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„Božská Dynamis“  

  Z vedlejší místnosti se ozvala rána, pak řinkot skla, pak další slabší rána a ticho. Co to zna-

mená? Někdo hodil kámen? Ne. Spadl obraz. Velký, zasklený v těžkém rámu. Nejméně  dvacet 

let visel na silné kalené skobě zaražené v dřevěném špalíku; ten teď leží na podlaze mezi kousky 

omítky. Okno i dveře byly zavřené, žádný člověk, zvíře ani poryv větru obraz nemohli shodit. 

Jenom čas. Dvacet let něco sláblo, nějaké částice se po sobě v řádu tisícin milimetru za měsíc ne-

zadržitelně posouvaly. Kdy to začalo? Hned po zavěšení? 

   Dívám se na díru ve zdi, vypadá jako po zásahu kulkou, ale je to naopak, odsud se kus kovu 

vytrhl. Gravitace! Uvědomuji si, že padám, i když stojím, a se mnou všechny věci, které jsem 

vyzvedl nahoru. Statické tření, které má držet na místě vše, co je položeno, zastrčeno, zavěšeno, 

zaklíněno – je podvod. Pád se děje zrádně ukryt v nehybnosti.

   Chtěl bych být u toho, mít schopnost to cítit, zažít ten proces, kdy se čas tisícinásobně zrych-

lí z mnohaletého postupného tlení v praskání, průval a let, a pak zase mnoho let nehybnosti. 

Jaká slavná chvíle, v níž cosi, co se dvacet let zdánlivě nehýbalo, najednou letí. V té chvíli mů-

žeš prostým okem zahlédnout sílu, která drží pohromadě vesmír, ucítit její tlak v každé částici 

svého těla, pochopit, že žiješ v silovém poli. 

   Zametám sklo, stavím ke zdi portrét poškrábaný střepy a jasně vidím, že ty bílé škrábance 

jsou mnohem skutečnější než namalovaná iluze tváře, kterou protrhly. 
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Karel Šiktanc

PONTÓN SE OLÍZ

Končí autosalón
Couvá chrom    a couvá pulír,

portýři v hale večeří na vypůjčeném stole.
Za traverzami park:

pár krajních stromů rozhodnuto odejít…

a z Hudečkova plátna po nebe couvá
Muž probuzený železem –

z mezery po něm kanou rumělky a zlato.

Nalité pupeny.   Nalité, ulepené
pupeny     a tiché bušení, blouznění

mízy,
jak by tu kdeco hrozně v jednom kuse svědilo:

možná lak se loupe z futer,
možná ten přes zeď tlustý svetr,

možná můj věčný hlad po prvním uzření všeho.

Zde v patře bylo u Hrubínů

/dům potmě sotva živ/,   kulatá, trochu
přidrzlá lebka šera opřela se o stěnu,

a paměť dělá drahoty:
v záclonách po zem faldem sotva rozpažené ruce.

Pontón se olíz
Štuky se potí

Šunt srovnán do lís     nadoživotí
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Ale mží.
Ale ta malá u pultu visí pinglovi

na rtech,     slyšet její dlouhé, skvěle
rozkomíhané nohy,
cítit bolavé vlny…

a v boxu na táce sněhové pusinky.

Mám ještě celej stůl jen pro sebe!
Hedváb suky   Hedváb fošny   Holé

hřebíky

Člověče zlatá,
i to poslední páčí ze sebe až nezřízenou prvnost.
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Jan Štolba

HŘEBENY

Tolik vlasů zachycených
v hřebenech
tvé vlasy vždycky ucpávaly odtoky
umyvadel
v koupelnách kde sis je myla
nahá
na chvíli bez tváře skloněná vlahá
socha

Tolik vlasů zachycených 
v hřebenech
tahal jsem z výlevek ty slizké černé
cumly
a nosil přes kuchyň do smetí jako
živé
a voda vždycky radostná a čirá jenom
hrkla

neuvěřitelná zas tekla do zdí bůhví
kam

* * *
(na foto Václava Chocholy)

Proč nejdou domů drží se jeden druhého
na nástupním ostrůvku v šeru před směnou
podupávají a dýchají si do pěstí na hlavě zimní
čepice a pomalu jdou ke dnu Proč nejdou domů
pod jemným kolísáním nebe Ještě tak plodovou
vodou zastření teplou srstí dřeva sametem
ohrad obstavení ale zároveň už nelítostně od všeho
odpižlávaní skalpelem zatáčejících kolejí Proč
si to nerozmyslí Proč nepláčou Proč nejdou
domů
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SYNKU ODKUD

Odraz protějšího okna tiše
zaťatý v hloubce zhaslé obrazovky

Synku odkud tak hluboké oči
skloněné mlčky nad cizí život tady

IMPROMPTU KYKLOP ŽIŽKOV

Joker má hodnotu všech
symbolů
v zahradním kumbálu halda
utěrek
a blikající hrací 
Kyklop

Přelož: jako sekretářka je to
kurva
ale jako kurva je to
kádr

Chuchvalce rychle plynoucího
inkoustu
za televizní věží patří k ní
odedávna

Červená protiletadlová zrnka:
jsem
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VRÚTKY
(podle Edwarda Thomase)

Ano Pamatuji Vrútky –
to úzké jméno, protože chladl
už večer a rychlík stál a tloukl
a stál a nikdo – byl už srpen –
nevěděl proč.

