
Ithaka po deseti letech

Saša Skenderija

Podivíni
 
Tajemní a nedostupní ve svých temnotách,
dětinsky rozmařilí a něžní,
když si píšeme
nebo mluvíme o někom z nás,
kdo tu zrovna není.
S některými jsem vyrůstal,
jiné, které jsem poznal už jako dospělé,
jsem neomylně našel v jejich albech
na školních skupinových fotografiích.
Vždycky byli takoví.
Pamatují si každý detail z toho, co jsem jim kdy o sobě řekl,
někdy i to, co jsem zamlčel.
Tak mi pokaždé někdo z nich připomene
důležité věci o mně samotném,
když jdu ke dnu nebo se vznáším příliš vysoko
ve svém bezvýznamném existenciálním deliriu.
Někteří z nich už téměř odepsali sebe
i mě: hroutili se a vrůstali do vlastního šílenství
stahujíce mě za sebou,
jako magnet přitahuje ocelovou šponu.
Podivíni,
které mám rád,
rozesetí po polednících
ve svých propastech,
mezi obludami normálnosti.
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Tekuté krystaly
 
Naprázdno běžící videokamera, 
ode zdi ke zdi, z tváře na tvář
mezi tebou a mnou
mezi nimi a námi –
svět je pestrý a bezbolestný.
 
Když tě pozoruji,
rozléváš se mým vědomím
jako polarizovanými mělčinami
L(iquid) C(rystal) D(isplaye).
Bezbolestně tě zmenšuji a vracím zpět,
zaostřuji a rozmazávám –
dokud mě něčím nepřinutíš 
začít nahrávat:
nějakou dlouho odkládanou myšlenkou,
neklidným loupáním prstů,
nějakým drobným smutkem.
 
Znám tě dobře,
jsme spolu už dlouho.
 
Mám rád tu jiskru těkající ve tvých očích,
ten překvapivý záblesk sebe sama
v tvé řeči,
ten odraz tvé přítomnosti
v mých myšlenkách – moment,
v němž se rozhodneš vnímat,
kdy vím, 
že víš, že vím.

A ty víš,
že já vím,
že víš.
 
 

Nemovitosti
 
Z otevřených oken mého města
se do ulic sypával 
cinkot příborů
 
Dozvuk malých rodinných dramat
skrytých za krajkovými záclonami
dětský křik
zprávy z televize
 
Někdy jen čalouněné ticho
dlouhých nedělních odpolední
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Ta okna jsou teď zavřená
zvuky se vytratily už je neslyším
staly se z nich nemovitosti
 
Přijímám je lhostejně
jako ozdobený vánoční stromek
jako kandovanou třešni v koktejlu
 
Do rozměklého asfaltu jiných měst
ze mě spadly 
okovy poezie a bezdomovectví
 
Sklouzly tiše
na tlusté koberce mých pokojů
do žhavého písku mořských pláží
do tekutého cukru jejího klínu
do umělého prašanu
rodinných fotografií
 
Jizvy pomalu mizí
pod vrstvami tuku 
 

 
Mys Dobré naděje
 
Slíbil jsem Zelkidě
Že jí přivezu báseň
Z konce světa
Z mysu Dobré naděje
I když sama 
Si o to neřekla
 
Bohužel
Když jednou člověk napíše
Pár básní
Dobrých básní
Potom jen tak pro nic za nic nepíše
Ani neslibuje
 
Letěl jsem z Johannesburgu
Do Kapského města
Mužatka na vedlejším sedadle
Mi položila otázku
V jakémže vlastně jazyce je kniha
Kterou čtu
V BOSENŠTINĚ
Vyrazil jsem ze sebe
Aha řekla
A bylo jí to trapné
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Bosňáky máme i tady
V Jihoafrické republice řekla
Já vím
Ale radši mi povězte, kolik kilometrů je
Z Johannesburgu do Kapského města? Asi 1400
Aha
Jako z Atlanty do New Yorku
Řekl jsem
 
Kniha, kterou jsem četl
Byla od Amira B.
Bosňana
Který na rozdíl ode mě zůstal
A svému otci sám postavil
Náhrobní kámen
A napsal o tom báseň
A jakou báseň!
Nikdy jsem se s ním nesetkal
Ale můj kamarád Adin ho navedl
Aby mi podepsal dvě knihy
A poslal je 
Po Fatimě
Do Ameriky
Jednu podepsal Drahému příteli
Druhou S úctou
Dostatečný důvod k tomu
Abych vzal jeho knihy
Na konec světa
(Mimochodem, nikdy jsem neměl
Většího přítele
Než Adina
Kromě Zelkidy
A možná
Tény)
 
