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Dnes jsme likvidovali stromeček. Vždycky ho odstrojíme, zaprášené baňky zabalíme do zažloutlých 

starých ubrousků a potom zůstává na mně, abych stromek rozřezal na kousky. Lépe se potom rve 

do igelitových tašek s reklamními nápisy. Ty se potom vejdou do kontejneru. Nemám rád, když 

použitý stromek někdo jen tak vyhodí před barák. Při této práci si připadám, jako když zabíjím 

a následně porcuji kapra. Musí to být, co s ním, byl k tomu určený, a tak likvidací a péčí, kterou 

tomu věnuji, mu vzdávám poslední poctu. Tak jako musím posbírat všechny zkrvavené šupiny po 

podlaze kuchyně, podobně jehličku po jehličce vytahuji zbytky stromu z koberce za pomoci vysa-

vače značky ETA. Je zvláštní, že se ten smrček, ne úplně malý, vejde do dvou igelitek. Tak tady 

zůstalo trochu vůně z řezání čerstvého dřeva a smutek — poslední to záchvěv loňských vánoc. 

Někdy mám pocit, že bych je lépe vnímal, kdyby těch symbolů nebylo tolik, a že jich je! Kromě 

kapra a stromku františky, svíčky, betlémy, různé vysušené dekorace s napíchanými větvičkami, 

ozdobami a vatou. Přáníčka s rozdrcenými střípky. Svítící obchody s prodlouženou otevírací do-

bou. Protivné stánky, prodávající totéž co loni, všude, kde zůstalo jen trochu volného placu, že se 

nedá projít po ulici, aby tyhle symboly nekřičely: už mě vnímáš, zabedněnče, já jsem duch Vánoc! 

Tak jsem zkoušel aspoň setkat se s lidmi, se kterými se setkávám už tak málo. Trochu jen pokecat, 

zeptat se, jak se kdo má. Někdy se ale ty nitky, které chci natáhnout od jednoho k druhému, nějak 

zatrhnou a místo čisté výšivky je z toho šmodrchanec, z kterého kouká jehla.

A tak jsem si při pohledu na to prázdné místo po vánočním stromku trochu potesknil. Tak po rus-

kém způsobu poplakal, abych z těch vánoc aspoň něco hezkého měl. 

z dopisu
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Pavel Kolmačka: NEBYL
[úryvek z románu v rukopisu]

 Ve čtvrtek si měli na prohlídku přinést ranní moč. Před vyučováním pobíhali mezi 
lavicemi s lahvičkami od léků a inkoustu nad hlavou a pištěli: „Čaj! Čaj!“ Svlečení pak 
čekali před místností, kde je sestra měřila a vážila a lékařka prověřovala jejich vývin, plo-
chost nohou, křivost páteře, sluch a zrak.

„Počkej, u tebe nemáme na kartě adresu,“ zavolala sestra na Vítka.
„Jsi nahluchlý? Honem! Kde bydlíš?“
„V bloku dé osm.“
„Co?“
„Dé osm.“
„To není žádná adresa,“ namítla sestra. „Řekni méno ulice! Číslo, co máte na vchodu! 

Nezdržuj! Řekni, odkud seš!“
Cítil, jak se mu do obličeje hrne krev.
„Přece víš, kde bydlíš ne?“ povytáhla obočí lékařka.
„V bloku dé osm.“
„To sem nezažila.“ 
„Já totiž nejsem odtud,“ bránil se Vítek. „Přistěhovali jsme se nedávno.“
„Nedávno?“
Připadalo mu to tak. Dosud si nestačil zapamatovat adresu. Ulice dlouho neměly žád-

né označení, nikde nevisely cedule, tatínek s maminkou a s nimi ostatní ve vchodu si 
dlouho mysleli, že se ulice jmenuje K rybníkům, jak to vyčetli z orientačního plánu u za-
stávky autobusu. Na tabulce umístěné později na dům ovšem stálo Kalininova. Nebo 
Kalinová? Takže Kalinová, nebo K rybníkům? Když se řeklo dé osm, každý hned věděl.

Stěhovali se sem z jiného bytu z druhého konce města. Kdykoli jeli autobusem kolem, 
maminka musela Vítkovi ukazovat „jejich“ okno.

