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V červenci 2006 uplynul rok od smrti mého muže Petra Kabeše (21. června 1941–9.července 
2005), básníka, který svůj jazyk přesně komponoval v to, čemu říkal „ojádření“. Řídil legen-
dární časopis 60. let: Sešity (zastaveny 1969 – kniha jim věnovaná je připravena k vydání). 
Jeho rodným městem jsou Pardubice: miloval je a připsal jim svou poslední knihu. První sbírky 
vydal ještě jako student Vysoké školy ekonomické v 60. letech. Po zákazu publikování na přelomu  
60. a 70. let byl pozorovatelem počasí na hoře Milešovka v Českém středohoří. Tři roky zde 
(1975–1977) jsou pro něj zásadní. Po zostřeném zákazu (podpis Charty 77) musel odejít a praco-
val jako studnař. Vydával v exilových nakladatelstvích a samizdatu. Na přelomu století uspořádal 
celé své dílo do čtyřsvazkového autorského souboru Pěší věc a jiné předpokoje (1998), Krátké 
letní procesy (1999), Kámen ze srdce (2000), Těžítka, ta těžítka (2002). K němu přidal 
sbírku Cash (2001). V roce 1995 mu byla udělena Cena Jaroslava Seiferta, v roce 2003 Státní 

cena za literaturu. 
Pro toto číslo Obrácené strany měsíce, které je Petru Kabešovi věnované, jsem vybírala texty a vý-
tvarné materiály spjaté s tím, co měl rád a co ho ovlivňovalo. Skladba Probíral jsem se živly 
a ony mnou je zásadním zpodobením času Milešovky. Následující text, ač ve verších, je spíše 
zápiskem, pohledem, který si vybavuje výtvarné dílo Karla Malicha. Pendantem k němu je skica 
z Týnské kavárny u Staroměstského náměstí v Praze: Karel Malich zde sedává proti dubovým 
dveřím, jimiž pravidelně vcházel Petr Kabeš. Báseň věnovaná příteli a lékaři Milanu Kalábovi si 
také všímá „okolností podnebí“, byť nemocničního. A její cestou je Célinova německá trilogie, na 

níž jsem v té době pracovala a jejíž peripetie se mnou Petr sdílel.
„Literatura se dělá z věcí mimo literaturu, kresby se dělají z věcí mimo kreslířství“ vepsal Petr do 
vlastní kresby (otiskl ji na titulní straně týdeník A2 21/2006). Tak vznikla krátká báseň „podle 

Toyen“: její kresba visela tam, kde Petr pracoval.
 Zápisek ze slohy „Tatry 1969“ je z doby po zrušení Sešitů na prahu let poměrného 
osamění. Jeho fragment jsem si dovolila otisknout z pozůstalosti, při zachování všech zvláštností 

interpunkčních i gramatických.
 Způsob „ohledávání jazyka“, jímž Petr Kabeš komponoval své skladby, je vidět, srovná-
me-li v závěru dvě verze jedné básně triptychu z Obyvatelných těl, a faksimile rukopisu jiné ze 

skladeb téhož triptychu Petrovo „ojadřování“ pootevírá hmatatelně.

Anna Kareninová
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Petr Kabeš

Probíral jsem se živly a ony mnou
v kamenné věži
na studené vyvřelině
vyjímaje se jako strup na lysé lebce
probíral jsem se živly a ony mnou
v účtárně živlů
kazil jsem si za nocí oči a dikci
napínal čtyři smysly a pátý
nechal zacházet
jak rušičky které dolehly jen zřídka
do českého středohoří na okraji čech
takže jsem nebyl beze zpráv
o stavu a vývoji věcí času v různých rukou
když jsem vlastní rukou
překládal stav a vývoj počasí
když město v dáli viděl jsem
zdrobnělé jako odraz světel na oblacích
a věštil městu na příští den bezvětří
zahleděn do zítřka
očima oslněnýma
tou tmou
tou tmou když jsem se probíral
živly a ony mnou
vždy po třech hodinách jsem byl
KQW 1
vždy po třech hodinách jsem dával
424
takto jsem odmlkoval samomluvu řeč
kabalou čísel přeložitelných zpět
ve smysl smyslů
že zpátky vdechuje zem svoje zvratky
že vítr přibíjí mě na věžní zeď
že krušné hory zkruší pětihorní sirná poušť
za červeným
za zeleným okem vysílačky praskalo
a na všechno mé nevyřčené praskající
odpověď: rozumím, potvrzuji, konec
a jiné slovo zpátky ne
o lásce, která podobně se odmlčela
o mých ztracených rukopisech
o vězněném kamarádu
o rodinách které mají hlad
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o tom že svírám na studené vyvřelině
prázdnou náruč jako bůh
když spustil svět
když pustil svět jak řetěz nespojitých dnů
o tom že jako on si pletu gramatické časy
že trvá toto vše
mé zprávy o počasí ty odmlky ta věznění ten hlad
že to trvá
že vyjímá se to jak strup na lysé lebce
nad jizvou která nesvědí a nesvědčí
nad jizvou která nezavře se
ačkoli rozumím: potvrzuji konec
do zítřka zahleděn
očima oslněnýma
tou tmou

[ze sbírky Skanseny, oddíl brockenský přízrak, dokončeno 1977]

V 0400 K ŠIFRÁM SLOVNÍ DODATEK: SVÍTÍCÍ OBLAKY

[zpráva o zvláštních jevech neopatřených kódem,  
vyjadřuje se slovním dodatkem]

po jedné v noci, po poslední zprávě
nad krví v klidu: zpěněný mozek
v otevřeném letním okně noc
bezměsíčná, však náhle svítící
svítící oblaky vysoko na obzoru, svítící
zpěněný mozek
vzácný jev
na půlnoční straně odlesk požáru
daleko rudá rozpálená hněď a nepodléhá ohni ani tmě
blíž drapérie pastelových závojů a obliny
jasu které nelemují nic, tvar tvarovaný
hrou barev mezi dohasínáním a mezi rozením dne
hrou nasvícenou světlem svědčícím o sobě,
hluboko zpod obzoru
šátkový tanec hořících bohů na sněhové pláni
červnovou nocí vlál
červnovou nocí vlál
od severní strany dobrých
pětatřicet stupňů k východu tichý sun
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modravého křídla zeleného křídla kryl
jednání v berlíně stávkující
nádražáky v polsku sucho na slovensku
zpěvnou krev sobotní noci zpěněný mozek, jediný zdvih
světelné perutě s terasami poduškového světa trval
od prvotního stahu temnotného trupu
po vnebevzetí posledního vypadlého pírka
necelou hodinu dvacet minut
prodloužený rej
tančící jepice, vždyť říkám roj
snad hodinu a čtvrt
snad říkám ráj
oblaka osvětlená nepřítomným světlem
odlesk požáru říkám
jev postrádající účelu a smyslu, závoje křídla
od půlnoční až
kde trvalo kde zvedalo se z hlubiny světlo
ono to vyvolalo a sneslo tomu smrt
kolébané cirovité pírko, necelý stupeň
před půl třetí zhasl jev
jev zhasnut
mozek zklidněný, krev ještě opadala
bez verše neslabičná kresba
na úsvitu spánek den

