na zadních, řetěz jí 
víc nedovolil, a poštěkávala psím sopránkem, radostí blažena. Když přišla vdova po Františkovi 
až k truhlíku s muškáty, zastavila se a zhlížela se v okně. Jo, má ji. Pořád má jizvu a pořád ji 
bude mít! Přesto, když zamířila k Almě, aby ji odepnula ze řetězu, nálada jí ještě více poklesla a 
nepochopitelná tíže ji zavalila. Tento okamžik je Důležitý, cítila, a když poutko od řetězu cvaklo, 
uvědomila si jizvu v sobě. – –
 Trvalo to jen chvíli, jen do té doby, než domek míjel ranní vlak s jediným cestujícím. Tuček a 
vdova po Františkovi na sebe pohlédli velkýma očima.

MIROSLAV VEJLUPEK
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Bílá etuda

Míša seděl na sněhobílé posteli s rozhozenou přikrývkou a klátil nohama tak rychle, jako ubíhají 
pražce pod lokomotivou. Pan řídící véve, třebaže sněhobílý jako návěj přikrývky, babí léto namístě 
vlasů, a neoholený jako rumiště za plotem nemocnice, se holozubě smál: „A teď nádraží a lidi, jak 
čekají na lokálku.“
 „To svedu,“ dral se chlapec k modelíně. „Táta je ajznbón! Řídí lokošku a já budu taky! Až 
vyrostu.“
 Řídící véve byl pro: „Takový kamaráčoft se mi líbí. Doufám, že budu mít speciálního pulmana 
hned za lokomotivou.“
 Před polednem se otevřel na chodbě výtah a zacinkalo nádobí „Óóběd!!“ Řídící véve 
poslechl, jako když ve škole zadrnčí zvonek, ale klika ho polechtala v ruce. „Ještě přijdu. Nebo se 
stav ty. Na šestnáctce. Postel mám třetí odleva.“
 Míša řadil figurky z modelíny na peron a hlásil, že vlak na sál má zpoždění. Pak se k 
výpravčímu vlomila sestra s talířem bramborové kaše: „Tak jak, Míšánku? Smutno – není ti?“ A odjela 
a neměla zpoždění.
 Míša škrábal lžící po talíři. Kaši nejí. Už se těší na maminku: plakala víc než on, když ho vezli 
na operaci. Ještěže se Míša zná s panem řídícím. Ten ho nezkouší, jenom si hrajou. Míša to má 
spočítáno: jenom třikrát se vyspí a húhúú! domů.
 Řídící véve se vrátil až po odpolední vizitě. Sněhobílý jako návěj a babího léta taky přibylo. 
Modelovali, ale přišla sestra a zkazila jim hru: „Už ani trochu rozumu nemáte? Hybaj do postele! 
Neslyšel jste při vizitě?“ Zlá sestra – pan řídící véve ji poslouchá jako školní zvonek. „Necháme to na 
ráno, Míšo. Ten vůz speciál si udělám!“
 Míša je zase sám. Ale když nebude bulet, když bude ajznbón a třikrát se vyspí…
 – Obvyklý společník ráno nepřišel – dokonce ani na snídani nebyl. Chodbou přešel pan 
doktor a nějaká paní plakající do bílého kapesníku. Sukni měla černější, než je tabule ve škole, a 
když ti dva sešli po schodech bůhvíkam, Míša šíšííí! chodbou. Třináct… čtrnáct… Šestnáctka nebyla 
zaplaťpánbůh daleko. Míšu polechtala klika v ruce, ale nedbal a nazlobeně se vlomil dovnitř. 
„Jedna, dvě… Třetí doleva…“ Stál u povlečené postele, která byla prázdná, jako je prázdný peron, 
když odjedou všechny lokálky. Míša zatušil a drcl do něho vzlyk.
 Když sirá tucha prořídla a když se plavmo procákal mrtvým tichem do svého pokoje, na koleji 
chyběl vůz speciál. Míša jako by uslyšel školní zvonek – co na tom, že už má jen bílou?

