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Vrátit se z říjnové noci! 

Vstoupit do světla a ještě mít tu noc chvíli na bundě, na svetru, ruku studenou od kliky venkov-

ních dveří. Ještě si nesednout, ještě nevědět, co s tím. Zatím jen cítit ten význam, spočívající 

v samotném příchodu ze psích dálek říjnové noci. 
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Petr Hruška

NA OKRAJI

V únoru se tu černají malé stavby.
Zahradní chatky,
bažantnice a rybářské boudy,
autobusové čekárny,
všechny ty banálně podepřené střechy
flikované plechem.
Stěny si škrábou záda
pazourami bezu. 
Tady z drátu a plastikových lahví 
uděláš cokoliv.
Pospojuješ to, přichytíš
železo s dřevem.
Najdeš trubku, pomůžeš si, kurva.
Někdo tu u štěrkovny dělal jakýsi vor,
nabil do fošen strašné hřebíky,
ohromné,
jako po soudný den,
jako na věčné časy.

VOLAT JARKA

a předtím si připravit
dva tři důvody
pro které by neměl znova
začínat pít
pokusit se ho přimět k tomu
aby prodal ten dům
aby sešel dolů do zahrady
a nakrmil kočky
v nejhorším mu zase vyprávět
co dělá vítr
právě teď s pugéty šeříku
vepředu u schránek
a pak si do kalendáře poznamenat:
volat Jarka
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KŠILTOVKY

Už si nevzpomeneš co jsi říkala
tomu malému chlapci s mokrými kalhotami
který nevěděl kam jede
zatímco hlavy jeho rodičů
v kšiltovkách hokejových klubů
pravidelně třískaly o noční okna
tramvaje
Bylo taky jedno
co mu říkáš
šlo o to prostě mluvit
mluvit k němu
až do Zábřehu
než svým suchým pláčem
probudí nakonec ty hlavy
a než dostane jednu přes záda
na neznámé noční zastávce

Vzpomeň si
vzpomeň si tady ve tmě Zábřehu
co jsi mu říkala
vzpomeň si
na ta marná tramvajová slova

KRÁDEŽ

Ty naše věci z odcizené tašky
jistě v závětří u řeky
zklamaně házeli na jednu hromadu:
košili s kostkami,
obálky,
červenou ženskou sponu.

Jistě to leží někde na sněhu,
navždy, v nepotřebě.
Obálky se občas pohnou.
Modrá barva košile těžkne.
Kdy naposledy jsme byli
tak spolu?
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Jan Balabán: ĎÁBLOVA MĚLČINA

Stačilo zahlédnout pohyb, kterým zabouchla dveře svého auta: jakoby měla všeho tak 
akorát dost, a to už několik let. Rozumí si se svým vztekem a spřátelila se se svou zlostí, 
jinak by tu práci nemohla dělat, říkal si Emil a prohlížel si ji, sám skryt mimo její výhled na 
protějším chodníku. Jistý si však nebyl, protože periferní vidění je u žen — a u číšnic zvlášť 

— vyvinuto více než u mužů. A jak musí být teprve vyvinuto u číšnice, která je teď majitel-
kou nálevny, v níž si dříve musela nechat leccos líbit — kdyby jen ty žádostivé pohledy!

„To máš normální, že tu sedí půl dne, čumí na tebe a představuje si, jak bys mu ho 
kouřila… Ať si čumí, však má na co, ale dovolit si nesmí ani tolik!“ Tak to kdysi řekla tahle 
Ilona mladší kamarádce a luskla jí před nosem tvrdými prsty. „Rozumíš?“ Na zápěstí jí 
zachrastilo několik zlatých náramků.

I když nemluvily o něm, ale o chlápkovi, který měl v tu chvíli více vypito a méně se 
ovládal, Emila stejně polilo horko. A když mu Ilona vzápětí dala šelmovským mrknutím 
najevo, že dobře ví, že ji slyšel, rozpačitě se na ni usmál a zároveň si představil to, co si 
měl podle jejích slov představovat onen vysmívaný chudák. 

Ale ta nabídnutá představa to nebyla, to jeho vlastní rozpačitost ho tehdy přivedla 
k pochopení hned dvou věcí najednou: první, že takto člověk zapadá do tenat, a druhé, 
že on, Emil Zábranský, jakkoli hluboko do nich zapadne, nikdy v nich neužije ani to 
bídné dobro, které tenata nabízejí. Není to pro něj. I když nemůže odtrhnout oči, nikdy 
nepřitiskne rty, a když přitiskne, tak jenom proto, aby dostal přes hubu.