Letadlo přistálo v Kapském městě
Za soumraku
Nejúchvatnější podívaná
Jakou jsem kdy zažil
Snad jedině přistání v Riu
Lze s tímhle srovnávat
A to jen díky Cendrarsovi
Ale kdo ví
Ani to není až tak docela nemožné
Teď, když už jsem přistál na konci světa
 
Ubytovali mě v bývalém vězení 
Pro bývalé bankovní lupiče
Hotelový pokoj byl trochu těsný
Ale pohodlně zařízený
Pootevřené okno, každou chvíli bouřka
Krátce klid a zase bouře
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Nechal jsem běžet televizi
Protože jsem se děsil samoty 
V  temnotě vězeňské cely
Na konci světa:
Soft-core porno na šestém kanálu
 
Po nějaké době jsem se probudil a televizi vypnul 
„Vyrazil jsem do světa zotavit
Tělo zmatené hrůzou ze zániku
Ale hned v prvním šeru mě opustila odvaha“ 
A tehdy jsem si vzpomněl
Že se mi Semezdin neozval
Od té doby, co jsem ho požádal
O zvací dopis pro Ténu
Jménem Hlasu Ameriky
 
Je to divné
 
Zřejmě existuje jistý bod
Na životní mapě každého z nás
Kterého když dosáhneme
Všechny další cesty se stávají návratem
A tehdy se každou mílí
Stále víc vzdalujeme svým spolucestujícím
A jsme blíž a blíž
Těm, co zůstali doma
 
Ráno 
V autobusu
Nám turistický průvodce vyprávěl
O tom, jak První plavba
Ve skutečnosti skončila nezdarem
A jak se Bartolomeo Díaz vrátil zničený a zoufalý
Aby králi vypověděl o Bouřlivém mysu
Na konci světa
Za nímž není nic
Jen běsnící moře
A zlověstné útesy ukryté v mlhách
Ostřejší než levantské šavle
 
Později král tento detail
V lodním deníku změnil
A mořeplavce zahrnul bohatstvím a slávou
Protože
Zkroušená vlast naléhavě potřebovala
Místa dobré naděje
Nové obzory
Slova útěchy 
A povzbuzení
 
(září 2003)
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Horror caféi (Starbucks)
 
K čemu to všechno vede? K ničemu, 
shodli jsme se mlčky hezká baristka a já:
vytvořila v mém kapučínu dokonalý mléčný květ
a zvěčnila si ho digitálním fotoaparátem.
 
Potom jsme tiše pozorovali,
jak se její mandala v šálku
zoufale utápí pod cukrovou lavinou
a mizí v husté pěně,
dokud má lžička zkázu nedokončila.
 
Vybavil jsem si,
že Jung v mandale spatřoval
projev nevědomého „já“.
 
A Aristoteles tvrdil, že prázdnota ve snaze zaplnit se
nezadržitelně pohlcuje všechno kolem sebe. 
 
Mario Praz pojmem horror vacui označoval dusnou atmosféru
a přeplácanost viktoriánského interiéru.
 
A tak dále.
 
K čemu to všechno vedlo?
 
Asi k ničemu –
shodl jsem se mlčky s hezkou baristkou
ve spěchu, abych unikl dříve,
než nás šamanské prsty okolo posedávajících laptopistů
uvrhnou do prázdnoty svých monitorů 
a životů.
 
 