„Byl to stejnej typ bytu, co maj Novotní pod náma,“ říkala.
„A kde sme bydleli předtím?“
„Ve Véprtovicích, ale to už si nemůžeš pamatovat.“
„A předtím? Odkud sme se přistěhovali?“
„Chvilku sme bydleli u dědy v dědině, a ještě předtím ve školním bytě v sousední ves-

nici. Měli sme tam kachlový kamna, ale tam si s náma nebyl.“
„Kde sem byl?“
„Nebyls ještě na světě. Hanka taky ne. Jen Pepan.“
„Kdeže sem to byl?
„Cože?“

Za domem se starým bytem stály řady garáží a za garážemi se rozkládal písčitý plácek. 
Tam si hrávaly děti. Vítek si už nevybavoval žádné jméno. 

Od domu se mezi ohradami stavenišť vinula cesta ústící do ulice starosvětských vil 
ztracených v zahradách s jírovci a javory. Na trávě se třpytila jinovatka.
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„Podívej, jak jsou ty listy krásně barevný,“ řekla Vítkovi maminka. „Vezmi nějaký paní 
učitelce do školky, bude tě za to mít ráda.“

Vešli pak do jedné ze zahrad a zamířili k vile.
Učitelka hrála na klavír a děti zpívaly Já mám koně, vraný koně. Vítek přistoupil, kytici 

nasbíraných listů v napřažené ruce.
Opravdu ho bude mít ráda? Přál si to. 
Hleděla na klávesy, neviděla ho.
Když zpívání skončilo, děti se rozběhly k dlouhému stolu sníst loupáky a vypít mlé-

ko.
Co s listy?
Strčil je za klavír.
Na procházku chodili do parčíku nad řekou. V mlze se nehybně černaly vysoké kmeny 

a vzduch voněl tlejícím listím. Brali je do hrstí, vyhazovali do výšky a sypali na hlavy. Pak 
jim to učitelka zakázala. Někdy se mlha rozptýlila, takže viděli na řeku. Spatřili nákladní 
loď s hromadami štěrku, vlečenou malým motorovým člunem.

„Ahój!“ volali, ale lodník neslyšel. 

V obýváku mívali červený koberec a Vítek si na něm jednou hrál s vejcem, které vzal 
na stole v kuchyni, a když se vejce rozbilo, žlutě zasvítilo. 

V dětském pokoji visel lampión a tatínek nebo maminka jim v něm zapálili svíčku. 
Nechtěl usnout, přál si stále vidět barevné světlo, ale potom papír od svíčky chytil, začal 
hořet, celý pokoj zaplavila mihotavá zář a Hanka s Pepanem se dali do křiku.

Ve Véprtovicích měli tmavou chodbu a tyčkový plot. I když si to podle maminky pa-
matovat nemohl, vybavoval si, jak podél plotu chodil. 

V kuchyni vztáhl ruku po kousku sýra na stole a kdosi řekl: „Tenhle sýr je ale vo-
strej!“

„Já se nepořežu,“ odvětil Vítek a všichni se smáli.
Možná si pamatoval i jiné věci, nebyl si však jist, co se stalo a co se mu zdálo.

Celý den s Hankou a Pepanem čekali u sousedky v prvním patře. Tatínek přišel až za 
tmy. Kus jeli autobusem a pak šli pěšky, dlouho, až Vítka i Hanku bolely nohy. 

„Já jsem snad zabloudil nebo co,“ podivil se tatínek. „Nemůžu to teď potmě najít.“
Nakonec se zeptal chodce: „Prosím vás, nevíte, kde je dé osm?“
Stáli hned u něho, ale z druhé strany, tam, co byly balkóny. Obešli blok a pak šlapali 

až do desátého patra po svých, protože výtah nefungoval.
 „Už jsme tady?“ ptal se Vítek v každém patře.
„Je to až pod střechou.“
Schody vedly výš a výš. Konečně měli před sebou pouze žebřík k železným dvířkám 

výtahové strojovny.
Maminka je čekala. Vybalila nádobí, uvařila čaj, namazala chleby a ustlala na zemi na 

matracích. Byli tak vyčerpaní, že okamžitě usnuli.

Všude se povalovaly hromady desek, kusy kabelů, trubek a asfaltové lepenky. 
„Běž za dětma,“ pobídla Vítka maminka.
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Hanka se hned na písku udomácnila, ale Vítek odpoledne prostál u vchodu. Druhý 
den postoupil o několik kroků vpřed. Chodník byl z panelů uložených do bláta, Vítek 
se třetí den dopracoval ke třetí spáře. Pak si i on postavil na zem svůj kyblík a zapíchl do 
písku lopatku.

„Odkud seš?“ zeptaly se děti.
Pepan se ve škole se spolužáky neskamarádil. Jednou přišel s natrženým uchem a o tý-

den později se maminka od učitelky dověděla, že komusi zabodl do zadku kružítko.