Od dětství cítil, že ostatní lidé jsou od něj odděleni průhlednou sice, ale neprostupnou 
bariérou patřičnosti a že on, který celý život chce někomu patřit, nepatří vůbec nikam. 
To cítil například na lavičce v tělocvičně, když všichni bujaře fandili školnímu volejbalo-
vému týmu. Konec školního roku, za rohem prázdniny, kecky, trenýrky, balony, smeče, 
vývřesky vtipů a citátů z televizních pořadů, sprosťárny, narážky, vtípky… Co tu dělám, 
říkal si, čekám, až to skončí, až budu moct jít domů. A přitom i jemu se líbila vysoká 
pružná Stáňa stojící na podání a elegantní pohyb paže, kterou poslala svůj drtivý servis 
přesně tam, kde jej nikdo nebyl schopen vybrat. Eso! Zařval kdosi nadšeně. I on, i Emil 
chtěl vyběhnout a stisknout Stáně její zasloužilou ruku, políbit ji na tvář, ale zůstal bez-
mocně sedět přimražen vědomím, že se ho to přese všechno nadšení vlastně netýká. Jít 
domů. Smutně domů. Ještě že ten domov měl. Jaký děs se ho zmocňoval při představě 
dětského domova, kde by tahle tělocvična a smradlavé šatny pokračovaly jakousi jídel-
nou a ubytovnou s ložnicemi a plechovými skříňkami a nikde ani milimetr krát milimetr 
vlastního světa. Zbaběle si umiňoval, že se bude raději chovat celý život slušně, aby se 
nedostal do polepšovny nebo do kriminálu, protože tam by asi neubránil svou: Samotu? 
Duši? Bolest? — zkrátka něco, co žije pod nálepkami všech těchto slov. A proč by ji neu-
bránil? Je snad nějaký defektní? Proč by neuměl správně zařvat, správně udeřit do balonu, 
správně si říct o prachy, správně si nechat vykouřit, správně si to představit — proč? Proto-
že mu chybí ten dokonale ovládnutý hněv, ten jediný žádoucí pohyb, kterým Stáňa dala 
své eso, kterým Ilona, dnes už majitelka non-stopu, zabouchla dveře svého Nisanu.

Až později, až při četbě indických povídek si k tomuto pohybu přiřadil pojmenování: 
Zabij hada, ale nezlom hůl. Ale on většinou nezvládl ani jedno, protože ta hra, ta situace, 
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ta válka nebyla jeho. Nebyla jeho, ani tehdy, když tu stál s prasklou holí a jed mu proni-
kal do krevního oběhu. Zatím ho však žádná rozbitá huba ani chlastací šňůra nezabila. 
Byl naštěstí dost velký a dost silný, aby se v něm jed rozplynul bez fatálních následků. 
Ovšem ty ostatní následky v něm po léta hloubily jakousi jeskyni děsu. Prostor neuži-
tečné zkušenosti, kterou by radši neměl. Tahle hrůza mi k ničemu dobrému není, tak si 
to pomyslel, pokaždé když ji v sobě pocítil, tak jako ji pocítil dnes v neděli ráno, když 
zahlédl Ilonu vystupovat z auta.

Odkud ta suverenita, říkal si. Možná to bude právě v tom periferním vidění. Možná 
že žádné jiné než periferní nemá a myšlení jakbysmet, je to nakonec holka z periferie. 
Jak přehledně a věcně můžeš vnímat svět, když tvůj pohled nestrhává žádná dominanta… 
Ano, tak na to. Nic není hlavní, všechno jenom je. Tajemství úspěchu spočívá v tom, že 
registruji vše a nevidím nic. Eso! 

Zrovna když pochopil princip tohoto esa, byl jeho pohled zcela zaujat zlatou pavu-
činou. Ilona si právě oběma rukama načechrávala svoji velkou, tmavě zrzavou trvalou 
— asi to dělá vždycky, než někam vejde — a v ranním slunci se zaleskl fototisk na jejím 
tričku: reflexní zlatá pavučina překrývající mramorově šedý, unylý dívčí obličej. Možná 
díky dostřednosti zlatého vzoru, možná díky jeho rozbíhavosti, bůh suď, si Emil přesně 
uvědomil všechny souvislosti místa, kde právě stáli. Kde vlastně byli. Zlatá vlákna pro-
pojila místa a okamžiky s podivnou naléhavostí, která se zpravidla dostaví těsně před tím, 
než se něco stane. 