Karlu Malichovi

Zkus obnovit disciplinu epistolografie
pod bezedným vemenem umělé výživy
all in one
v intermediálním chirurgickém ležení
zkus obnovit řemeslo dopisů
po časovaných kapkách
all in one
když vázne vetchá řeč
když páře se šev podložení
unaven vleklou přítomností smrti
se zamlčeným snem ženy
o zdechlině proměněné v děti
sen bez výkladu
v tunelu doložený Célinem
na cestě od zámku k zámku
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na cestě severem
vír skočné v ústrety,
a oranžová neřestná čnělka
květu špitálnických vánoc
korouhvička horeček
neustálá blízkost ženy
cestou z hlubin noci všezdejší
cestou na povrch noci mé soukromé
odvážené zamlčeným tunelem
— a kdyby popsal patra ráje
prozatímní není nejvyšší:
listování mechovou mapou na dopisy
nesoustředěné
dostředivé
savé
vydané všanc radostnosti čnělky
výhni zadního patra:
věčné předpokoje
obnovená neochota
opouštěti je

(Všeobecná nemocnice, prosinec 1996–březen 1997)

Doc. MUDr. Milanu Kalábovi, CSc.

[ze sbírky Soukromí trojzubce, in: Pěší věc a jiné předpokoje, vyd. 1998]

písky jí řinou hlavu
shora
dolů, roz-
hodně ne jedním uchem druhým
tam
ven
nitky pulsu
slova
zdola
řekniště: řečiště: spad

srpen, neděle, 
/podle Toyen, 1933/

[ze sbírky Cash, oddíl Životospráva ocúnů, vyd. 2001]
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Petr Kabeš

Už přes týden se nepohnul z místa. Nakonec zasunul do psacího stroje papír jen pro-
to, aby tu větu napsal a tak se ujistil (černé na bílém): už přes týden se nepohnul z místa. 
Ostatně to byl hlavně sníh, který ho přivedl k tomu, že si k psacímu stroji vůbec sednul. 
Sníh padal zase od rána; opravdu padal, nesnášel se ani se nekmital kolem okna, vychy-
lován (šikmen) větrem, padal už kolikátý den vlastní vahou, rovně, rovnoměrně. Jakoby 
se jen vracel na svou metrovou vrstvu, z které se (nejspíš přes noc a stranou) vždycky 
vyplíží zpátky nahoru, aby se odtud znovu vracel. Odkud znovu rovně, rovnoměrně 
padal. Přesýpací hodiny, přešlapování na místě. Odkud se už týden nepohnul. Sníh 
a rukopis.

Sníh ještě měl místo, odkud se snad vyplížit a kam se jistě vracet, to ano. Pří nejmen-
ším to byla loučka před jeho oknem, asi tak třicet na třicet, s vyvýšenými valy sněhu od-
házeného z cestičky, možná to byly i větve vysokých smrků, které loučku a tím i obzor 
viditelný z okna (kromě mnohem menší loučky nebeské, odkud padal ten sníh, a která 
byla ohraničena vykousaným rámem ze špic smrků a rovným orámováním oken jeho 
pokoje) uzavíraly. Na loučce a na větvích tedy už přes týden přešlapoval sníh; stejně po-
malu jako pomalu padal. Ten na větvích čas od času šlápl vedle a pak se zřítil ale to se 
stávalo jenom za větrných dnů, které už asi byly rovně, rovnoměrně padajícím sběhem 
zaváty. I v jeho paměti.

Zato se v jeho paměti najednou objevují věty nebo alespoň obrysy vět o sněhu za ok-
nem a na větvích smrků, věty staré přesně rok. Na nedokončené, ale vlastně ani nezačaté 
rukopisy jeho loňské zimy také zdejší. Půl stránky, dvě nebo tři strany strojopisu (to 
nejčastěji), jednou — výjimečně — dokonce devět stran. Vždycky od začátku, vždycky od 
sněhu za oknem a na vršíčcích smrků. A po půl stránce, po dvou, jedinkrát výjimečně 
po devíti stranách konec, často v půli věty. Alespoň tak se teď objevují stránky loňské 
zimy v jeho paměti. Neprohlížel je, v tomhle smyslu se pohnuly z místa, leží teď ne- 
dotčené někde pod stránkami loňského léta, daleko odtud. Vzpomínám si: Vždycky se 
mu do nich hned na začátku vtíral padající sníh, třebas jej tam ani mít nechtěl, ale sníh 
mu napadal na papír jakoby z klapek psacího stroje, neodbytný a vločkovitý. To ovšem 
padal nerovnoměrně, velice nerovnoměrně. A třebaže jej tam nechtěl, třebaže netoužil 
po sněhu na papírech ani z loňské ani z letošní zimy, když už tam jednou napadal, 
měl to být alespoň dostatečný, vyčerpávající sníh, měla to být závěj sněhu, loučka až 
k nebeské loučce, nad okno a nad vrcholky stromů, sníh na sněhu. Ale on přestal padat 
uprostřed věty a nepohnul se z místa, až třeba po týdnu, a to se ten starý sníh, sníh 
z předchozího rukopisu zatím vyplížil (nemusel ani přes noc, ale zato hodně stranou), 
a on tedy, aby se pohnul z místa, zase znovu. Bohužel ne zase, ale jen znovu, Od za-
čátku a vlastně jenom k začátku. Nikdy ne — jak taky, třeba i na devíti stranách - až po 
nebeskou loučku, nikdy ne dostatečně, nad obzor. A protože vždycky od jiného konce 
(nebo začátku) obzoru, potom vždycky i jinak sníh, který tam ani mít nechtěl. Tak na-
příklad v žádném loňském: osmadvacet let mu trvalo nežli si všiml, že i ten rovně, rov-
noměrně padající sníh spádává některé dny (např. dnes) rychleji než jindy. Přitom bez-
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větří. Uvažoval o ploškách velkých plochých vloček, které asi hrají roli padáčků, když 
o poznání pomaleji nežli dnešní drobné, uvažoval o tlaku dlaně, nebeské dlaně v jeho 
obzoru, to všechno po osmadvaceti letech a po víc než týdnu, kdy se nehnul z místa, 
právě to odpoledne, kdy ho (hlavně) rovně, rovnoměrně padající sníh přivedl k tomu, že 
si sednul k psacímu stroji a napsal první větu, po níž mu opět začal padat (ne: snášet se) 
do psacího stroje, do rukopisu — ale kdyby to bylo do rukopisu - do prázdného papíru 
plný sníh, do papíru připraveného jak nenebeská loučka mu padal letošní a nežádaný 
sníh, a obkružoval tu jedinou větu kterou napsal když jenom viděl a když viděl sníh 
ještě před oknem: už přes týden se nepohnul z místa.