Rovnoběžně s blokem dé osm se z chaosu stavebního materiálu a odpadu zdvíhaly 
bloky dé sedm a dé devět, takže z oken viděli zdi, balkóny a okna, budky výtahových 
strojoven a špendlíčky hromosvodů. Střídaly se tu tři typy domů, desetipatrové krátké, 
osmivchodové, stejné jako dé sedm, osm a devět, nízké šestipatrové dlouhé bloky, tu 
a tam proražené průjezdy, a věžáky, které měly dvanáct pater a jen jediný vchod. Mezi 
ně se vtěsnaly mateřské školky, policejní úřadovna a agitační středisko, trafostanice, dvě 
školy a dům služeb, rozlehlé jednopatrové cosi s terasou, schodištěm, skleněněnými vý-
klady a zdmi polepenými barevnými keramickými čtverečky, kde sídlili holič, obuvník, 
chemická čistírna a hospoda.

Plechové dveře strojovny netěsnily. Průvan se protahoval a proháněl chodbami, točil 
se ve výtahové šachtě, kde chřestil železnými lany a cloumal kabinou, škvírou pod bez-
pečnostními dveřmi se zas prodral na chodbu a klíčovou dírkou a spárami zpátky do 
strojovny a ven. Do lomozu a kvílení jednotvárně vrčely motory výtahu a záchodových 
větráků.

Večer se přihnala vichřice. Neměla, za co by se chytila, a tak jen kývala kostlivci antén. 
Podařilo se jí uchopit roh střechy bloku dé devět a ohnout jej vzhůru. Plech sebou chvíli 
plácal nahoru a dolů, po čase povlával jako prapor a nakonec se utrhl a zřítil k pískovišti, 
kde se ještě několikrát převalil.

Když babička nebo tatínek mluvili o pekle, Vítek myslel na sklep v jejich bloku, dlou-
hou chodbu protkanou potrubím s kohouty a ventily, a na její odbočky s kójemi. Každá 
kóje měla dveře z dřevěných latí opatřené visacím zámkem. Chodba končila zamčenými 
dveřmi sušárny a otevřeným kumbálem, v němž se roury a trubky napojovaly na gigan-
tické šedivě natřené válce opatřené kulatými budíky.

Jednou na jejich okno usedl holub.
„Možná je nemocný,“ soudil tatínek.
Maminka si všimla, že má na noze kroužek. Možná to byl poštovní holub, který si 

potřeboval odpočinout. Seděl na plechu schoulený a smutný. Maminka začala shánět, co 
by mu dala na zub. Čočku? Drobky rohlíků?

 „Tati, vaši v dědině mívali holuby. Co se jim dává?“
Vítek s Hankou se těšili, že holub už neodletí a zůstane s nimi. Ještě když šli ráno do 

školy, seděl na okně, ale po obědě už ne.

Průjezdem v dlouhém nízkém bloku se dalo projít na objezdovou silnici. Za ní začína-
ly sady, pole, garáže, trať, haldy smetí a škváry, zahradnictví, rybník s olejovými skvrnami 
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a oválným ostrůvkem uprostřed. U stavidla mezi vrbami stálo cosi zvláštního: zídka s vý-
klenkem, zřejmě určeným pro sochu. Socha chyběla a ve výklenku zel otvor. Vždycky 
když šel Vítek kolem, podíval se tou dírou na vodu. Tabulka na vrbě oznamovala, že 
rybolov a koupání v rybníce jsou zakázány.

„Nemáš to z mýho vyprávění?“ vrtěla maminka hlavou nad tím, jak Vítek trval na své 
vzpomínce na véprtovický plot. Vítek tam přece ještě nemohl nic vnímat. Nanejvýš Pe-
pan. Strýc Zdeněk začal chalupu přestavovat hned poté, co se z ní odstěhovali.