Stojí na ulici Pasteurově vedoucí k nemocnici, kde se narodily jeho děti a kde nedávno 
zemřel jeho otec. Poprvé si krásu jména téhle ulice uvědomil, když se na ni pokoušel 
rozchodit hroznou kocovinu, která ho vyhnala z kanceláře jeho prvního zaměstnání na 
čerstvý vzduch. Za komunismu se ještě dalo chlastat a chodit do práce i mnoho let, tak 
blbá práce se snad bez chlastu ani dělat nedala. Deset ničemných let v kanceláři a vzpo-
mínky skoro žádné, snad jen tahle. Když zahlédl francouzské jméno na modrém štítku 
na domě, vykřikl v náhlém nadšení: „Lovci mikrobů, bojovníci se smrtí!(1) To je geniální!“ 
Dvě babky plouhající se z nedalekého řeznictví „Nuceného výseku“ na ulici Mečníkovově 
se na něj podívaly jako na blázna, ale on viděl jen sám sebe čtoucího tu knihu, jen sám 
sebe, jak spolu s Pasteurem sleduje v okuláru mikroskopu ty kroutící se tyčinky a spirály 
v kapce zdánlivě průzračné vody. Za ním ulice Syllabova, pojmenovaná po lékaři, o kte-
rém se tak hezky píše v knize Ratolest a vavřín(2). Tady však žádný vavřín neroste, jen 
tuhé zkroucené kmínky šeříku, toho válečného bezu k ozdobení sovětských samopalů, 
naklánějí své ratolesti přes plot ozbrojený dvěma řadami ostnatého drátu, aby žádní zmr-
di nelezli do dvora, kde vlčáci hlídají několik zřejmě kradených aut a bazén — azurově 
modrou káď mezi bezy a očesanými podvozky, v níž se snad někdy někdo nepředstavi-
telně koupe. Tuhle idylu vrhá do stínu naproti stojící bývalý dům drobných provozoven. 
Dodnes tam v dílnách v přízemí špatně placené šičky šijí montérky a pracovní rukavice. 
Ve vyšších patrech se střídají různé firmy, zvláště pak jedna, která se nestřídá, jen stále 
mění názvy. Sportovně vypadající chlapík s knírem a koženým batůžkem na zádech tam 
vodí načesané, zmalované holky, jejichž zadnice jsou koketně pozdviženy vysokými pod-
patky, a ony se tváří tak důležitě a ležérně zároveň, jako by měly vzápětí skočit do bazénu 
plného medu, ale jenom tam fotí a filmují porno, které pak můžeš shlédnout na webo-
vých stránkách s příponou art.com, a proto musí mít okna zalepena stříbrnými foliemi. 

Železným plotem nemocnice prorůstají ohnivě zelené větve tisů a cedrů, které jsi 
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v jednom třeskutém zimním odpoledni ve světle pouliční lampy nešikovně řezal kapes-
ním nožem na adventní věnec, aby se slavný den každý týden přiblížil o jednu svíčku 
blíž vzpomínce na dětské vánoce, kdy jsi pod stromkem objevil knihu severského auto-
ra s příznačným názvem Ďáblova mělčina(3) — knihu o chlapcích, kteří se svým člunem 
uvízli v ledové tříšti na obávaném šelfu, a pak se mokří ploužili po ledu, který je sotva 
unesl, nekonečnou plání k rybářským osadám svítícím do noci na úpatí kopců kolem 
fjordu a ten mladší z nich po celou cestu vlekl s sebou velikou rybu kambalu, kterou 
ulovili na štědrovečerní stůl. 

A pak si dojatě vzpomeneš na otce, který tě jednou v úzkosti hledal ve všech těch 
krčmách a pajzlech kolem. Protože jsi tehdy chlastal tak, až o tebe měli strach. Ten sluš-
ný vážný člověk lezl do spoře osvětlených výklenků barů a heren a už svým vzhledem 
budil pozornost a veselí opilců a soucit číšnic. Skutečně tu nikdo takový nebyl? To víš, 
že nebyl, nikdy jsem nebyl tam, kde bys mě mohl najít, znám to tu dost dobře, abych se 
uměl zašít jak mince do podšívky, do skuliny vedle obchodu s padělanou kořalkou a nej-
levnějšími kuřaty na světě, hned naproti policejní stanici, tam, co mají vodku za deset 
korun, tady k Iloně.