Traktát o nostalgii
 
Nostalgie, ten hořkosladký stesk po sobě samém, po zašlých, vysněných,
přerušených nebo zameškaných událostech, místech, pocitech a nadějích,
které jsou jakoby stále někde tady, na dosah ruky, a které nám, jakmile po
nich ruce vztáhneme, mizí jako duha v minulosti i budoucnosti.
Nostalgie je entropie duše, její nepoužitelná esence tvořená přebujelou ob-
razotvorností a vzpomínkami. To ostatní jsou instinkty a informace
uschované či založené ve skladištích paměti, které se čas od času aktivují
za účelem řešení každodenních životních situací na nezadržitelné pouti
k věčnému zapomnění.
Nostalgie není jen touhou po návratu, jak se obvykle míní, po „starých
dobrých časech“, místech, okolnostech, nadějích, snech. Nezahrnuje jen
ztracené, vysněné či zmeškané ráje, ale také sedliny pekelných zkušeností.
Nostalgie je toužebné přání, aby se prožité a tušené převtělily do věčnosti
přítomného okamžiku a zapustily kořeny do sypkého písku budoucnosti.
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Není pouze lidským steskem po ráji, ať už ztraceném, či neexistujícím, ale
především po intenzitě, smyslu a ryzosti samotného aktu života. Nostalgie
je touha po věčnosti tady a teď.
Často chybně ztotožňovaná s melancholií, liší se nostalgie jedním zvlášt-
ním rysem, tím zášlehem smutku v očích skutečně nostalgických lidí. Ale
nostalgie je touha a neživí se, na rozdíl od melancholie, rezignací a zatrpk-
lostí. Ona je zdrojem osudové tvořivosti a bezbožné víry v to, že se nic ne-
děje nenávratně a zbytečně.
Na rozdíl od ostatních vášní a tužeb, neusiluje nostalgie o vlastní naplnění,
ale o vlastní pokračování. Smyslová touha, dychtění po věčném životě, po
moci, slávě, pohodlí, dobrodružství, jistotě, touha po štěstí, svobodě,
spravedlnosti, vlastnění, pravdě – to všechno řídí lidský život od jednoho
bodu k druhému v prostoru a čase. Jediným účelem nostalgie je neustálá
seberegenerace. V mládí hledí k budoucnosti, k očekávanému, v dospělosti
a ve stáří se upíná k přítomnosti a minulosti, ke zmeškanému a uplynulé-
mu. Mládí tedy končí ve chvíli, kdy stesk po promeškaném převládne nad
touhou po vysněném. Stáří přichází, když se nostalgie mění ve stesk po
dávno zašlém. Tak se stává, že některá místa, tváře a události z mla-
dických vzpomínek, od jejichž všednosti jsme kdysi prchali do světů fa-
ntazie a pohádkových nadějí, se v pozdějším věku jeví mnohem pohád-
kověji a neskutečněji, než naše tehdejší sny a představy. Tento algoritmus
nostalgie můžeme často pozorovat v literatuře, v dílech mladých, zralých,
a „starých“ autorů.
Láska a umění se rodí z nostalgie, z touhy po vydatnosti, smyslu a čistotě
života, na cestě k věčnému zapomnění a lhostejnosti. Láska a umění po-
cházejí z lidské touhy po vzkříšení prožitého s tušeným ve věčnosti přítom-
ného okamžiku a přání podělit se o to s ostatními. Proto je nostalgie pod-
statou každé opravdové lásky a každého opravdového uměleckého hnutí.
Toto je traktát o tušených, přervaných nebo zmeškaných láskách, svědec-
tví o nostalgických milencích, jejichž láska se nikdy nenaplnila v čase
a prostoru, ale trvá dál v nekonečnosti jejich i naší víry v to, že se nic, ale
vůbec nic, neděje nenávratně a zbytečně.
 
 

Ithaka po deseti letech
 
Stále však mysli na Ithaku.
Je tvůj souzený cíl.
Konstantin Kavafis: Ithaka (1911)
 
Kromě těch, co zmizeli cestou
a těch, kteří stále hledají,
jsme ji, dříve či později, všichni našli.
 
Někteří z nás museli projít půl světa,
jiní na ni narazili během cesty.
Některým se na konci zjevila sama,
aniž by kdy překročili práh domova.
 
A záleží vůbec ještě na tom, 
jestli nás až sem dovedl osud,
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nebo náhoda?
Odsud nás může dostat
snad jedině zázrak.
 
(v Ithace, leden 2010)
 

Z bosenštiny a angličtiny přeložil Jaroslav Šulc.

Saša Skenderija se narodil roku 1968 v jugoslávském, resp. bosenském Vitezu. Studoval na Univerzi-
tě v Sarajevu a Univerzitě Karlově. V současné době působí v Ústavu informačních studií a knihovnic-
tví FF UK a jako technologický koordinátor v Law Library (Cornell University, Ithaca). Od konce osm-
desátých let minulého století publikoval pět básnických sbírek v bosenštině: Golo O (1987), Ništa nije
kao na filmu (1993),  Praški fraktali (1998),  Kako naslikati žar-pticu (1999),  Zašto je patuljak morao
biti ustrijeljen (2005). Jeho poezie se objevila v bosenských, chorvatských, českých a anglických an-
tologiích.
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Saša Skenderija
9êE U�]H�VEtUN\�Nic není jako ve filmu (Praha 1993)

3 HNODG��Dušan Karpatský

OKUPACE V DESETI OBRAZECH

2SRXãW Mt�QiV�SWiFL��6KRXIXMt�VH��QD�]YXN
sirény vzlétnou a zmizí. Bez ustání zvoní
WHOHIRQ\��.G\å�WR�Q NGH�ERXFKQH��]DþQRX�VH
WiKOH�VYROiYDW�SVL�D�SRSODãQi�]D t]HQt�Y�DXWHFK�
.OXFL�VEtUDMt�ãUDSQHO\��QDOtþHQp�KRVSRG\Q �VUNDMt
kávu ve skleS ��V�%RüRX��.OMXMRX�D�)UDQFRX
KUDMHPH�åROtN\��9êWDK\�QHMH]Gt��YRGD�S HVWiYi�WpFW�
1DKOXFKOê�VRXVHG��ãSDQ OiN��VWRMt�S HG�YFKRGHP
GR�GRPX�VYiWHþQ �REOHþHQê��RS HQê�R�K O��V
SRKOHGHP�XS HQêP�N�RE]RUX��VQDG�NH�âSDQ OVNX�
Nalepeni na rádio posloucháme zprávy.
ýHNiPH��.�YiOFH�SUê�MVRX�W HED�GY �VWUDQ\�

=$7(01 1Ë

Pozhasínali jsme všechno, tapetami
WURMLW �]DOHSLOL�Y\POiFHQi�RNQD
�YþHUD�YHþHU�QD�QiV�NY OL�ODPSLþFH�QD
YLGHX�S LãOD�KOtGND���2G�OLGt��VRXVHG
VFKRYDQêFK�YH�VNOHS ��QiV�G Ot�FHOêFK
þWUQiFW�SRVFKRGt�VWUDFKX��2G�]Yt DW�
která nás zasypávají kanonádami
]�NRSF �NROHP�P VWD��QiV�RGG OXMH
akustický paraván Ramirezovy Kreolské mše.
7DNåH�Qiã�VH[�Y�QHMY\ããtP�SDW H�SURVW tOHQpKR
Y åiNX�Pi�Y�VRE �FRVL�DVWUiOQtKR�
bezmála teofanického.
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3 HNODG��Dušan Karpatský

2

TRAKTÁT O MANEKÝNECH

3 L�QiYUDWX�GR�GURKRELFNpKR�JKHWWD�V�YHNRX
VWDUpKR�FKOHED�SRG�SDåt�������OLVWRSDGX������
SRWp��FR�GRNRQþLO�SRUWUpW�JHVWDSiND�/DQGDXD��
E\O�YêVW HO\�]�UHYROYHUX�]DELW�%UXQR�6FKXO]�
LQWURYHUWQt�YHQNRYVNê�XþLWHO�NUHVOHQt�D�DXWRU
GHVtWN\�SRYtGHN��MHå�SDW t�PH]L�QHMVNY OHMãt
VWUiQN\�Pp�þHWE\��PLPR�MLQp�L�SRGLYXKRGQêFK
7UDNWiW �R�PDQHNêQHFK��ezoterické apologie
sadismu nad hmotou a mladými švadlenkami).
=DVW HOLO�MHM�JHVWDSiN�*�QWHU��MHQ�DE\�QDãWYDO
VYpKR�RVREQtKR�QHS tWHOH��]PtQ QpKR
Landaua: Ich habe seinen Juden erschossen.

äLYRWRSLV�%UXQD�6FKXO]H��VWHMQ �IDQWDVPDJRULFNê
jako jeho programový vySUDY þVNê�UHDOLVPXV��VYêP
NDINRYVNêP�Y\YUFKROHQtP�S tPR�RVORYXMH�SURVWRU
PRåQpKR���QD�Q Må�YH�VYêFK�SRYtGNiFK�NODGO�WDNRYê�G UD]
D�NWHUê�MHKR�VRXþDVQtFL�]SRFK\E RYDOL�D�DXWRUD�SRYDåRYDOL
]D�G WL VNpKR�D�REVNXUQtKR�SRKiGNi H�9�WRP�SRVOHGQtP
6FKXO]RY �IDQWDVPDWX�E\OR�SRELWR�þW\ L�D�S O�PLOLRQX
SROVNêFK�äLG �D�GYD�D�S O�PLOLRQX�3ROiN ��FRå�]�Q M
XG ODOR�QiURGQtKR�VSLVRYDWHOH�SDU�H[FHOOHQFH�D�MHGQRKR
]�Y GþtFK�S HGVWDYLWHO �PH]LYiOHþQpKR�SROVNpKR�UHDOLVPX�

% KHP�GUXKpKR�P VtFH�VDUDMHYVNpKR�JKHWWD��GRNXG�MHãW
IXQJRYDO\�WHOHIRQ\��YRODO�P �]QiPê�]�% OHKUDGX�D
XMLã RYDO�P ��PiOHP�VRXFLWQ ��åH�WR��FR�PX�Y\NOiGiP�
je plod mé nespoutané imaginace a muslimské propagandy.
3UDãWLO�MVHP�RWUiYHQ �VOXFKiWNHP�

3R�GRVWDWHþQ �GORXKp�GRE �VH�NDåGê�
L�WHQ�VHEHEDQiOQ MãL�KRURVNRS�Y\SOQt�
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3 HNODG��Dušan Karpatský