A tak sníh venku, sníh na papíře obkroužen, kruh obkroužen. Kruh se dokružil, 
sníh v rukopise dopadal, a tohle je ono místo k nepohnutí, kdy rukopis je na nejlepší 
cestě změnit místo: ze stroje do zásuvky psacího stolu, tam vyčkat tání a potom s tím, 
který ani nazačal, opustit psací stůl a vůbec místo oné loňské i té letošní zde a odjet da-
leko odtud, vyplížit se, a ve tmě jiného psacího, stále ještě odtud zavát, vyčkávat zavátí 
letošními letními. Atd.

Ale tentokrát to nevzdá.

zápis ze slohy Tatry (1969)
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V čísle 21/2006 otiskl týdeník A2 dvě podoby skladby jak mušlí přichází co vzdaluje se, 
která tvoří část triptychu ze sbírky Obyvatelná těla. Petr Kabeš k tomu v ediční poznámce 
k vydání Obyvatelných těl v rámci  svého uspořádaného díla (ve svazku Kámen ze srdce, 
2000) píše:

„Obyvatelná těla byla prvně publikována v několika emisích strojopisné edice Petlice v letech 1974 
a 1975. Tehdejší „dvě sbírky s oponou“ doznaly podstatné redakce a redukce (...) v roce 1980. (...) 
k části textů (...) jsem se vracel nárazovitě i poté, důsledněji při přípravě vydání v roce 1990 [Nakla-
datelství Libereckých tiskáren, 1991 – pozn. ak], kdy jsem zamýšlel ucelit letité vrstvy nema-
lých změn (týkaly se zejména čísel jak mušlí přichází co vzdaluje se a ve dnech hrůzy ne). Úporné zá-
vratě, s kterými jsem byl nečekaně hospitalizován, mně znemožnily soustavnější práci. V nedomyšlené 
snaze o proporcionalitu celku jsem se rozhodl pro vivisekci a knižní vydání „zeštíhlil“ [tj. ve vydání 
z roku 1991 zůstala z triptychu pouze jedna skladba, po šlehy žíní ožily, zbývající dvě výše 
zmíněné byly vypuštěny – pozn. ak]. Po dalších deseti letech, na předělu roků 1999–2000, jsem 
se pokusil o zamýšlené usebrání znovu. (...) Toto uspořádání i znění považuji za konečné.“

 Porovnáním vývoje zmíněného triptychu se lze ujít podstatnou cestu ke vnímání 
Petrovy poetiky, proto zde dáváme k nahlédnutí dvě podoby oné druhé ze skladeb tri-
ptychu, které prošly zásadními změnami.

                                                    Anna Kareninová
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Petr Kabeš
[samizdatové znění z roku 1974]

ve dnech hrůzy ne
to v nocích třpytu
v třpytkách ticha zjevně ožívá
co žije kryto sutinami dnů

ne vývoj ale vývojka
ne taras ale kras
jím výboj odlivu spěl střást
tartaru vzdutí zaživa

ve tvaru drůzy
tyčil hrůzy den svůj dům
a odlomen 
čnělkovou trosku zůstavuje
tomu co v hrůze ponocuje
před růstem šalování v růstu dne
co  vtrnovělo v stalagnát
a co se trupem obnaženým hroutí v pád
na prahu nocování 
v zetřtinovělém těle ožívá
co nepřestalo žít
vrkoč zjeveného živloví
se uvnitř vzpíná rozčtvrtit

vřící prosvíceným tělem zachvívá
a ze dna svého jasem noci
v obmykavých vlnách dozvučných
kudy je zpětně veden řez
jímž dosud usemknuté sutinou
proklálo sebe ve svítivou bezbolest

ta zeje v odkrvené růžici
jež v sobě zdila sebou dotýkaný
dům dne hrůz
znějíc jím jako odvěšený zvon
když opřen o nehybné srdce
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na šelestech půdy spočívá
a jenom pokovuje jejich zvuk

jako by zavíjela zpátky do poupat
to nocující rumiště
jež hrůza svedla rozpoutat
jako když její sestří plátky halí hrob
růžice vrací trup vykotlaný
na vyvolanou kostru dob
na časem nedotčené plány

nad jejich vybledlostí
vysoko v kořenech svých rozpuká
doslovná jako růžekvět
jako když rozvije se svrchní opuka
a poodhalí čtyřcíp kořene
rozpažený po vlastním těle slíbeném

odvěké čtyřživlí
čtvrcené věkem svých svárů
a hnáno od vývěvového srdce pryč
zjevuje světastenný kříž
rozhvězděný hřeb nevidomý
vyhlížející koncovým svým pětidomím
z kouřových údů
do kterých kříž je vbit
a které živly postupují osídlit

jak rozjiskření hřebu
tykadla živlů prorážejí
dohmat slepých nor
den hrůzy v domě svém
zůstává obehnán
krunýřem opuštěné kůže průsvitné
živější ale ještě vždy než on
který je vysídlen
i stíny vlastních těl
když končiny většího kouřového těla
do něhož byl vestavěn
ožívají exilovým pohybem

jako by vrkoč v hady rozpustila se
jak prázdné místo pod srdcem
svíjejí plazi živlů 
v sobě sten
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kterým se z těla stával dům
a z domu slovo řeči
slovo obytné i láskyplnou křečí
a dům skloubený svým vyřčením
se světlenými domy těla
kde hudba dechu třela
svou bídu o znělý zvon čtyřživlí
co bylo propojeno v srdci taveném
a v klínu tavícím
co ještě aspoň kamenělo v domech dne
střelkami živlů křižuje a křísí růžici