Zašla dovnitř. Dveře zůstaly otevřené. Dávno už jimi Emil nevešel a ani nevejde, doby, 
kdy do takových hospod chodil, jsou ty tam. Vždyť tu všude kolem stojí domy, v nichž 
jsou jeden vedle druhého poskládány byty normálních lidí, těch, kteří nemusí zažívat 
blízkost smrti každý den, lidí, kteří si kupují i jiné věci než utrejch k roznícení vlastní 
lítosti. Tahle pavučina, v níž se Emil na chvíli opět zatřepetal, je spíše stavem mysli, než 
něčím skutečným. Klidně tu můžeš chodit do práce a z práce, do obchodu, na návštěvy 
k normálním známým a příbuzným a vůbec o ní nemusíš vědět. Klidně můžeš přemýš-
let o tom, jakou barvou vylíčit kuchyň a na jaký spořící učet převést peníze, které se ti 
konečně podařilo ušetřit, a jestli jich bude dost, abyste si se ženou mohli… ale to sem ne-
patří. Emil jen tak maně sledoval, jak ostré kontury okolního světa měknou a obraz ulice 
s pootevřenými dveřmi do hospody nabývá dobráckých odstínů poklidného nedělního 
rána. Člověk by mohl být vlastně šťastný. 

Nemohl. V černém obdélníku se náhle cosi pohnulo. Ilona na něj mávala roztřesenou 
rukou a volala: „Pojďte sem, pojďte sem, rychle!!!“ Když se ohlédl přes rameno, jestli pře-
ce jen nevolá nějakého známého, zakřičela jeho jméno. „Emile, tebe volám!“ 

Zase byl dvojnásobně zmaten: jednak si myslel, že ta ženská o něm vůbec neví, a ona 
ho přitom jistila od samého počátku. A ještě zmatenější byl z toho, že zná jeho jméno. 
Neprohodili spolu nikdy ani slovo. Jak tedy ví, že se jmenuje… Spěchal přes ulici za 
gestem její roztřesené ruky a říkal si, že tam se sakra muselo něco stát, tohle není žádný 
akorát udržený pohyb, tahle ruka se třese jako urvaná a zrovna tak rty a všechno v jejím 
obličeji vyvedeném z míry. „Rychle, rychle,“ křičela pisklavým hlasem. „On, on tam asi 
umírá!“ 

Vběhl za Ilonou do non-stopu a málem porazili vysokou bledou číšnici stojící upro-
střed nálevny s mobilním telefonem v ruce. Něco křičela, ale nebylo jí rozumět. Jinak 
tam nebyl nikdo — až vzadu na konci přepaženého prostoru pro výherní automaty, které 
tu vypnuté, bez světel a bez trylků stály jen jako těžké bedny. Tam vzadu, mezi poslední 
bednou a napůl zahaleným oknem, bylo v šikmém pruhu světla vidět zkrouceného člo-
věka. Ilona pustila Emila do úzkého průchodu, aby se nad ním mohl sklonit a uvidět to, 
co před chvílí uviděla ona.
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To nebyla tvář spícího bezvědomého opilce, to nebyla ani tvář mrtvého, tenhle obličej 
pracoval. Napjaté žvýkací svaly a šlachy na krku, chřípí strašlivě roztažená a rty trochu 
ohrnuté a odhalující zuby… ty rty se křivily v nevýslovné nikoli bolesti, ale strašlivé po-
třebě, aby to, čeho se zoufale nedostává, konečně přišlo. Podobně oči vytočené nahoru, 
takže z celého pohledu zůstala jen slepá bělma. Ale ty rty, ty rty, rty kojence umírajícího 
hlady, kdy není podstatné, zda je matčin prs vzdálen deset centimetrů nebo deset světel-
ných let, ty rty zkřivené výčitkou, již nelze vyslovit v prostředí, kde už život není možný! 
A přesto sebou člověk ještě tluče a neartikulovanými pohyby vysílá své končetiny do 
prostoru, v němž nenachází oporu. 