„A jak se menuje ta vesnice, jak sme v ní bydleli ve školním bytě?“ dožadoval se Vítek. 
„Jak tam krásně hřály kachláče.“

„Tys tam s náma nebydlel. Nebyls ještě na světě.“
„Byl sem u tebe v břiše?“
„To leda Hanka, ale ty ještě ne. Tys vůbec nebyl.“
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Ivan Wernisch

UKOLÉBAVKA

Opilcova hlava leží na stole
Láhve postávají kolem
Mouchy bzučí
Slunce odchází
Potkávají se den a noc

Láhve popadaly
Opilcova hlava se válí po stole
Jak se svět houpe

NEVĚSTA TŘÍSKÁ HRNCEMA

Nevěsta tříská hrncema,
Máma pláče,
Táta nadává,
Brácha se chechtá,
Kamarádi pískaj před domem
Nech toho, deme někam, volaj

Dobře je slyším,
Ale neodpovídám

Ležím na kanapi,
Oči mám zavřený,
Ruce zkřížený na prsou,
A představuju si:
Tak takový to bude,
Až budu v rakvi
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ÚŽASNÝ

Na to, abys moh vohejbat anděly,
Se musí léta studovat
A na navyklou procházku má se jít,
I když je větrnej den

A když mi ukousli ucho, pad jsem na čtyry

A dál to bylo tak: vyhodili mě z tramvaje,
Honili mě po Vysočanech,
Promok jsem na kůži
Člověk chtěl korunu

Krejčí hledal nítě
Když je našel, sháněl boty,
Našel boty, sháněl brejle,
Když našel brejle, poblil se

Hele, kde je zrcadlo,
Ptám se
A on Co?

Zrcadlo! Povídám
A říkám: Úžasný
Nemoh bych se tu někde vyspat?

No to je
Tak, jak jsem si vždycky přál
Zrovna tak
Mít ucho na prdeli

No jo, ale Už jsem ve věku,
Kdy splněný přání
Můžou bejt jenom k zlosti

Ten chlap byl z Čukotky, cestoval za svou matkou
A někdo jinej vykládal
O kanálovejch ponorkách
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Milan Krupa

Nebezpečné přístupy
k projevu, který připomíná období studené války

Celé Rudé právo připomíná období studené války. Poněvadž jsem vyrůstal v sedmde-
sátých a počátkem osmdesátých let, znám každý zákop.

Chodím na oběd do menzy. Kromě příboru a oběda je tam možno dostat varování od 
nástěnky z polystyrénu. Nevím, co na ní stojí teď, ale když jsem na ni nedávno připíchl 
pod slogan „Ostrava — město zeleně“ čerstvý kousek listu ze salátu, druhého dne už tam 
nebyl. 

V menze je co druhý den meltůvka a na kolejích jsou štěnice.
Dnes, 15. 10. 89, jsem obědval v restauraci Kněhyně. Protože jsem měl málo peněz, 

objednal jsem si „utopence“. Seděl jsem přímo naproti dveřím do kuchyně, a to jsem 
neměl dělat: Musel jsem se dívat, jak jedna bledá slečna, nebo paní, připravuje utopence 
nejen pro mě, ale i pro skupinu návštěvníků u vedlejšího stolu. V restauraci jsem viděl 
jen dvě zaměstnankyně: Brunetu v černém, která mě obsloužila, a tu bledou ženu bez 
obočí, v bílém oděvu, s bledýma nohama jako od figuríny, s fialovými nehty. Nohy připo-
mínaly dlouhé bílé džbány, hlava byla sýrová, oči z matného rosolu. Díval jsem se, jak se 
slečna koupe v nálevu, jak jej rozvířila pravicí, párky byly namodralé, ještě že byla slečna 
tak bledá, bílá, na ní by se neudržela ani mouka, ani prášek do pečiva, pepř by z ní snad 
i odskakoval. Musel jsem sníst „utopence“, kterého před mýma očima vylovil sladkokyselý 
člověk. 

Díky Ti za pohanku s cibulkou. Hrnce a pokličky a lžíce jsou něčím jako „neživou 
přírodou“, ve které běhají bublinky, luštěniny čili hrách a čočky, nudle, flíčky, ze země se 
valí hořčice, mořské vlny dobývají křen z útesů, stromy rostou na zuhelnatělých brambo-
rách, pionýři si pečou nad ohněm svoje vedoucí, přátelé si podávají vidličky, děti pouštějí 
na podzim bramborové lupínky, protože „slaměný mlýnek na sníh“ my, severomoraváci, 
neznáme, listí nikdo neumí namalovat, a už vůbec ne na stromech, draci jsou to nej-
poslednější, co zdobí zdi a stěny severomoravských paláců, a jen těmi přívozskými re-
stauracemi vane čerstvý vítr změn. Dostal jsem se k úplně jiné přírodě, přírodě zrozené 
z prvotního sáčku bramborových lupínků. Dnes už nikdo nevěří, že byl roztržen něja-
kým Rómem ve východních stepích. Rómové jsou dnes stejně slaní, jako všechny ostatní 
lupenaté přízraky. Zafouká vítr, ozve se křik, a každá legenda raději zmizí ve tmě. 