MIROSLAV VEJLUPEK



II/06

40/40

Smlouva

Jen co se vydýchal, jen co vykašlal úzkost, pokračoval v cestě. Na konci doubravy sešel na útlou 
pěšinu a blížil se do rozsedliny, v níž se červenaly střechy chalup. Na prstech jedné ruky by je 
spočítal. Všechno bylo tak, jak mu psali v dopise.
 Tlivý pach lesa se za ním táhnul ještě drahnou chvíli, dotěrní komáři štípali a vlaštovky 
odstřihovaly křídly dusný, nehybný vzduch sotva centimetry nad pažitem.
 Poznal ji hned (jak mu psali v dopise) – vpředu olemovanou minarety cypřišů, jinak přikrčenou 
mezi prastarými jabloněmi, jejichž zcvrklá, už na větvích hnijící jablka trčela ze skvrnitého listoví. 
Chalupa měla dva komíny, a tedy opravdu dva půlbyty (jak psali…), a když ji obešel kolem dokola, 
podivil se: třebaže mezi dvěma svahy, zdivo stavení je nezvlhlé a ani na dřevěné schody do verandy 
dosud nedosáhla houba či hniloba. (To činžovní dům v Poříčí, kde se táhnou šňůry aut od časného 
rána do setmění, je prosáklý vlhkem do výše patra a větrat byt, nechceš-li inhalovat jedy, můžeš 
leda v noci. Kdo by chtěl v tom hnusu umřít?)
 „Dobrý den!“ zavolal do verandy. „Dobrý den, paní Vokáčová. Dobrý den, pane Vokáč.“
Přestože bylo odemčeno, zevnitř nikdo nevycházel a nikdo ani neodpověděl. „Jste doma, 
Vokáčovi?“
 Napadlo ho, jestli je třeba nepolekal vojenským cvilinkem, do kterého se nevlékl na 
nepohodlnou cestu. Ale když mu napsali… Ze schodů bylo vidět na půlnáves a řekl si, že bude nejlíp 
poptat se tam. Když mají odemčeno, nemohou být daleko. Všichni se tady znají – možná příbuzní 
každý s každým.
 Nešlo se mu dobře. Šest infarktů se už zas připomínalo úzkostnou neurózou: vždyť cesta byla 
plná výmolů a nohy se bořily do písku naplaveného dešti. Ale z půlnávsi sem někdo mířil, zastavil 
se tedy, zaclonil oči a zkoumal rukatou postavičku, která se šourala jemu vstříc. To bude, Vokáčová, 
napadlo ho – a nemýlil se.
 „Že jste to vy? Že jste pan Škampa?“ promluvila vřískavě, jako by se bála, že ji neuslyší. „Pojízdná 
měla dneska zpoždění a jestli jste volal, táta je hluchej jako poleno. Ale jinak se drží dobře, ještě 
naseká dříví.“ – –

 … Jakoby dřevěná tvář starce ho magicky přitahovala. Vokáč si to vysvětlil po svém: „To víte, 
byl tu před váma jeden a lhal, ani poledne nedržel. Vám to prodáme, ale dožijeme tady. Chceme 
na to smlouvu… Vy budete mít tamtu půlku… Nemyslete si, že zubatá je za dveřma – táta umřel v 
pětadevadesáti a mně je teprv osmdesát šest.“ (Mně padesát osm, pomyslel si potom Škampa.)
 „Tady je ten znaleckej odhad. Všechno ve vší slušnosti. Nate – já na to už nevidím,“ řekla 
Vokáčová a Vokáč přidal: „Ale jinak se máma drží, ještě chodí na klest.“
 „Přečtu si to až v posteli,“ slíbil, a když ho odvedli do „jeho“ poloviny, nečetl nic. Sedl si k oknu a 
pil z hvozdu naproti, ze zpola sesuté kůlničky, z almary v rohu nového domova. Tady to bude, tady 
dožiju, tady umřu jako člověk, snadno se rozhodl.
 Velmi, velmi spokojen, že našel, co hledal, nadechl se jako k výskoku: Žít je neskutečně krásné.
  

MIROSLAV VEJLUPEK
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