„Františku, Franto…“ šeptal Emil a tiskl si jeho hlavu k hrudi. Jistěže ho znal — kdo 
by neznal Frantu, šroťáka, který kradl železo nebo vybíral popelnice kolem spořádaných 
domů v okolí a strašil děti i dospělé svým mečivým hlasem a podivnými řečmi, v nichž 
se tu a tam vyskytovala pro něj velmi nepříslušná slova jako poněvadž, jelikož, takříkajíc, 
nota bene, adekvátní, skurilní, gracilní a jiná, která vybírači popelnic zpravidla neříkají. 
Vybírači popelnic zpravidla vůbec nemluví a neoslovují lidi, jako to dělal František. Vy-
soké čelo a trčící brada s černým plnovousem ukazovaly na ušlechtilý typ přese všechny 
rýhy a šrámy vyryté do jeho tváře těžkými mechanismy pouličního života. 

Emil potkával Františka často ráno u kiosku, kde si kupoval noviny. Franta seděl na 
schodu s prvním ranním pivem mezi koleny a vždycky informoval, jak na tom je: „dnes-
ka v noci, krabice červeného a hladinu mám srovnanou dokonale“, nebo „ráno v pět, pla-
catka vody, zasyčela ve mně jako had“. Jindy byl šedý, kalný, bez humoru, jenom natáhl 
ruku pro dvacku nebo cigaretu, v očích oblak studu a v hubě chuchvalec sprostých slov. 
Zlí jazykové říkali, že než takhle dopadl, býval inteligentním člověkem, a ještě zlejší jazy-
kové tvrdili, že má dokonce vysokou školu, že je inženýr, ale to už se ty zlé jazyky, které 
si nic vzdělanějšího než inženýra nedokáží představit, dusily slastí. 

Poprvé udělal František na Emila dojem právě v tomhle non-stopu. Přišel zvenku, 
z deště, v černém pršiplášti přepásaném provazem. Z vlasů a vousů mu crčela voda a ru-
ce měl založené na hrudi jako lodní mistr Ayrton ze staré verneovky(4), který byl za 
zradu a podlost vysazen na pustém ostrově Tabor, kde pak žil léta sám a sám, zešílel 
a změnil se ve zvíře. Trhal chycené ptáky holýma rukama a žral je i s peřím. Tento Ayr-
ton-František došel se založenýma rukama až k výčepu, kterému tehdy vládla Iveta, ta-
ková vysoká tlustá indiánka s vlasy ve dvou dlouhých copech a s dobrým srdcem pro 
všechny existence, které častovala vodkou za deset, někdy i na dluh. Franta u ní mohl pít 
i za drobné úsluhy, pochůzky, nákupy, sběr skla ze stolů, zametání… Na krku nosila Iveta 
stříbrný přívěšek — když ses podíval zblízka, uviděl jsi figurku klečící ženy, jíž se zezadu 
zmocňuje muž. Jestli byla skutečně taková rajda, na tom nezáleží — měla měkké srdce, 
a proto ji Ilona vyhodila. František zůstal stát se založenýma rukama uprostřed výčepu, 
obklopen všeobecným posměchem, který tu vždy vzbuzoval. Potom měl ruce najednou 
před sebou a v nich jeden nůž a křičel: „Ve jménu otce i syna i ducha svatého vás všech-
ny podřežu!“ Statní chlapi v kožených bundách a maskáčích byli rázem na nohou a ty 
jejich odbarvené ženské jen ječely. Ale to už Franta hodil tupé, zprohýbané kuchyňáky 
na podlahu a smál se, až se za břicho popadal, a Iveta jen tiše položila na polici za sebe 
těžký půllitr, který na něj chtěla hodit.

„To je delírka? To nevypadá jako delírka,“ ptala se Ilona Emila a číšnice odhrnovala 
závěs z okna, aby na ten výjev dopadalo více světla. 
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„Vodu,“ poručil Emil, „sladkou vodu, rychle!“
„Dělej,“ přikazovala Ilona číšnici, „dej do krýglu cukr a zalej to vodou, ale už!“ 
„Cukr máme jen balený,“ odpovídala číšnice a překotně trhala malé papírové sáčky. 
„Myslíš, že to pomůže?“ ptala se Ilona, když mu podávala půllitr s nápojem.
„Musí. Člověk v šoku musí dostat napít, cukr a deku. Deku, sakra! Musíme ho něčím 

přikrýt, podívej, jak se třese!“
Deku neměli, ale spací pytel ano. Spacák se v non-stopu vždycky hodí, uvažoval Emil 

a lil Františkovi do úst sladký roztok. Zpočátku mu voda tekla jen po bradě a do nosu, 
ale vzápětí začal polykat doslova zběsile, div že se do sklenice nezakousl. Pomáhalo to, 
třas pomalu ustupoval. 