Pára a strmé mživé kužely
kandelábrů. Teplé lahvové pivo.
Všechny dveře už zalígrované
a přece perón vřel a co jsem viděl –
bílý obdélník vtisklý do tmavomodra:
Vrútky

A železná pumpa, zábradlí, zástupy
neskutečné rušno proč a odkud, bělma, dveře, smích
hořlavý spěch jak přesná hvězda
nad kopcem vzadu náhodně škrtlá

A v tu jedinou vteřinu kohout
s ledovou pitnou vodou zprudka
roztočený jak Váh skelný řemen padal a padal
ale proti proudu temné Tatry a dál
Kremenec –
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JAKO OBVYKLE

Jako obvykle na chvíli snil že ty hory zůstanou
beze jména
a on do nich vpadne houževnatě a pružně
pichlavý
jak tmavě zářivá kosodřevina kolem Ale pak se
vždycky
nechal svést k obvyklé vrcholové
hře: ač
tu byl sám postával poblíž veselého hloučku
cizích lezců
a poslouchal jak si ukazují k vrcholům a něco
je nutí
chrlit ta jména – Liščí Růžová
Ereb – jména
jistě nebyla nic zato hory všechno a přece
z těch jmen
kanula úleva tichá slepá jistota že kopce
samy od sebe
nevykypí nedají se do pohybu nepřehrnou se
přes vše živé
Ale pak se dlouho vracel vlakem autobusem padla
noc a
bylo tu zas město ale on ještě dlouho snil o těch
horách
zas úplně prázdných temných a beze
jména
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Daniela Kapitáňová: HÖFFERLING, DOLE 
V BAVORSKU

Dlho som nad tou otázkou rozmýšľal… hoci tu už  neplatí dlho a krátko, že? Tu je už 
všetko zároveň aj dlho a aj krátko…

Ak sa teda môžem na hocičo z tohto práve uplynulého života opýtať… 
Bolo to v Nemecku, hrali sme tam v jednom mestečku dole v Bavorsku, Höfferling 

sa volalo. Také ukážkové nemecké mestečko, vyzametané, ako to len Nemci vedia a aj 
majiteľ bol taký ukážkový Nemec, od piva pupkatý dobrák. Nejaký Meinzl to bol, Pepa 
Meinzl. Tešil sa z každého hosťa, chodil od stolu k stolu, vysýpal popolníky a vypytoval 
sa, či sa kunčafti cítia dobre. 

Celá kapela sme boli štyria: klávesy, bicie, gitara a ja s trúbkou… obyčajný zlepenec. 
Hrali sme všetko, čo sa len dalo a pravdu povediac, nestáli sme za veľa. Všetci sme boli 
zo Slovenska, veď aj s ubytovaním a kostom sme vyšli lacnejšie, než vlastní. Hostia sedeli 
na drevených laviciach okolo stolov a spievali s nami. Viete, ten ich šraml, chytili sa oko-
lo pliec a pohojdávali sa do rytmu. Ako deti. 

Celý kšeft nám dohodil jeden od nás, čo tam bol čašníkom, Rudi Turek sa volal, odnie-
kadiaľ zo Záhoria bol, z Malaciek, či z Myjavy, nepamätám sa už. To ani pánboh nevidel… 
prepáčte, to mi akosi uletelo… aký to bol pako! Ten typ, čo nosí zrkadlové čierne okuliare 
a košeľu rozopnutú až k pupku, aby ženy videli, aké má chlpaté prsia; taký býk s vajciami 
v hlave, pardon, že sa tak vyjadrujem. To viete, keď žmurkal na tie ich grétchenky, pišťali 
od radosti… ale pako to bol príšerný! Nadutý ako ozajstný turecký paša. Ešte aj s nami sa 
rozprával po nemecky, aby ukázal, že on nepatrí ku chudákom z východu. 