údy údů rozhozené
po točnových parcelách
jako se přes trám klade trám
jak na rty prst
tak kříž je z ramen živlů rabován
a od zdi vrhán jako hrách
jak nevyřčené hrůzy dne
do němých končin setmělého těla

k němému tělu noci 
němě k němu přilehá
vzduch čerstvý jako noc
a země stejně úrodná

zem prostřená 
a vzduch vztyčený jak příboj požáru
zeměvzduch v sebe sbit
a bezjazyčný jako noc
když mimo řeč
se jeho nocí klikatí
cesta jež dobývá se ve svůj byt
zároveň voda a oheň zároveň
vlna a plamen
vlna a plamen
jazyky určité jak hřeb
požár a pramen
v pěst vyklíčené prsty ještě pod prstí
jak příčná břevna
vyzvedají trup
smrt živou jako zmijí pohyb
jimi obnovených těl
a jejich mluva mumlavá
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v ně vrůstá oslovujíc
vysídlený kříž
mateřské břicho noci
jež tělo odmítá

maceší klín oživlý
otvírá se jak průduch zeminy
aby je ze sebe živé hnal
a zavírá se jako nocí den
aby je přijal
aby je vkloubil
ve svůj nad sutinou rozpažený
hrůzou vztyčovaný kříž
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[konečné znění z roku 2000]

ve dnech hrůzy ne
to v nocích třpytu
v třpytkách ticha ožívá
co stínem žilo pod sutinou dnů
ne vývoj ale vývojka
ne taras ale kras
jím výboj odlivu spěl střást
tartaru vzdutí zaživa
ve tvaru drúzy
tyčil hrůzy den svůj dům
odlomen čnělku zůstavuje
tomu co v hrůze ponocuje
co ustáleno v stalagnát
hroutí se trnem trupu v pád
na prahu nocování třtina těla
vrkočí obnažených živlů chvěla
jež vzpíná sebe
zpětně rozčtvrtit
růžice řezu odkrveně zeje
to v sobě zdila dům dne hrůz
jím znějíc jako odvěšený zvon
když zapřen o nehyb srdce
na šelestech půdy spočívá
a pokovuje jejich zvuk
růžice zavíjela do poupat
rumiště noci
které hrůza svedla rozpoutat
a jako květy krepu halí hrob
navrací trup vyvázaný
na vyvolanou kostru dob
nad vybledlostí plánu
růžice kořeny rozpuká
jako když rozvije se opuka
a třepy hřebu v údech kouřových
vyjeví světakříž srdce zbavený
den hrůzy zabydlen v domě svém
tykadla živlů postupují osídlit



17

slepé nory kůže svlečené
a vysídlen je den i stíny vlastních těl
končiny stínového těla
ožívají exilovým pohybem
jako by vrkoč v plazy rozpustila se
jak prázdné místo pod srdcem
svíjejí živly v sobě sten
kterým se z těla stával dům
a z domu slovo řeči
slovo obytné i láskou v křeči
dům hláskou spřízněn s domy těla
kde hudba dechu třela
své světlo o znělý zvon živloví
jako se přes trám klade trám
jak na rty prst
kříž z ramen živlů rabován
a vrhán zdí jak hrách
jak nevyřčené hrůzy dne
do němých končin setmělého těla
v klínu srdce
v srdci klína
k němému tělu noci přilehá
zem prostřená a příčný vzduch
když mimo řeč
se nocí těla klikatí
cesta jež dobývá se ve svůj byt
žár a pramen
vlna a plamen
jazyky určité jak hřeb
smrt živou ženou v hadí hyb
mateřské břicho noci
maceší srdce dne
a mumlavá mluva jimi obnovených těl
oslovuje vysídlený
těly nad sutinou
v hrůze vztyčovaný kříž
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Petr Hruška: V HRTANU
[básnická tvorba autorů generace 60. let v době normalizace]

Rozštěpení české literatury do tří proudů, tedy oficiálního, samizdatového a exilové-
ho, které způsobila politická normalizace po invazi v roce 1968, muselo nutně postih-
nout také tzv. generaci 60. let — jednu z nejvýznamnějších básnických generací celého 
uplynulého století. Tvořili ji autoři narození kolem roku 1940; v relativně svobodném 
prostředí šedesátých let stačili publikovat své první sbírky a řada z nich byla tehdy se-
mknuta kolem časopisů Tvář a Sešity pro mladou literaturu (Ivan Wernisch, Petr Kabeš, Pa-
vel Šrut, Jiří Gruša, Antonín Brousek, Andrej Stankovič, Josef Hanzlík, o něco mladší 
Miloslav Topinka). A již tehdy tito autoři svým dílem trvali na složité poezii svébytných 
obrazů, myšlenek i jazyka, na poezii, která nepotřebovala být plošně srozumitelná kdy-
koliv pro kohokoliv, ale která měla být především tajemným a vzrušujícím světem, „ne-
přeložitelným“ do plytce vnímané povrchní skutečnosti. Jak by mohla být tato vypjatě 
individualistická poezie přijatelná pro nové politické i kulturní normalizátory, jejichž 
normy měly zglajchšaltovat všechny oblasti života a literaturu „vrátit lidu“, což zname-
nalo učinit ji ideologicky přehlednou, obrazově triviální a jazykově tuctovou…

„Člověk jménem Gottwald/ stručně a jasně/ bez metafor/ hovoří k lidem“ — jako by 
formuloval normalizační ideál komunikace J. Hanzlík ve sbírce Požár babylónské věže 
a podobnými verši si zajistil oficiální publicitu v 70. a 80. letech, přestože mnohé jeho 
intimně laděné básně neztratily svou uhrančivou sugestivitu a patřily jistě k tomu hod-
notnějšímu, co oficiální produkce daného období přinesla. Také Josef Peterka po vydání 
sbírky Krušná (1970) podřídil nespoutaný život básně apriornímu ideologickému kursu, 
který v následující tvorbě starostlivě dodržoval, takže nebyl důvod stáhnout jeho sbírky 
z edičních plánů nakladatelství a knihkupeckých pultů. „Tolik nesoudržných slov, za-
měnitelných,/ sotvaže odetneš/ předponu/ příponu/ až na kořen“ reflektuje soudobou 
oficiální produkci v textu nazvaném Básníci A. Brousek (Zimní spánek, s. 109). Patřil 
k té většině z generace 60. let, pro kterou zmíněné přizpůsobení přijatelné nebylo a kte-
ří se tak odsoudili k dvacetileté publikační odmlce, kompenzované pouze vydáváním 
v domácím samizdatu a exilových nakladatelstvích. Jejich umlčení přitom proběhlo 
rychle a razantně: v roce 1969 byly zastaveny Sešity pro mladou literaturu i Tvář; posled-
ní vskutku otevřená časopisecká platforma, brněnský Host do domu zanikl v roce 1971. 
Během prvních dvou normalizačních let upustila nakladatelství od již vyjednaného 
vydání řady děl (I. Wernisch: Král neviňátek; A. Stankovič: Noční zvuk pionýrské trub-
ky, Patagonie) a tituly právě vydané se už nedostaly do distribuce a skončily ve stoupě 
(P. Kabeš: Odklad krajiny; A. Brousek: Nouzový východ; M. Topinka: Krysí hnízdo).