3

SYMBIÓZA

9þHUD�YHþHU�]DViKO�RVPLSDWURYê
G P�QDSURWL�JUDQiW��UR]WUKDO�VW HãQt
NRQVWUXNFL�D�]QLþLO�SRVOHGQt�SDWUR�

Ranní pohled z okna:
NGRVL�PH]L�RKR HOp�WUiP\
UR]Y VLO�þHUVWY �Y\SUDQp�SUiGOR�

% ,&+20/89&,
Igorovi

3RYtGDMPH�VL��%DURNQt�UpWRULND�Pi�Y�VRE
FRVL�]H�VWDURE\OpKR�XP Qt�E LFKRPOXYHFWYt�
&tOHP�MHGQRKR�L�GUXKpKR�MH�WRWLå
RVYRERGLW�QiV�RG�REUD] ��RG�GLNWiWX�MHMLFK
GRVORYQRVWL��= HMPp�Y FL�QiV�GRVWLKQRX�G tY�
QHå�MH�VWDþtPH�Y\VORYLW��-DN�MLQDN�Y\VY WOLW
SRG H]DQp�GtW ��SURVW tOHQê�DXWREXV��]DSiOHQp
P VWR"�-DN�MH�Y�VRE �VPt LW��MDN�]�QLFK�XþLQLW
SR]QDWHN"�3RYtGHMPH�VL��-H�SURVW HGHN�OpWD�
&LNiQND�]�IRWRJUDILH�SUFKi�S HG�YUDK\�
NRX t�D�SRG�SDåt�WiKQH�REURYVNê�7LW Y�SRUWUpW�
&RUWR�0DOWHVH�Y\ H]iYi�E LWYRX�þiUX�RVXGX
GR�VYp�SUi]GQp�GODQ ��7\UDQLH�REUD] �SRNUDþXMH�
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4

352ý�0 /�%é7�=$67 (/(1�753$6/Ë.

6HG O�MVHP�YH�VNOHS �YRMHQVNp�QHPRFQLFH�V�'å��.�
D�MHKR�åHQRX��E\OL�]GUFHQL�URGLQQRX�WUDJHGLt�
SRY]EX]RYDOL�MVPH�VH�UR]KRYRUHP��NG\å�WX�V�SRPSRX
D�]D�QHYtGDQêFK�EH]SHþQRVWQtFK�RSDW HQt�S LYH]OL
0LWWHUDQGD��DE\�QiP�XG OLO�OHNFL�]�PRUiON\�D
]�OiVN\�N�þORY NX��=G ãHQp�D�Y\KODGRY Op�VWD HQN\
SODNDO\�GRMHWtP��]PDWHQt�FKRGFL�D�G WL�FLY Ot
GR�NDPHU�VY WRYêFK�WHOHYL]t�MDNR�SDQG\
QDUR]HQp�FtVD VNêP� H]HP�Y�]RR�Y�,QGLDQDSROLVX�
&HOê�VY W�VNDQGRYDO�FKYDOR]S Y\�QD�SRþHVW
IUDQFRX]VNp�OiVN\�N�VSUDYHGOQRVWL��IUDQFRX]VNp�NXUiåH�
francouzského altruismu]DWtPFR�0LWWHUDQG�VH�VHQLOQ
XVPtYDO��NG\å�Sy]RYDO�YH�VSROHþQRVWL�]PU]DþHQêFK�FLYLOLVW
nebo v dekoraci zpustošené budovy, kterou hned druhý den
S HN WLOL�QD�IUDQFRX]VNRX�QHPRFQLFL��=ORþLQFL�QiV�W FK�SiU�KRGLQ
QH]DV\SiYDOL�JUDQiW\�]�NRSF �QDG�P VWHP�D�YãHFKQR�SUREtKDOR
KODGFH�MDNR�QD�Q MDNpP�SD tåVNpP�HNXPHQLFNpP�NRORNYLX�

âWiE�PtVWQt�WHOHYL]H�VOH]O�GR�VNOHSD�D�SRåiGDO�'å��.�
R�LQWHUYLHZ��=HSWDOL�VH�KR��FR�VL�P\VOt�R�S HNYDSLYp
0LWWHUDQGRY �QiYãW Y �� HNO��Odporné svinstvo.
=HSWDOL�VH�KR��FR�E\�VH�P OR�XG ODW�� HNO��=DVW HOLW�7USDVOtND�
=HSWDOL�VH��MHVWOL�E\�WR�XG ODO�ViP�� HNO��.G\E\FK�P O
SR�UXFH�]EUD �- XUþLW �
TV: 3URWR��DE\VWH�YVWRXSLO�GR�G MLQ��SURIHVRUH"
'å��K.:�'R�MDNêFK�G MLQ��þORY þH"�8G ODO�E\FK�WR�
abych dosáhl smyslu.