Příhoda z Ekofóra (Brigáda ve dvou)
Když jsme s Parohem chodili obědvat do různých restaurací, nesl jsem jednou s sebou 

briketu… dutý „válec“ s šestiúhelníkovým průřezem. Chci z ní vyřezat nějaký „artefakt“. 
Napadlo to Paroha, Bůh mu požehnej. 

Briketu jsem získal tak, že jsem se ve stánku, kde se prodávaly, motal kolem hromádky 
klobás*), udělal výmluvné gesto a prodavač si myslel, že mám chuť na brikety. Jednu mi 
věnoval.



11

Paroh choval v „jeskynním pavilónu“ dva malé potkany. Byli spolu v sklenici, a nebyli 
asi dobře krmeni, protože jeden začal požírat druhého. Paroh pak vyhodil sklenici s ce-
lým i polovičním potkanem do popelnice. Povídal o tom mj. i v restauraci Lesanka, seděli 
jsme tam s jeho známými… kluk s holkou, která chce jít studovat na P.F. Děvče se na mě 
a na Paroha vyděšeně koukalo, muselo mít dojem, že P.F. je „tvrdá škola“. Je, ale ne tak, 
jak si to děvče představovalo. Házení sežraných potkanů do popelnice se na P.F. neděje, 
zato daleko horší věci.

*) Ty klobásy tam byly na demonstraci. Prodavač na nich předváděl, jak jsou brikety výhřevné.

— — —
náš dům má dobrou polohu — mezi dvěma zastávkami
autobusy se o něj perou
domlouvám se vždy se silnějším —
cestujícím za zády
na asfaltové střeše našeho domu
stojí antény — svíčky
s pečetními ptáky
kteří se pak při otřesech
rozdrolí do všech stran
já jsem
pořád 
jenom jeden!

— — —
Hanka si prohlíží zelené nehty,
a já se tajně dloubu v nose
ráno mi Hanka dala kousnout
a já jsem jí málem ukousl nehet.
Promiň, Hanko, ale máš nehty jako mumie,
a balzám se nesmí polykat.
Nemůžu být učitelem, už teď jsem neurotik.
Budu si máčet prsty v drogách.
Budu si dávat do kapesníku kouzelný uklidňující prášek.
Budu jíst omítku.
Postavím do sborovny kamna.
Napustím každý exemplář časopisu nebo novin Alpou.
Budu polykat vonné masti.

Světem kultury
se lítá s parapletem, ale ještě spíš se slunečníkem, a nejčastěji se zeleným pravítkem, 

s velkým pravítkem. Na pravítku se ale nedá sedět obkročmo, proto bylo pravítko nahra-
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zeno zelenou lodyhou vratiče. To je bylina, která má květy jako kopretina, ale nemá bílé 
okvětní plátky. Melu a melu z posledních duševních sil umírám jedu vlakem jdu do šrotu 
a zabíjím se v autě.

Sen… dřeň, suchá fakta
Vydal jsem se do Bratislavy s cílem koupit od zpěváka skupiny ZÓNA A kytaru a pro-

dat pytel uhlí. Nic z toho se mi nepodařilo, a vlastně jsem nějak zapomněl sledovat, jestli 
se mi to daří nebo ne, protože se moje pozornost zaměřila na jiné věci.

Se zpěvákem jsem se setkal v lese v nějakém těsném srubu, nebo spíš boudě, snad do-
konce strážní budce… nevím, jestli byla pruhovaná, snad jen tak, jako by pruhy setřel čas 
nebo zakryla mlha… u jedné z dlouhých lesních cest. Lesy v místech, krajině, kde jsem 
se ocitl, byly protkány dlouhými rovnými cestami, takže krásné slovo protkány se tady 
nehodí, byly to lesní dálnice, na kterých ses mohl ocitnout jen ve snu, aniž bys musel 
přijít na začátek. Ocitl ses na nich a zase zmizel, nepřistál jsi jako vrtulník (zelený vojen-
ský), spíše ses zjevil jako… zjevení. Zpěvák mi na rozloučenou mával, při rozloučení jsem 
krásně moduloval svůj suchý, v nervozitě jinak bezbarvý hlas, takže setkání asi dopadlo 
dobře. Dům, ve kterém kolega punkáč bydlel, ze kterého mě poslali do lesů se strážní 
budkou, jsem našel po krátkém bloudění, při němž jsem se ocitl nejspíš ve městě při-
pomínajícím Porubu v její staré části. Jeden trolejbus se mi objevoval a zase mizel, aniž 
bych se k němu přiblížil, snad jsem bloudil, bloudil v přímce, v ose, kolem které všechno 
stálo, chodilo, jezdilo v přímkách rovnoběžných a kolmých s osou. Ale asi to bylo všech-
no jinak. Pokud jsem se ocitl v oživlé pohlednici (ve městě stála — ležela — byla — nebyla 

— rostla podobná kupole, jakou jsem viděl na pohlednici z Jerevanu, která mi došla přímo 
z Arménie), asi jsem opravdu nemohl bloudit v křivkách, natož v kruhu.