Neutěšené poměry ve vlasti byly příčinou toho, že se v roce 1970 ze Západního Ně-
mecka nevrátil A. Brousek a v roce 1981 bylo J. Grušovi před návratem ze Spojených 
států odňato československé státní občanství. Básnické sbírky a výbory z díla autorů, 
kteří tak výrazně na sebe upozornili v šedesátých letech, kolovaly nyní pouze ve strojo-
pisných opisech, řada z nich později vyšla v nejvýznamnějších samizdatových edicích 
Petlice (P. Kabeš: Obyvatelná těla, 1976; Skanseny, 1981; Pěší věc, 1985; J. Gruša: Modlitba 
k Janince 1975; A. Stankovič: Osvobozený Babylon, 1979) a Expedice (A. Stankovič: Poezie, 
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1979; Variace, Kecybely, Elegie, Nikdycinky, 1984; I. Wernisch: Zasuté zahrady, 1982). 
Druhou publikační možnost pak těmto autorům nabízela exilová nakladatelství, ze-
jména londýnské Rozmluvy (I. Wernisch: Zasuté zahrady, 1984; A. Brousek: Vteřinové 
smrti, 1987), mnichovské Poezie mimo domov (I. Wernisch: Žil, nebyl, 1988) a torontské 
Sixty-Eight Publishers (A. Brousek: Kontraband, 1975; Zimní spánek, 1980).

Právě ono zmiňované umlčení jako by svým způsobem přímo promluvilo k tehdejší 
poezii těchto autorů. Už ve své předchozí tvorbě kladli na básnický jazyk zásadní tvůrčí 
akcent, samo slovo, řeč, promluva patřily často již dříve k jejich nejvýznamnějším téma-
tům a básnickým uhranutím. Nyní se otázky slova a komunikace stávají bez nadsázky 
vlastním životem nejedné básně i celé sbírky. K obecně filozofickému problému slova 
a komunikace totiž právě naléhavě přibyl ještě konkrétní problém politický… Sbírky ze 
60. let jsou plné naléhavého ptaní se po možnostech pojmenovat tajemné a podstatné 
skutečnosti našeho světa, jazyk je v básních „namáhán“ až na samu mez srozumitelnos-
ti, vydáván experimentu, v němž se zkouší vyslovit jinak nevyslovitelné. Autor i čtenář 
byl vystaven úžasu z podivuhodných možností slova a promluvy, je-li obojí ponecháno 
samo sobě, své zvláštní síle, aniž by posluhovalo pouze uvyklým významům a prag-
matickým účelům našeho dorozumívání. Zároveň však byl vystavován úzkosti z toho, 
že se člověku jaksi existenciálně nedostává slov, kterými by mohl uspokojivě pojmeno-
vávat a přiblížit se k podstatě věcí i k člověku druhému. A nyní je vše umocněno ještě 
o novou, konkrétně zažívanou úzkost - že člověku se nedostává slov také proto, že mu 
je kdosi jiný prostě odebere, zakáže vyslovit. Že z nich nadělá pouhou fašírku, použitel-
nou do hesel a frází a lží všeho druhu.

Obrazy „mrtvého“ slova, ticha vytěsněného mlčením, patří k nejopakovanějším a nej-
naléhavějším obrazům poezie sedmdesátých a osmdesátých let. V patetickém vypětí 
i v ironické hořkosti je tu všechna ta „veteš slov“, „slova bez tváře“, „slepejší ocas (ja-
zyk)“, „odumřelá paměť slov“ (P. Kabeš), „dnes kdy slova jako stromy jsou stále na úprku“ 
(P. Šrut: Brožované básně, s. 42), kdy „jen slova,/ slova, jen slova/ bzdila z fukarů tlam-
pačů“ (A. Brousek: Vteřinové smrti, s. 57) a kdy „ona zem nejkrásnější, /…/ zůstává obyd-
lena už jen mrtvými hlasy“ (tamtéž, s. 47). Smrtelné ohrožení člověka v jeho podstatě je 
ztotožňováno se smrtelným ohrožením jazyka: „smrt mi leze/ do hrtanu“ (M. Topinka, 
Krysí hnízdo, s. 92), „komolí/ řeč na mol“ (tamtéž, s. 31), a „v smrtelné křeči/ jazyk se 
šklebí“ (A. Stankovič: Osvobozený babylon /Slovensky raj/, s. 81). Ona dvojí nemožnost 
slova, existenciální i politická, jako by byla přímo vyjádřena ve verších P. Kabeše: „Ne-
rozříkatelné/ jsem si nikdy nerozříkal, ostatky/ ostatního v zabaveném poznámkovém 
bloku“ (Pěší věc, s. 33).

S tím ovšem souvisí vypjatý smysl těchto autorů pro skutečně živé slovo (vtělené, jak 
píše Kabeš), pro slovo, které si uchovává svébytnost, magickou a metafyzickou kvalitu — 
i kdyby takové slovo bylo nutno teprve znovu vynaleznout. Snad nejdále v tomto hle-
dání šel M. Topinka v podivuhodné básnické sbírce Krysí hnízdo, celé založené na ob-
razu textu-obydlí, v němž probíhá divé a nevyzpytatelné hemžení krysek-slov, jakoby 
vzbouřených a osvobozených ze své tradiční poslušnosti. Prudké děje, střetání a šmodr-
chanice slov sugerují jakousi potíž řeči stejně jako působí zvláštní energií, uvolňovanou 
z textu, záměrně přetíženého skrumážemi souhlásek (s důrazem zejména na r a ř): „kůr-
ky/ křupou, krysky v křuskách mlsají slaninu slov/…/ Křápy na nohou a křumpy pod no-
hama, jazyk samá jizva; krev.“ (Krysí hnízdo, s. 75). Topinka se prostřednictvím svých 
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veršů snaží dostat do obrovského prostoru za řečí (zářečí), do mimo-prostoru, jak o tom 
sám píše ve vložených pasážích, které jsou jakýmsi vlastním manifestem poezie: „Slova 
v tomto mimo-prostoru jsou jiná /…/ Slova a věci v mimo-prostoru vzájemně prolínají /…/ 
Jsem v hrtanu, uvnitř hmoty slova, ale zároveň mimo tuto hmotu. Z toho vzniká nová 
citlivost, ke slovu, ke gestu, tvaru i zvuku.“ (Krysí hnízdo, s. 37–38).