=EUD �åiGQi�SR�UXFH�QHE\OD
D�LQWHUYLHZ�QHE\OR�ERKXåHO�GRGQHãND�RGY\VtOiQR�



Saša Skenderija
9êE U�]H�VEtUN\�Nic není jako ve filmu (Praha 1993)

3 HNODG��Dušan Karpatský

5

PAPOUŠEK

Papoušek, traumatizovaný neustálými
GHWRQDFHPL��GRþLVWD�RQ P O�D�YþHUD�RGSROHGQH
VH�QiKOH�VW HPKODY�] tWLO�V�ELGêOND�MDNR�PDOt
]DVDåHQê�QD�ãWDIOtFK�LQIDUNWHP��8K\QXO�
9H�P VW �E\OR�WHQ�GHQ�]DVW tOHQR����D�]UDQ QR����FLYLOLVW �
Papouška jsem hodil do popelnice.

-H�RVPê�GHQ�VUSQD��VWR�GYDFiWê�W HWt�GHQ�RENOtþHQt�
5iQR�Y\SQXOL�WHOHIRQ��9 åiN�MH�Y\VRNi�SHF
EH]�SURXGX�D�EH]�YRG\��1D�]GL�NXFK\Q �MHãW �VWiOH
YLVt�]DQH iG Qi�NOHF�V�XVWiWRX�YRGRX�D�SWDþtP
]REHP��VH�VpSLRYRX�NRVWt�D�]YRQHþNHP��=iP UQ
RWHY HQi�GYt ND�MHYt�VWHMQRX�V\PEROLFNRX�SUHWHQ]L
MDNR�Y\VW HOHQê�ãtS�QD�VW HGRY NpP�QiKUREQtP�NDPHQL�

SUBLIMACE

=GiOR�VH�PL��MDN�VL�]�OHYp�WYi H�Y\PDþNiYiP
Y HG�D�]�KODY\�PL�OH]H�REURYVNi�PRUWDGHOD�
Probudil jsem se se strašidelným pocitem prázdna
v lebce, znásobeným ranními detonacemi.
2GHGiYQD�REiYDQê�SRVOHGQt�G ND]��åH�MVHP�VH
GRþLVWD�]EOi]QLO�D�åH�VNRQþtP�YH�VY UiFt�ND]DMFH�
VH�UR]SO\QXO�S L�SRKOHGX�QD�SOHVQLYp�MtGOR�YH
Y\SUDKOp�OHGQLþFH��QDG�PUWYêPL�YRGRYRGQtPL�NRKRXWN\
D�S L�]SUiYiFK�]H�VRXVHGRYD�WUDVW]LVWRUX��6HE KO�MVHP
]�W LQiFWpKR�SDWUD�QD�XOLFL��PH]L�åHQ\�YD tFt�S HG
GRPRYQtPL�GYH PL��PH]L�QHS tþHWQp�G WL�D�RVW HORYDþH�
PH]L�G FKRGFH�KUDMtFt�ãDFK\�PH]L�WURVNDPL��PH]L
KODGRYp��PH]L�]PU]DþHQp��=D DGLO�MVHP�VH�GR�IURQW\
QD�FKOHED��QHVQHVLWHOQ �]GUDYê��SUREX]HQê��'R�SUGHOH
s Freudem i s mortadelou!

7HQWR�F\NOXV�E\O�SXEOLNRYiQ�Y�/LWHUiUQtFK�QRYLQiFK�RG�����VUSQD�������URþ��9,��þ������VWU�����D�Y
monografické publikaci 9]Ni]iQt�]H�GQD�QRFL��3UDKD��0ODGi�IURQWD�������%iVH �3DSRXãHN�E\OD�URYQ å
SXEOLNRYiQD�Y�(YDQJHOLFNpP�WêGHQtNX�5Rþ������þ��������������V����

3RYDåXML�W\WR�S HNODG\�'��.DUSDWVNpKR�]D�GRVXG�QHMSRYHGHQ ãt�S HNODG�PêFK�EiVQt�Y EHF�
S. S.
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Papoušek

9þHUD�RGSROHGQH��SRWp�NG\å�WUDXPDWL]RYiQ�VWiOêPL
GHWRQDFHPL�~SOQ �RQ P O��SDSRXãHN�QDMHGQRX
VSDGO�]�ELGêOND�MDNR�PDOt ��NWHUê�QD�ãWDIOtFK
GRVWDO�PUWYLFL��D�]HP HO��9H�P VW �MH�]DELWR
���D�]UDQ QR����FLYLOLVW ��3DSRXãND�Y\KRGtP�GR�NRãH�

2VPê�GHQ�VUSQD��VWR�GYDFiWê�W HWt�GHQ�RNXSDFH�±
ráno nám vypnuli telefon. Panelák
MH�Y\VRNi�SHF�EH]�HOHNW LQ\�D�YRG\��1D�NXFK\ VNp�]GL
MHãW �VWiOH�YLVt�NOHF��QHRþLãW Qi��VH�]DWXFKORX�YRGRX
a krmivem pro papouška, sépiovou kostí a zrcátkem,
]DWtPFR�QDVFKYiO�RWHY HQi�GYL ND�PDMt�VWHMQê
V\PEROLFNê�]iP U�MDNR�ERåt�]QDPHQt�QD�QiKURENX�

% LFKRPOXYFL
(Igorovi)

3RYtGHMPH�VL��%DURNQt�UpWRULND�Pi�Y�VRE �Q FR
]�GiYQpKR�XP Qt�E LFKRPOXYHFWYt�
3UYQt�L�GUXKp�Pi�WHQWêå�FtO���RVYRERGLW
QiV�RG�REUD] ��GLNWiWX�MHMLFK�GRVORYQRVWL�
9 FL�RþLYLGQp�QiV�GRVWLKQRX�G tY��QHå�MH
Y\VORYtPH��-DN�MLQDN�Y\VY WOLW�XERGDQp
GtW ��UR]VW tOHQê�DXWREXV��Y\KR HOp�P VWR"
-DN�VH�V�QLPL�VPt LW��MDN�MH�SRFKRSLW"
3RYtGHMPH�VL��-H�VW HG�OpWD�
&LNiQND�]�IRWRJUDILH�XWtNi�S HG�]DELMiNHP��NRX t
D�QHVH�YHONê�7LW Y�SRUWUpW��&RUWR�0DOWHVH
Y\ H]iYi�E LWYRX�þiUX�RVXGX�GR�VYp�SUi]GQp
GODQ ��7\UDQLH�REUD]X�SRNUDþXMH�

(PublikoviQR�Y�þDVSRLVH�,1,&,È/<��URþQtN�,9�������������VWU����)
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* * *

Jsou prÆzdnÎ ploèiny ve mÑstÑ, urbanistickÎ 
fleky, mÒsta vyprÆzdnÑnÆ od volumenÞ, dÑje. 
PozorovÆno z letadla, kterÎ nalÎtÆvÆ 
do pÝistÆvÆcÒho koridoru: ostrovy,

panoramatickÎ intermedium.
JÆ se budÒm brzy, kolem pÞl pÆtÎ. ChvÒlÒ pÝedtÒm, neë 
nastartuje rannÒ akcelerace mÑsta, rozlÎvajÒ se v mÎm oknÑ 
gigantickÎ amÎby - divokâ bÑh zdegenerovanâch 
domÆcÒch pejskÞ a armstrongovskÆ sklÒÍenost 
jejich napÞl probuzenâch majitelÞ. 
Vèude kolem vrÆvorajÒ nemilovanÒ, 
opuètÑnÒ, osamÑlÒ lidÎ, 
vyvenÍujÒ psy, chystajÒ pomstu.
I jÆ se bojÒm, po rannu se nÑkdy tak bojÒm, 

                  mamÒ.

* * *

¿Ýednice za pÝepÆëkou mÆ kravÒ ksicht, 
mÆ zuby lesklÎ jako babiÍka 
americkÎho prezidenta.
Ona mÑ okrÆdÆ, 
ona mÑ poniëuje, 
dostÆvÆ mÑ 
do deprese, 
totÆlnÑ mi 
jebne 
osobnost
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* * *

Holka a dva kluci za stolem naproti pijÒ fantu 
a mezi sebou se lÒbajÒ. Kdyë je ona na toaletÑ, 
kluci napjatÑ mlÍÒ. Je v tom jakÆsi jemnÆ hrÞza. 
Pak se ona vracÒ, pÝinÆèÒ zpÆtky s sebou ßsmÑv, 
ekvilibruje odvÑsnami trojßhelnÒku. 
A jië jsou v bodu, ze kterÎho 
s velkou pravdÑpodobnostÒ 
lze pÝedpovÑdÑt dalèÒ prÞbÑh jejich osudÞ.

* * *

V Praze mÞëeè vidÑt zÆjezd slepâch, jak bÒlâmi tykadly 
pÝemÑÝujÒ elokvenci prÞvodce: gotickÎ portÆly, baroknÊ 
uzavÝenost volumenÞ. Skoro, ëe si mÞëeè sÆhnout na 
praëskÎ zlato ð odpolednÒ slunce odzrcadlujÒcÒ se v 
exaltovanosti slepckâch tvÆÝÒ. Ty bys o tom zajistÎ psal. 
NerozumÑli jsme si dobÝe, TomÆëi. 
V latinskoamerickÎm noÍnÒm klubu, v pÞl ÍtvrtÎ rÆno, 
vedle opilâch KeÍujÞ zalehlâch na stolech, potÆpÑjÒ se 
do zoufalstvÒ praëskÎ holky jako bosenskÆ mÑsteÍka 
na radiovâch zprÆvÆch. FascinovÆn ßtrpnostÒ 
v jejÒch pohledech, zÞstÆvÆm tam aë do chvÒle, 
kdy se rozzÆÝÒ zavÒracÒ svÑtla, aë nÆs barmanka 
koètÑtem nevymete.