Byt, ve kterém jsem potkal jednoho otcova kamaráda, pana Nováka, před několika lety 
postiženého mozkovou mrtvicí, byl asi jiným bytem, než ve kterém bydlel punkáč, ale 
přitom musely být oba byty v jednom. Kromě Nováka jsem nikoho neznal. Mluvili jsme 
v obrovské předsíni, u stěny pod obrázky stál magnetofon, který se mi líbil v Novákově 
hlučínském bytě. Novák má trvale zdeformovanou tvář, jako by mu náhle změkla, trochu 
se roztekla a pak zase ztuhla, ale tvář tekla jen chvíli, takže nestačilo zmizet to, co ji dělá 
příjemnou, dobráckou. Novák nemá ošklivou tvář. Je hubený, a proto z něj, z obličeje, 
nevisí nějaké uvolněné laloky tuku. Novák stál zády k otevřené koupelně, místnosti zali-
té odporně žlutým světlem, vykachličkované nebesky modrými kachličkami. Ve dveřích 
napravo se objevila jakási postava, záda v kárované košili, nohy, vlasy, krásná opálená 
pleš, obličeje jsem si nevšiml. Postava se pořád zjevovala, jako by její přítomnost byla 
závislá na mé rozmluvě s Novákem, a jako by Novákův postoj zády k odporným kachlím 
byl závislý na objevování se plešatého pána.

Snad jsem přišel pro nějakou grafiku. Mezi obrázky snad nebyl jediný malovaný obraz. 
Na jeden obrázek si pamatuji. Visel u dveří do záchodu či koupelny, vykachličkovaná 
místnost za zády Nováka asi nebyla koupelnou, a nad odpadkovým košem. Byla to černá 
obruč z krajky, uchycená k rámu černými nitěmi, provázky z nití, to všechno samozřejmě 
pod sklem, v němž se odráželo sklo dveří místnosti, ve kterém se odráželo více skel, než 
bylo v předsíni dveří. Už jsem asi úplně zapomněl na kytaru a uhlí. Události nezačínaly 
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ani nekončily, protože se děly jedna v druhé. Sen byl nudný. Až na to tažení tlupy punká-
čů obrovským žlutým obilným polem, na kterém jsem se duchem účastnil.

Zima bez sněhu na parkovišti
paní v károvaném kabátku
a fialovém šátku
jde kolem monstra — jeřábu
vítr zametá asfalt
mezi lidmi a jeřábem je tedy čisto
před chvílí jsem si prohlížel zblízka kabinu
občas se ohlédnu — stojím zády k zastávce autobusu —
všichni jsou v čekárně, až na dva lidi, kteří vyšli přečíst
si jízdní řád… paní s černými vlasy, namalované
rty jsou vidět z velké dálky
kabina se skly zamazanými nějakým hodně řídkým
nátěrem
paní ve fialovém šátku šla kolem jeřábu
naproti šla paní v šedém kabátě bez kára
paní na zastávce ne a ne odejít zpátky do čekárny
viděl jsem ji jednou, nebo stála u jízdního řádu
po celou tu dobu, co jsem stál zády k zastávce
a díval se na parkoviště s jeřábem
a paní s fialovým šátkem a ta paní
kolem toho jeřábu, pokud neodešla
chodí i teď, objeví se, jde,
zmizí, vítr je
jí plný
až bude tak přecpaný, že nebude moci vát,
změní se obrázek oblohy s šedými modrými
a oranžovými mraky všech odstínů. Když bude zase
teplo v kabině se skly umazanými od
barvy —
až paní vejde do větru dveřmi kabiny a obalí
celé nebe, začne svítit slunce a šedý kabát spadne
k zemi jako prach, prach, tuny prachu, který tu je
a dohromady nic neváží.
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* * *

Na černém stole bílá sklenice
U nohou pijáka oharek doutníku.
Rty vlhké polibkem. Široké zornice
Krvavé lucerny na klínech poutníků