Sbírky A. Stankoviče jsou rovněž komponovány jako zadrhlé, do sebe zasunuté 
úlomky promluv (mnohdy i za pomocí přímé řeči, závorek, dvojteček, pomlk), promluv 
jakoby „odjinud“, záměrně křečovitě podřízené rýmu či asociaci, vytvářející dojem až 
nějakého umanutého blábolu: „- ‚Ach jo, jenom ta kližka proklouzne jako/ myška’-,/ 
takhle můj blábol štká nad osudem těžkým/ svýho Voříška.“ (Osvobozený babylon /
slovenský raj/, s. 33), „dál melu/ halucinovaným pantem /…/ poněvadž je nikdo nemá/ 
rád, ta svoje ústa němá.“ (tamtéž, s.120). Také Stankovič nechává své roztěkané tříště 
promluv působit samy za sebe, také on si s respektem uvědomuje, že „mozek o řeči co 
ví?“ (tamtéž, s. 30). 

Slova u těchto básníků často nabývají povahu až fyzické existence (viz Topinkova 
„hmota slova“ či Kabešova „slova vtělená“) a naopak hmotná skutečnost sama promlou-
vá: „hlas přeskočí, na houně, ošatky, na/ lůžko a mlýnský kámen“ (M. Topinka: Utopír, 
s. 49), „na tázání lidsky cizí pro-/ pouští smíšený les ryzí/ odpověď“ (P. Kabeš: Pěší věc, 
s. 11), nebo se přímo stává slovem, řečí: „chci tě popsat/ končinami svého těla /…/ užovčí 
záznam/ obratlových slov.“ (tamtéž, s. 26). Magické sálání slova a zároveň jeho — řek-
něme — hybný význam je odedávna vlastní například modlitbě, kletbě či zaříkávací 
formuli. Nezřídka také básně těchto autorů charakter jakéhosi zaříkávání získávají. 
Grušovy texty ve sbírce Modlitba k Janince nesou přímo názvy Zaklínání, Přimlouvá-
ní a tyto způsoby promluvy tvoří pak vlastní pohyb v básnickém textu: „řeč mi dává// 
toto kecání/ co mě pohání…“ (s. 22). Podobně je tomu v Topinkově Utopírovi (viz báseň 
Zaříkání slov), který je celý prostoupen jakousi atmosférou obřadnosti, v níž každé 
slovo získává tajemnou váhu a schopnost čímsi uřknout skutečnost. Báseň zaříkávající, 
vyvolávající, čímsi „mantrickou“ lze najít i u Kabeše nebo Wernische: „krvavý krvavý/ 
krvavý byl den/ krvavý kabát/ bzučí na háku/ krvavý klobouk/ visí na háku/ krvavý 
krvavý/ krvavý byl den“ (I. Wernisch: Žil, nebyl, s. 108). Texty bývají také bohaté na 
novotvary, tolik potřebné při různých slovních obřadech: „buď tu buď, když mám chuť/ 
všesmrtice“ (J. Gruša: Modlitba k Janince, s. 41).

Snaha stvořit vlastní jazyk úzce souvisí se snahou stvořit celý vlastní svět básně, 
kdesi jinde, mimo, v prostoru za řečí (Topinka, Stankovič), v dalekých snových kraji-
nách a časech (Wernisch), v uhranutích pradávnými prožitky a jejich mytologickými 
významy (Gruša), v hloubkách niterných končin, tvořených po vzoru mandal střídavým 
opisováním protikladných životních elementů navzájem v sobě (Kabeš). 

Přesto je všude přítomný obraz naší skutečnosti a současnosti, ať už zastřeně a ne-
přímo (Wernisch, Kabeš, Topinka, Gruša) nebo explicitněji (Stankovič, Šrut) či rov-
nou v podobě ostrých reflexí (Brousek). A je to obraz vesměs znepokojivý a neutěšený, 
hraničící místy až s apokalyptickou vizí: „Na nebi znamení potopy./ A v pozemských 
červech/ jen žízeň“ (Vteřinové smrti, s. 45). Je to obraz podávaný nejčastěji s hořkou 
ironií a sebeironií, (Wernisch, Stankovič, Šrut, Brousek), ale také s vážnou úzkostností 
(Kabeš) nebo podrážděným sarkasmem (Brousek), téměř vždy s intenzivním smyslem 
pro grotesku a krutý paradox. V básních I. Wernische na sebe tyto obrazy berou podo-
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bu absurdního světa vykloubeného ze svého smyslu, ze svého řádu, ze své celistvosti, 
konkrétního času, podoby, jména: „Již kráčí nohy, /…/ Za nimi se kulí nohy/ za nimi se 
sypou zuby,/ za nimi se jedni plazí,/ za nimi se druzí tlačí opřekot/…/ pak různí všeli-
jak/ a různě všelijací.// A toto údolí/ se jmenuje Josafat./ Průvod je míjí, pak se ztrácí/ 
v údolích jiných a pak v dalších,/ která se jmenují taky tak.“ (Žil, nebyl, s. 19). Vše se 
zde pouze jaksi anonymně přesunuje, v  bludném hledání ztracené identity. Všechny 
ty cesty, poutě, zastávky na divných místech zůstávají bez očekávaného smyslu, svět se 
jen přesýpá v jakési odevzdanosti, každá situace, každá možnost spočinutí v pointě je 
nakonec zpochybněna… Vše, co vypadá vážně, ba důstojně, důvěryhodně a jedinečně 
nakonec odchlipuje a ukazuje se krutou mýlkou, hrou, mystifikací. A pod zdánlivě 
nicotnými hloupostmi, humornými hříčkami, nonsensy čiší absurdita, odcizení, sa-
mota a imanentní zlo. Řada básní např. ze samizdatové sbírky Prasinec přináší kruté, 
anonymní výjevy z jakýchsi podivných, nespecifikovaných dějů, plné vnitřností, krve, 
zabíjaček, ale také maškar, papírových panáků a viselců: „našimi hlavami vítr/ co chvíli 
zakývá/ ano ano ano// a pobídne nás/ až se rozhoupeme/ rukama rozhazujíce/ jako při 
chvatné chůzi/ nebo vzrušeném hovoru// tak tady ožíváme/ a přikyvujem všemu/ již od 
skonání světa/ ano ano ano“ (Žil, nebyl, s. 77).