ZÞsta× doma, TomÆëi,
dokonÍi vÑci, kterÎ jsi zaÍal. Je ti padesÆt. 
UdÑlej alespo× jednou v ëivotÑ nÑco jako ÍlovÑk, 

do konce.
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Ty&Ja

Ty
mÆè plÆny na noc na rÆno a odpoledne a mÆè 
svÞj style sezibilitu svÞj job kamarÆdy taky 
rÆdi z prÆce z tÝÒdy z dovolenÎ mÆè vkus mØdnÒ 
filmovâ literÆrnÒ vÞbec vkus a nadhled nad tÒm 
co se dÑje kolem v tobÑ a proÍ je vèechno prÆvÑ 
tak jak jest a mÆè vÆènÑ a vzpomÒnky a maminku 
s tatÒnkem (rozvedenÎ) a lehkÎ trauma z toho 
vyvozenÎ a mÆè svÎ rÆdce a svÎ znalce a svÎ zrÆdce 
a jsi totÆlnÑ cool konec koncÞ 
a  totÆlnÑ jsi konzistentni 
a mÆè mÒndëu

A jÆ
jÆ jsem  totÆlnÑ cool (konec koncÞ)
a  totÆlnÑ jsem konzistentni 
a jednou jsem si tÝÆsl rukou s Havlem
i jednou jsem byl kamarÆd s Tenou
a nebavÒ mÑ to co vidÒm kolem sebe v sobÑ a vÞbec
nebavÒ mÑ tÑ bavit
a nebavÒ mÑ, ëe podlÒzÆm
ëe tu pÝed tebou klesÆm
ëe se denuncuji
kvÞli mÒndëe

* * *

PozdnÒ sobotnÒ odpoledne v Praze, listopad 1993. 
PustÆ ulice. DÑlnÒci v oranëovÎ kleci se svÆëejÒ 
ze stÝechy. NehybnÒ, èedivÒ. 
Je tÑzce nepovèimnout si jistÎho patosu v tom klesÆnÒ.

* * *

DÎè� vyprÆzdnil hospodskÎ zahrÆdky, zahnal 
turisty do hotelovâch pokojÞ, do sanatoria. 
NÑjacÒ podivnÒ lidÎ na ulici a moje è�astnÆ 
americkÆ holka. PÝichÆzÒ mi vstÝÒc. 
Ona nemÆ osud.
Ja postrÆdÆm nadÑji.



Saša Skenderija
9êE U�]H�VEtUN\�3UDåVNp�IUDNWiO\ (Praha 1993)

3 HNODG��'�� tKD�/ S. Skenderija

10

* * *

Cedule v hodpodÑ s nÆpisem T½ET² CENOV¦ 
SKUPINA, mÞj Mario, poslednÒ nepovedenâ pokus 
normovat svÑt, jedinÆ zbylÆ smÑrovka, podle kterÎ 
mÑ stÆle jeètÑ mÞëeè vyhledat. PraëskÎ mÑstskÎ vÑëe 
podobnÎ rozstÝÒlenâm sloupÞm vysokÎho napÑtÒ 
(poslednÒ obraz, kterâ si pamatuji z domova), 
pÝejmenovÆvÆnÒ ulic a korekce telefonnÒch seznamÞ, 
kaleidoskopickÎ stÆteÍky, oslavy a vâroÍi...

Lassie se vracÒ
domÞ, ale do prdele s domem, kterâ jië nenÒ. 
Lassie se vdala, porodila mlÆÔata, vymÑnila cestovnÒ pas 
a vzÆpÑtÒ se jeètÑ jednou provdala. 
Celâ psÒ ëivot, MÞj Mario, se vejde 

do nÑkolika lidskâch let.

* * *

Bât odliènâ, nebât totÎë co oni. Protoëe 
to nejhorèÒðjako vëdy doposudðje za nÆmi. 
TeÔ jsem zde; po pÆtÎ rannÒ cigaretÑ se zpotÒm, 
po desÆtÎ doslova omdlÒm. Vèe je 
v pevnÎ vÒÝe, v najÑji a v lÆsce.  A, samozÝejmÑ, v 
silnâch plicÒch: je to svoboda, po kterÎ jsem touëil odjakëiva. 
NynÒ je tady, nadoraz, nabÒzÒ se jako konfekce. 

Uë je naÍase na vèechno nadbyteÍnÎ zapomenout, 
nebo� to nejhorèÒðjako vëdy doposudðteprve 
pÝichÆzÒ. ProzatÒm dÆvÆm ruce do kapes, 
vyrÆëÒm na ulici, a povzbuzuji se, 

povzbuzuji

�3XEOLNRYiQR�Y�þDVRSLVH�6SOtQ��þ�����OLVWRSDG�������VWU�������
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