Pijáci blouzní. Ariston břinká do bílé stěny
Jak se rty spouštějí do dna sklenice
Rum voní ženami. Dlaně se chvějí
Dva černí pavouci páří se na ruce

Hospoda

* * *

A přece
Daleko na západě 
Kde hvězdy a mléčná dráha spájejí nebe 
s obzorem jak cín
Ve vonných keřích malin a rulíku
Krkonoše leží jak kytara
A přece než umru
Otají ještě Beskydy a břicha Jeseníků 
Jakoby s těla děveček setřel se pot
Zahraje ještě kytara a aristony hospod kde 
jsem se opíjel
Poslední lyžař nahlédne naposled do džbánu 
sněžných jam
Zahraje kytara Krkonoš

Mírov

„DO DLANĚ VEZMI MOU TEPNU JAK 
ČERNÝ DRÁT…“

[Z rukopisných juvenilií Josefa Kocourka]
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* * *

Červená tráva dýmala
Do bílých třešňových květů  
U gotického kostela
Kouřil jsem každého večera
Poslední cigaretu

Má dívka slula Máňa
A měla krásná ňadra
Má dívka měla bubikop
A chodili jsme spolu na hřbitov

Po kmenech cypřišů pnula se střemcha
Pod keřem zeravu Máňa se svlékla
Snad to byl krásný okamžik
Když nahá vzlétla na pomník

Cigareta

* * *

Dnes večer vezmu svůj smutek za ruce
Půjdeme městem jako dva opilí
Na dveře kavárny kamarád zatluče
Sníh bude padati do našich mrtvých stop
A piják ulomí větev zlatého jmelí
K ránu ji položí na svůj hrob

Budeme sedět u okna kavárny
A dívky jak půjdou z kina
Budou nás ovívat černými řasami

Na ňadra krasavic napadá bílý sníh
A květy černého jmelí vichřice rozhází
Po hrobech dávno zemřelých

Sníh
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* * *

Vagony tleskají rukama
A topič lulku dokouří
Nad strojem pára rozkvete jak bílý strom
K restauraci se kývá topič opilý

U malých stolků čekárny
Studenti píší milostné dopisy
A dívka v stříbrném kožichu
Zavěsí na stěnu kupé plášť
Jak bílý hrozen šeříku
A já opilý topič na její lásku
Poslední víno dopiji

Opilý  topič

STUDENÁ LOUČKA

Krajina cikány tepaná jak rudý kotlářský plech
Cikáni bijí do bubnů je slyšet umírat v bolestných snech
Studená Loučka z pařezů jedlí vyrostl románský chrám
Špinavé dítě na starou citeru chtělo by hrát
V zelené louži zhlíží se stará děvečka
Ňadra se sesula jak v říjnu růže opadají
Květen se nevrátí Bůh z ňader odešel a milý nečeká
Jen žába studená skřehotá v rodném kraji

Pojď dívko ze země tesknoty
Do tohoto listí a hlíny jak na ní květy hnijí
Hodíme svá těla jak bílé klenoty 
Napadá na nás zralého ovoce a šišek měděných
Bude tak krásné shnít s nimi mezi růžemi a ve rtech tvých
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* * *

A pak mě žena vzala do stehen
A zase jsem byl básníkem
Do ruky vzala mé krásné pohlaví 
Jak by se jím chtěla na ňadrech pohladit
Ale můj ocas to není chlorodont
Neb jiná zubní pasta
Nebo snad bílá sklenice vína když se chlastá

Oči

ŠUMPERK 

V továrnách předou smuteční závoje
Lampy jak zlaté kočky sedly si do oken
Náměstím plíží se krásné sestry
A jako měsíček v jezeře hlubokém
Zlacené chrupy číšníků svítí ze tmy
A v parku blízko nádraží
Se stromem dívka hovoří

Má oči kreslené žhavými rýdly
A ruce studené
Chtěla by slyšet vodopád mízy
A s nebe na tváře padají jen vločky popele

V továrnách do plátna vtkala se poslední nit
Jakoby raněný rukama roztrhal ránu
Když srdce nemělo krve a nechce se už žít 

A v parku blízko nádraží
Od stromu dívka odchází
A zlaté kočky z továren
Z daleka na ni volají

Na věži divadla hodiny dlouze bijí
Dívka se zadívá do oken rudé vily
Možná že milenci právě šli spat
Možná že jeden z nich
V náruči druhého šel umírat
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* * *

Sivý květ otává na horkém okně ložnice
Když náměsíčná za město odnáší fotoaparát
A svýma chladnýma rukama rozplétá krvavé vlasy měsíce