„Ještě jednu,“ Emil podal prázdnou sklenici Iloně. 
„Ale… ale…“ namítala číšnice a držela sklenici se sladkou vodou mimo Emilův dosah. 
„Jaké ale ?!“ obořila se na ni Ilona. 
„On nesmí cukr! On má cukrovku, říkali, že má cukrovku… a chlastá, a to se nesmí, 

a vy tu do něho lijete cukr!“ 
„Chlastat fakt nesmí,“ vysvětloval Emil „ale cukr potřebuje, asi má hypoglykémii“. 
„Co to je?“ 
„To je stav… ale hovno. Dej sem tu sklenku!“ poručil a už ji přiložil Frantovi k ústům. 
Franta se začal probírat a Emil naopak jakoby vědomí ztrácel. Vytanula mu zase vzpo-

mínka na vánoční severskou knihu o těch chlapcích na ledě. Už věděli, že nedojdou, byli 
mokří a zmrzlí a k smrti unavení, a když konečně zůstali těsně u břehu vysíleni ležet, 
objevil je pozdní host se saněmi a přivezl je zabalené v houních domů do dvora a s nimi 
i tu velikou rybu kambalu, kterou ten mladší nechtěl za nic na světě pustit z ruky. 

„Ty jsi v pořádku, nebo se mi tu též vyvrátíš?“ Ilona jím zatřásla a on otevřel oči. Franta 
už pravidelně dýchal, oči měl normálně zavřené a z dálky bylo slyšet sirénu ambulance. 
Za chvíli tam zůstali jen tři. 

„Fuj, takové nerváky nesnáším!“ oddechla si Ilona. „Ty ho znáš, toho Frantu?“ zeptala 
se. „Říkají, že se s ním bavíš, že mu dáváš peníze… Já jsem myslela, jestli to není nějaký 
tvůj příbuzný?“

„Příbuzný? Ne.“
„Však ty jsi k nám taky často chodil, asi tak před rokem.“ 
„Před rokem a půl.“ 
„To je možné… Dáš si něco? To máš na mě! Já jsem ráda, že nemám oplétačky, kdyby 

mi tu ještě tak exnul! Vodku?“ 
„Vodku proboha ne, stačí pivo, malé pivo.“ 
„Ty, Emile, tebe tu jednou hledal takový pán. Takový starší pán… Sako, šedé vlasy… Jak 

se tak na tebe dívám, nebyl to…“
„No jo, byl to můj otec.“ 
„Tatínek, já jsem si hned říkala.“ 
„Tak teď mě konečně našel,“ řekl Emil v náhlém prozření a obě ženy se nechápavě 

zasmály.

Citované knihy: Paul de Kruif: Lovci mikrobů; Bojovníci se smrtí; Karel Čapek: Ratolest a vavřín; Hilmar Wulff, Ďáblova 
měčina; Jules Verne: Děti kapitána Granta
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CHALUPA

Vyhaslá kamna příjezdu a černá zrnka myší.
Náznaky plísně koberců. Zahradou tání slyšíš.
Na stole tramín vypitý. Světnice sešeřelá.
Zápraží hostí pozvolna dvě dýchající těla.

Vyhlídka do vsi mlhavá. Krajina poztrácená
děravou kapsou všednosti, kde ty je tvrdá měna.
Ráno i pod peřinou snu je plevelnatá zima.
Prostřeno. Nečekaný svit starostem otisk snímá.

BEZDOMOVEC

Včera šel parkem, viděl sem ho,
byl to jedináček tmy. Jak palimpsest,
vyškrábnutej každym ránem, poslední,
co zapisoval, bylo tlustou čárou:

„Prolnutí sebe se samým,“ mlel si,
„já — totožnost… ať aspoň chvíli…“
Předtim zas v hospodě: „Žena… a srdce…“

„Vypadni, nevzdychej tady,“ vrchní na něj,
„voběma trvá, než je rozpumpuješ, co?
Teď si můžeš honit akorát tak bycha!“

Jó, pravdy půllitrů a jejich dna,
čísi smrad, ulice — domovy naruby,
člověk by si to taky kolikrát… Je u potoka.
Hlásil bych to, ale sem bez dokladů.