V kuchyni robil pomocníka jeden cigán, malý, čierny, taký nenápadný, že hoci ho člo-
vek vídaval tri mesiace, nevedel povedať ani len ako sa volá. Ten chudák bol z Kosova, už 
sa to tam začalo mlieť, keď sa mu podarilo ujsť a robiť načierno. Však aj my sme robili 
načierno. Lenže on sa nesmel ukazovať na pľace, na ňom bolo na prvý pohľad vidno, že 
nie je árijec a Meinzl nechcel mať opletačky. Tak tomu to dával Rudi Turek vyžrať! Vždy, 
keď sa mu nepáčilo, že vidlička sa dosť neleskne, alebo že popolník nie je dosť voňavý, 
dával to tomu cigánikovi naplno. 

No a jedného dňa k nám prišla robiť Editka. Holanďanka bola. Chúďatko, nohy mala 
po obrne, strašne krívala. Tak ťažko chodila, že už len dívať sa na to bolo utrpenie. Inak 
nevedela, chuderka, urobiť ani krok, len tak, že metala okolo seba rukami do polkruhu 
a celým telom sa vykrúcala. Lenže Editka krásne hrala na harmonike. A Nemci sa z har-
moniky išli zblázniť! Tak ju Meinzl zobral, a nevadilo mu, že má tie nohy také, nebol to 
zlý človek.

Nuž, začala s nami hrávať. Musela mať strašné komplexy, lebo prichádzala na pľac 
pred otvorením, sadla si a vstala v hlbokej noci. Neviem, ako to vydržala. Či pol dňa pred 
tým nepila, aby nemusela na záchod a neviem, ako si poradila, keď mala ženské veci, ale 
poradila si. Mala pred sebou pultík, čo jej skrýval nohy a na ktorý si kládla harmoniku, 
keď mala pauzu. Tvrdá žena to bola. Keď jej niekto poslal pohárik, alebo pozvanie na ve-
čeru, vždy odpovedala, že nie, lebo je po obrne a chodí ako tuleň. Sama si tak hovorila. 
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Tuleň. Nikdy sa nemaľovala, vlasy mala ako od chlapčenského holiča, nosila stále čier-
ne sako a čierne nohavice. Lenže hrala. Viem, čo hovorím, aj keď som neskončil kon-
zervatórium. Mala to v prstoch, v tom, ako sa nadýchla, v tom, ako uklonila hlavu, ako 
zatajila dych pred prvým akordom… holt, Pánboh nadelil, keď už inde zobral… prepáčte, 
nepovedal som to v zlom.

A čo čert nechcel… vidíte, zase… no nič. Čo sa nestalo: ten pako Rudi Turek to začal 
hrať aj na Editku. Občas ju zobral domov autom, občas sa na ňu usmial, chuderka malá, 
celá sa z toho pomiatla. Koľko mohla mať rokov… okolo tridsať, možno niečo nad… a 
veru neverím, že mala s láskou skúsenosti. Zamilovala sa tak strašne, až prehrievala celý 
podnik. Keď ho videla, ako keby do nej vliali farbu. Keď odišiel z pľacu, z tej farby zase 
ubudlo. Ja si myslím, že Rudi Turek bol len zvedavý, že aké je to s… s takou, čo má… vie-
te, čo chcem povedať. 

Netrvalo to dlho, možno tri týždne, možno mesiac, už sa nepamätám, keď mal Rudi 
Turek narodeniny. Mal päťdesiatku, chválil sa, ako ju pooslavujeme a že čo všetko na-
chystá… a vtedy nám povedala malá Editka, že mu pripravila na polnoc prekvapenie, aby 
sme ju nechali samu na pódiu. Samozrejme sme súhlasili a asi sa to rozkríklo, lebo o pol-
noci vyšli aj všetci z kuchyne, to viete, každý bol zvedavý.

Nechali sme ju samu, zobrala harmoniku a začala hrať. A spievať. Nikdy som tú pieseň 
nepočul, myslím si, že ju napísala sama. Bol to duet, ale pravdaže spievala oba party. Za-
čala tým, že by sa chcela narodiť ako rieka, aby on mohol byť člnom na tej rieke. On na 
to odpovedal, že ak by sa on narodil člnom, nech je ona vetrom… a zase ona, že ak ona 
sa narodí ako vietor, on bude zástavou… a končilo to tým, že sa dostala do neba a Pán sa 
jej pýta, či chce byť riekou, či vetrom, či zástavou a ona mu na to hovorí, že nechce byť 
ničím iným, len obyčajným pekným dievčaťom, aby si ju ten jeden všimol.

Keď dohrala, zrazu vstala, vybrala spod toho pultíka kyticu a išla. Išla, pred očami 
celého preplneného podniku, prešla parket a tými strašnými tuleními krokmi sa blížila 
k Rudimu Turekovi.