Kabešův svět je především složitým rytmem do sebe zavinutých a sebe navzájem 
prostupujících existenciálních významů, které nečekají, až budou čtenářem zcela do-
saženy a dešifrovány a přelévají se v nová uskupení a souvislosti podle jakéhosi tušené-
ho „kosmogonického“ řádu: vymrzlý klín legendy/ z něhož se holubice vrací, havrana 
v drápcích/ temného v bělostných, jak sloupy třpytné/ drží v sobě světlo věčné zatajené 
jim/ bezkonečnou tmu ve světelném skupenství“ (Obyvatelná těla, in Kámen ze srdce, 
s. 47). Je to poezie znamení, zlomků, zamžených výjevů, neustálé průchodnosti všeho 
ve všem; tím vanutím připomíná Vladimíra Holana, tím pokorným, nepřímým ucho-
pováním podstatného pak orientální moudrost v přístupu ke skutečnosti: „co jsi chtěl 
dostihnout/ nehybnému jde tobě vstříc/…/ a odstředivou silou puzeno je do středu/ pryč 
od tebe to vše/ co tebou prochází jak hvízdající svět“ (tamtéž, s. 27). Kabešovy texty jsou 
však také plné jakéhosi zlověstného rozpadání, rozsýpavosti a hroucení v sutiny, které 
ohrožuje naše spokojená, samolibá města. Zaznívá zde hluboká (mužná) úzkost z pouš-
tě a vyprahlosti, vně i uvnitř, ze ztráty komunikace a zejména ve sbírce Skanseny také 
krutá opuštěnost a samota: část knihy reflektuje — na Kabeše nezvykle explicitně — ob-
dobí, kdy byl pod tíhou politických a existenčních okolností nucen pracovat jako pozo-
rovatel počasí na meteorologické observatoři Milešovka. Naděje v autorově interpretaci 
světa není nikdy laciná, je ve vážném, namáhavém (i marném) úsilí o hloubku prožitku 
na mělčině našeho pobývání. Lze říci, že o něm platí jeho vlastní verše: „Poušť ozývá 
se z jeho hlasu —/ oáza,/ karavana,/ lvi: všecko co chybí/ tady,/ v tratolišti čtyřlístku“ 
(Skanseny, in Kámen ze srdce, s. 130).

P. Šrut ve sbírce Červotočivé světlo (1969) svými krajinami poněkud připomněl poe-
zii I. Wernische, přestože jsou víc dramatické než zasněné — je v nich plno vyprahlého 
sucha i bláto ve vypuštěných nádržích, „vysoké bláto obrácené tankem“ (s. 28), neboť 
knížka vznikala bezprostředně po srpnu 1968. Následující samizdatové sbírky přiná-
šejí obrazy života ohroženého pasivitou zvyku, všudypřítomnou únavou, kornatěním 
a stárnutím — paradoxním stárnutím v bezčasí, v němž se lidé nacházejí, vlastně spíš 
ztrácejí: „verše psané na účtenku/ životem psaným na vodu /…/ číšník když tágem/ 
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posunoval rafie hodin na stěně/ zase o den zpátky“ (Brožované básně, s. 155). Podobně 
jako u Wernische je tu zachycena jakási ztráta podoby, konkrétní tvář reálií je setřena, 
vše se propadá do anonymity a je ohroženo v samém základu: „Jen samá existence/ 
A žádný pobyt/ Písek se sype tence/ A bez podoby“ (Brožované básně, s. 83). Takto je 
líčen především intimní svět člověka, jeho nejbližšího okolí, svět hospody, v níž má dojít 
k přátelskému setkávání, svět bytu, který přestává být domovem, svět rodiny „kde ni-
kdo nikomu už nepřekáží/ kde nikdo nikoho už nebere si za svědka/ kde nikdo s nikým 
už se nesetká“ (Brožované básně, s. 166).

Naopak rozmáchlé gesto a schopnost přehlédnout celé panorama lidských dějin 
nebo osudu země není vzdáleno poezii A. Brouska. Děje se tak přímým pojmenováním, 
se sžíravou ironií i sebeironií nebo s jízlivě přesným sarkasmem, verše jsou náchylné 
k apokalyptickému zobecnění a prostoupeny černočernou skepsí z tupé lidské stádnos-
ti: „Kde domov můj, ráj na pohled,/ to mládí jemuž patří svět,/ dusání teplákové hordy/ 
za masovost a za rekordy“ (Kontraband, in Zimní spánek, s. 32). Brouskova nesmiřitelná 
skepse nevyvěrá pouze z normalizační situace u nás, která jej přinutila emigrovat, ale 
obrací se vůči celému lidskému společenství: „Plá boží oko nad sebrankou sběhlou/ páří 
se polozvěř a nelidé/ v pokolení, spíchnutá horkou jehlou,/ po kterých ani na sůl nezby-
de.“ (tamtéž, s. 95). U autora zaznívají naplno všechny tíživé emigrantské prožitky, stesk 
po domově, zoufalá vykořeněnost, ahasverství (neustálý motiv cest a vlaků), samota 
a odcizení, volí však pro jejich vyjádření raději sebeironický škleb než dojetí. A také zdě-
šení, ze ztrácené lidské identity v mechanických kolotočích každodenních šichet nebo 
z konzumní tuposti, která je symbolizována v jeho díle stejně českými knedlíkovými 
putykami jako přízraky západních velkoobchodů: „Ať žije rovnost/ oškubaných husí/ 
v lednicích supermarketu!“ (tamtéž, s. 75).

Také u Stankoviče je báseň mimo jiné ironickým komentářem naší doby: „my v tep-
le/ jsme slepé erteple“ (Osvobozený Babylon /slovensky raj/, s. 44), „Je to úžasné/ Vše 
je úžasné// Poťomkinova vesnice/ točeného salámu“ (tamtéž, s. 66). Texty mají under-
groundovou drsnost, bývají např. častými deformacemi sakrálních mýtů a odkazují 
k militantní, agresivní a zároveň zbabělecké povaze znormalizované společnosti. Ve 
zdánlivě nezávazném, blábolivém a zábavném rýmovaném míchání písňových úryvků, 
deformovaných úsloví, hesel, citátů a slovních hříček náhle zablýskne sugestivní vyjá-
dření charakteru doby: „vrazi teď ještě více zjemní“ (tamtéž, s. 133).