Trestanci usnou s rukama na mříži
Mydláři bledými prsty budou lít bílé svíce
Měsíček nad věží divoce zavíří
Na křižovatkách starých cest
Myrty a jabloně červeně budou kvést
Na hranu zmrzlého jezu
Postaví dívka černý aparát

Vánoce

* * *

Když se tak probouzím k půlnoci
Po nebi hvězdy jdou jak bílí lososi
Na schodech hřbitova pes smutně naříká
Na srdce kladou se vlhké rty pavouka

Studený pavouku nohy slož do kříže
Hubená sepie jdi dolů
Nevidíš mé srdce kde k smrti nejblíže
A za ním hospodu

Sedí tam za stolem starý piják
Nemůže už plakat ani zpívat

Půlnoc
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— — —

Jeho hnízdo na konci sklepní chodby bylo maskováno paravánem vyrobeným z pa-
pundeklové krabice a řadou oprýskaných dveří, které sem před lety odložili řemeslníci. 
Spával stočený do sebe jako pes na kusu promaštěného koberce, který si přitáhl kdoví 
odkud a dodržoval přísný denní řád: dovnitř se nepozorovaně vkrádal se soumrakem, 
přes noc akumuloval teplo z teplovodního potrubí, a ráno ještě před probuzením domu 
vyrážel ven za svými záležitostmi. Uzavřeli jsme dohodu: on nebude ve sklepě kouřit, já 
neřeknu sousedům, že tam přespává.

Na počátku adventu jsme našli ve sklepě hovno. Vysvětloval jsem doma, že si přece 
nebude dělat do vlastní ložnice. Po týdnu větrání, pečení cukroví a františkování, vyplni-
lo chodbu ještě nesnesitelnější, ostře nakyslé pižmo. 

Večer před štědrým dnem jsem nakonec sestoupil do zásklepí. V zaschlých kalužích 
moči se válely hromady vajglů. Hnízdo se však zdálo být alespoň pro dnešní noc opuště-
né. Strčil jsem ještě pro jistotu do dveří vedoucích k sousedním sklepům. Dveře opsaly 
oblouk a s lehkým klepnutím se zastavily klikou o zeď. Místnost byla prázdná — přesto 
se mi zdálo, že slyším ve tmě nezřetelný dech kohosi neviditelného. Bylo to fyzicky té-
měř nemožné, ale ten někdo musel být vtěsnán v mezeře mezi klikou dveří a stěnou, 
kde — s hlavou přitisknutou ke zdi — čekal, jak to všechno dopadne. Vylezte ven, přikázal 
jsme mu zvědavý, jestli ten dvourozměrný přízrak skutečně pohne dveřmi. Bez váhání 
vyšel, jen tak, po domácku, bez bot, v tlustých zimních ponožkách a svetru. Znovu mě 
překvapilo, jak je maličký a hubený. Šli jsme ke schodišti, pod nímž měl v předpisových 
komíncích a pravidelných rozestupech pečlivě srovnány A) boty, B) brýle C) kabát s če-
picí, D) příruční igelitky. Poté, co zasunul nožičky svých masivních brejlí se silnými skly 
pod gumu lyžařské čepice, zkontroloval trochu koketním způsobem, zda mu prameny 
řídkých pejzů netrčí zpod zvednutého límce hnědého zimního kabátu a nechybí žádná 
z cestovních igelitek, byl připraven vyrazit.

Vyšel jsem znovu ven a uviděl ho zahýbat za roh sousedního domu. Když si všiml, že 
za ním běžím, uskočil z chodníku mezi parkující auta, tam se rozmyslel a zůstal rezigno-
vaně stát. Podal jsem mu vánočku. Mlčky ji zastrčil do podpaždí a vykročil pryč. Napadal 
velmi silně na pravou nohu, takže jeho pohyb připomínal pohyb polámané mechanické 
hračky, která se s námahou pohybuje jen díky prudkým kyvům skrytého setrvačníku. 
Čím více se vzdaloval, tím více se jeho silueta půlčíka proměňovala v postavu malého 
kluka, jeho límec se proměnil v obrubu školní brašny, igelitové tašky v pytlík na cvičky, 
lyžařská čepice s třemi cecíky v lyžařskou čepici s třemi cecíky, po jaké jsme jako kluci 
všichni toužili a jeho směšná chůze připomínala poskakování čerstvého prvňáka, který 
se těší do školy. Hustě pršelo, na něj, na tu vánočku i na celé vánoce. Posrané vánoce.

Ivo Kaleta