Jonáš Hájek
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KAM ZMIZEL HOLUB?
šlasi

Nedaleko konzervatoře
jsme spatřili cosi zcela bezlakého.
Být jen se sebou, je v tom ptaní
a žádá odpověď.

Kde sebral náš vypečený kraj
špatnou parafrázi oběda?
Třeba byl v křídlech ještě život
a v něm i vzlétnutí bolesti navzdory.
Nebo se naskytla nějaká kola,
mrštila zbytek přímo nikam
a tohle poslala na chodník.

Že jsme však tři,
zdá se nám akorát směšné
to nevědomé neštěstíčko.
Osamocený pařát, který průkazně
nevyrostl bez těla.

NOKTURNO

U stolu sedí piják, jenž si právě
pěstuje tragédii jako fazoli.
Dřív brankářem na vnitřním hřišti —
znavený genitiv schne opodál
a nebolí.

Bývalý chlast na podlaze prýští
ze střepů: sovice třikrát pálená u kamen.
Bytem jde dotaz, který loket dal
podpírané hlavě —
zda budu ještě někdy někde přítomen.
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* * *

Na břehu vězí plno skrytých drátů.
Plody i trny překážejí blátu.
Výpověď všemu, aspoň na hodinu!
Podivná změť se zatím změní v hlínu.

* * *

Ptáci probouzejí vzdušné město, ulice rezonují.
Spánek se modlí za tři muže v rozích čekárny.
Panonské svítání. Ty se soustředíš jen na jedno:
že jsi tady, že dnes odpočíváš od psaní pamětí.

* * *

Tři kachny ještě tvoří pravdu — nebo ne?
Vesla jsou příbor, kterým rozumíme hladině.

VLAKEM

Vázán zavazadly podávám průvodčí
lístek (koupě předcházela esenci jízdy).

Venku se komíhá kino krajiny,
kterou eroze oblým řezem zlatí.

Ve chvění osik stvrzují křemenáče
dohodu o pevnosti. Bučení u chalup.

Vedle se pře mladý pár:
tolik milimetrů srážek.

Vlak kdesi zastavil srdce
a teď čeká na vykoupení.
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ARAL

Vyndat špunt, pustit vodu a líně
zkoumat svůj obraz na hladině.
Vír poznání tě pije ze všech stran.
Jak stojíš na dálnici. Vyčerpán.

V BAZÉNU

Kdo nejdřív okusí nohou, možná se vyznává
z ochutnávek osudu. Stejně tam sestoupíme.
Jordánsky se ponořujeme, zlepšujeme záběry,
narážíme na sebe při znaku. Odevzdáváme se.

Včerejší podvojnosti, znalost klamných spojů,
vše věrně plave s námi: jsme stále oblečeni.
Pokud pak máme, již uschlí, zčervenalé oči,
je to snad proto, abychom nezapomněli pláč.

VELIKONOCE

Sobota, bílé víno,, z hráze nás hostí
pohled na dvě strany. Narcis a Goldmund.
Nazítří na mši duní aleluja místních,
koupíme vajíčka, nařežeme pruty.

Přiložit pár polen. Výhoda skutečnosti,
horko, trocha hantecu a pak zas domů.
Chci něco říci, jak bych to jen vystih,,
k ránu připluly ledy. Spousta němé suti.



A R S E N I J  T A R KO V S K I J
[přeložil Petr Borkovec]

* * * 
 
V posledním měsíci podzimu,
na sklonku
nejtíživějšího života,
plný smutku,
jsem vstoupil
do bezlistého a bezejmenného lesa.
Až k okraji ho omylo 
mléčně bílé
sklo mlhy.
Po šedých větvích
stékaly čiré slzy,
které 
pouze stromy pláčou vpředvečer
všeodbarvující zimy.
A tu se stal zázrak:
Na západní straně
z mračen prosvitla modř
a jasný paprsek se prodral, tak jako v červnu,
z příštích dnů k tomu, co minulo.
A stromy plakaly vpředvečer 
příznivé práce a svátečních darů
šťastných bouří, vlnících se v azuru,
a sýkorky spustily chorovod,
jak ruce po klaviatuře
běžely od země až do nejvyšších tónů. 

1978