Pro vyjádření společenského bezčasí a ztráty elementárních lidských svobod nachází 
řada autorů podobné modely vyjádření. Jedním z nich je například výmluvná paradox-
ní představa člověka, přeživšího vlastní smrt. Obsese jakýchsi dávných pohřbů, hrozby 
hrobu, mýtické propojení koitu a smrti je živým napětím v Grušově knížce Cvičení 
mučení (1969) i v Modlitbě k Janince, v níž „Smrtolenka /…/ všechny nás pospala!“ (s. 33). 
Také v Topinkově sbírce Utopír jsou smrt, pohřeb a hřbitov všudypřítomnou součás-
tí zaumných dějů, majících charakter nějakých legend či iniciačních příběhů, v nichž 
zakletý svět neurčitého dravého hemžení a přízraků naléhá na vrata, dveře a stěny pří-
bytku. V textu nazvaném „Proč zamřelci“ autor píše: „mnozí zamřou to, že vlastně 
zemřeli, takže jsou kdesi mimo, již ne živí, ještě ne mrtví. Dosud nevědí, že zemřeli…“ 
(s. 63). Vysloveně znepokojivý a alegorický charakter má pak Kabešova skladba Zombi 
ze sbírky Skanseny, inspirovaná vírou haitských domorodců, že někteří lidé kolem nás 
jsou vlastně dávno zemřelí, jenom to nevědí a dosud nemohli z jistých důvodů spoči-
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nout v hrobech. Tito zombiové se při popisu však normálním lidem náhle znepokojivě 
podobají: „Co je to za lidi, ti dělníci? Pohybují se jako stroje, nepromluví ani mezi sebou. 
/…/ Dělníci spějí na čtyřpatrových pryčnách /…/ Leželi na zádech, v halenách vyrudlých 
jako celý tento čas roku. /…/ Zombiové okamžitě po ochutnání soli poznají, že jsou 
mrtvi. /…/ Sotva se dotknou svých hrobů, padnou do nich jako rozkládající se mrtvoly.“ 
(Kámen ze srdce, s. 148). Uspokojivý důkaz, že skutečně žije, často marně hledá také 
lyrický subjekt Wernischových textů: „všichni, které jsem potkával/ byli mrtví/ Smáli 
se, posunkovali/ a když jsem pozdravil/ ukazovali jdi dál/ to se tě netýká/ Už se to ode-
hrálo“ (Žil, nebyl, s. 39).

Lidská identita je ohrožena v samé podstatě. Člověk přichází o právo řeči, o sebeiden-
tifikační slovo, o možnost svobodné sebereailzace, o paměť. Přichází o jistotu oprav-
dovosti; vidí, že vše se dá přetočit, upravit, vyretušovat, odstranit či přimyslet, vydáno 
libovůli mocných a strachu znevolněných. Normalizace opět ukázala, že lze přepsat 
dějiny, učebnice, sešrotovat knihy, vymazat nepohodlné postavy z fotografií, jako by 
nikdy nebyly. Identita a individualita je rovněž „skartována“, zůstávají bezejmenné, ni-
velizované entity, hluché a bez paměti, existující v jakési mdlobě nejistoty co vlastně je 
skutečnost a co chiméra, fikce, výmysl. Báseň podává obraz této situace stejně, jako je 
úsilím o uchování onoho živého, identifikačního slova a paměti, osobní, rodové, národ-
ní, celospolečenské. Do literárního textu mohutným způsobem vstupuje kontext, his-
torický, politický a kulturní. Autoři se dovolávají konkrétních dějinných událostí a kon-
krétních postav, berou si je „za svědka“ svých prožitků, pomoci nich pomáhají báseň 
ukotvit a identifikovat v situaci, v oživené paměti, v kontextu, na jehož pozadí nejostřeji 
vynikne krizovost prožívaného stavu. Proto má tak veliké množství básní charakter pa-
rafrází, perzifláží, narážek, kontextuálních her (u Šruta, Stankoviče, Brouska, Kabeše). 
V řadě textů vstupuje přímo do básně „text odjinud“ jako citace (u Stankoviče často de-
formovaná) či motto (Topinka, Brousek, Kabeš). Některé Kabešovy sbírky bývají přímo 
komponovány z vlastních autorových textů a z obsáhlých úryvků z díla jiných autorů 
(zejm. ve sb. Odklad krajiny) nebo se zde v těsném sousedství ocitá báseň-předloha a její 
parafráze. Mnohé básně jsou dedikovány přátelům i známým osobnostem, součástí ně-
kterých je přesná datace vzniku textu – jako by vším se autor bránil utonutí v amorfní 
skutečnosti zpřetrhaných vazeb, jako by vším byl odhodlán čelit smrti zapomenutím. 

Přesto i proto však básnická tvorba těchto autorů nesměla dvacet let spatřit světlo 
světa v podobě oficiální publikace. Jejich publikační možnosti byly omezeny pouze na 
překlady ze zahraniční literatury (Wernisch, Stankovič, Šrut, Gruša, Brousek), případ-
ně na tvorbu pro děti (Šrut, Topinka, Wernisch), ne vždy ovšem pod vlastním jménem. 
M. Topinka se po napsání sbírky Krysí hnízdo důsledně odmlčel. Texty některých auto-
rů pronikly na veřejnost v podobě písní: Šrut spolupracoval s P. Skoumalem, M. Proko-
pem, L. Pospíšilem, V. Mišíkem, Wernischovy básně zhudebňoval M. Chadima, P. Skou-
mal, skupiny Plastic People of The Universe a C&K Vocal, básně A. Stankoviče písničkář 
Jim Čert. Teprve na samém sklonku totalitního režimu, ve značně proměněné atmosféře 
počaly se pomalu a nehalasně objevovat první poněkud okleštěné, ale obsáhlé výbory 
z dvacetileté básnické tvorby některých autorů této generace. Tak v roce 1989 vydalo 
nakladatelství Mladá fronta Přestupný duben P. Šruta a Včerejší den I. Wernische jako 
tichý signál, že jedna amnézie se pomalu chýlí ke konci. Ostatní autoři se však do obec-
nějšího povědomí (a někteří i do vlasti) vrátili teprve v následujících letech.



Do „proměnlivé koláže“ z posledního období díla Jiřího Koláře, ke které patřilo několik možných 
podkladů do výřezu, si Petr Kabeš místo nich vsunul do výřezu vlastní příležitostnou perokresbu 
zhruba ze 60. let.