 Ťažko sa mi k tomu priznáva, ale mne je… vlastne bolo… akosi divne pri pohľade na 
týchto ľudí. Chcel som povedať, že v hĺbke duše som vždy vedel, že sú iní, len som to ne-
dal vidieť. Preto som asi tušil, ako bolo Rudimu Turekovi, keď zbadal, že ide k nemu a vi-
del, že sa všetci dívajú… tak narýchlo zobral nejaké jedálne lístky a vbehol do kuchyne. 
Ušiel. Ušiel.

Malá Editka akoby zdrevenela … viete, prvé, čo ma napadlo bolo, že umrela. Že tak-
to vyzerajú ľudia, keď už nežijú. Ani sa nepohla… kytica pri kolenách… a vtedy… vtedy 
ten malý kosovský cigánik vyšiel Editke v ústrety. Kto nevedel, ako to myslela, bol by pri-
sahal, že spievala jemu. Prišiel k nej, bozkal jej ruku, ponúkol rameno a odprevadil ju na-
zad na pódium.

To viete, sentimentálni Nemci tlieskali ako diví, cigánik sa smutno usmieval a malá 
Editka bola mŕtva, hoci žila. 

To je všetko. Kunčafti chceli hneď v ten večer usporiadať svadbu, prišlo sa na to, že 
cigán nemá žiadne papiere, tak ho Meinzl, hoci nerád, prepustil. Malú Editku sme viac 
nevideli, na druhý deň neprišla a neprišla už nikdy viac.

To je celý príbeh. Neviem, v čom sa ma dotkol… ale povedali ste, že kým na tento život 
zabudnem, môžem položiť jednu otázku. Tak tu je:

„Ako sa ten malý cigánik volal?“
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PIETA
             mamince

Slízat
moč
z jednotlivých 
schodů

Po nichž jsme tě
polonahou
stahovali
k sanitce

Slíbat
modřiny z rodných
zad
a boků

- - -

Za mřížemi
jež k sobě
můžeme
jen přemilovat

KVĚTNÁ

Vždy po ránu 
stáhnu i z básně
hnůj. Pak pokleknout
jdu do posledního
sněhu...

Studánku čistím
pitím

Zdeněk Volf
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ZVĚSTOVÁNÍ

Někde byly mé dcery
hodny při obřadu
rozvázat faráři tkaničky

Zato farníkům z Tuřan
trnem
nejen v očích

ale i k vypuštění duší
u kol
opřených o chrám

Zvěstování
Panny Marie v trní

A  V  LOŽNICI

Raději v hospicu
starcům by utírala
zadky než znovu v nočním
baru na kulečníkovém
stole fotila spodní
prádlo… A být 
tebou modlím se
ať neskončí spíš u kříže
jak u tyče 

KDYŽ PŘIPOUŠTÍM

Jak nechválit tě hnojem 
který vybírám z krav
Bolívá-li slovo… jak prsten
když strkám ruku přes svěrač
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TICHO, cele. 
V něm bez hlesu
toho hlas,
co sebe zapomnělo.

V hrozivém ústroji
povstává v nás,
že se až vzpínáme proti
svíravé úzkosti dechu, jež

z něho k nám zeje.
V oblouzení, čím byli jsme,
tratíš se, sedřené
ty, a ty, a ty

jeho propadlem mimo nás ven.

Franz Wurm
[překlad Věra Koubová]



Korneliovi Udalovovi se do obchodního domu s reklamací dvakrát nechtělo.

Odšoural se proto do přízemí, aby požádal souseda o pomoc. Saša Grubner se 

sice dlouho chechtal a cenil přitom dlouhé žluté zuby, ale neodmítl. Dokonce se cítil 

polichocen. Odsunul mikroskop, zabalil rýžové zrnko do hedvábného papíru a pečlivě 

je uložil do krabice.  Pak přistoupil k třistalitrovému akváriu, aby si vzal černé, na 

loktech poněkud oblýskané sako. Tím sakem chránil vzácné tropické rybky před 

mluvícím havranem, který je zlomyslně lekal dlouhým zobákem, jímž intenzívně vířil 

vodu.

„Jen odvahu, Kornelie!” řekl Grubner a oblékal si sako přes zapranou modrou 

košili. „Zmetky v raketovém průmyslu? Skandál!”

Havran zamával křídly a domáhal se výletu. Grubner ho však  

s sebou nejenže nevzal, ale dokonce ho zavřel do almary, 

kterou pečlivě zamkl.

Udalov sebral velkou průhlednou krabici 

s defektní červenou raketou, nasadil si slamák 

a zamířil ke dveřím.

Grubner byl dobře o dvě hlavy větší. Kráčel 

ze široka, pochechtával se a jako vždycky 

uvažoval nahlas. Udalov vedle něho 

cupital a potil se reálnými obavami, 

že cestou potkají nějaké známé.

Když kráčeli přes dvůr, křikla za 

nimi Udalovova žena: “Koukej 

to vyměnit! Jinak se nevracej!”


