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 obrazotvorností 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 zvláštním rysem, tím zášlehem smutku v očích skutečně nostalgických lidí. Ale
nostalgie je touha a neživí se, na rozdíl od melancholie, rezignací a zatrpklostí. Ona je zdrojem osudové tvořivosti a bezbožné víry v to, že se nic neděje 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 uplynulému. 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 mladických vzpomínek, od jejichž všednosti jsme kdysi prchali do světů fantazie a pohádkových nadějí, se v pozdějším věku jeví mnohem pohádkověji 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 pocházejí z lidské touhy po vzkříšení prožitého s tušeným ve věčnosti přítomného okamžiku a přání podělit se o to s ostatními. Proto je nostalgie podstatou každé opravdové lásky a každého opravdového uměleckého hnutí.
Toto je traktát o tušených, přervaných nebo zmeškaných láskách, svědectví 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 Univerzitě v Sarajevu a Univerzitě Karlově. V současné době působí v Ústavu informačních studií a knihovnictví FF UK a jako technologický koordinátor v Law Library (Cornell University, Ithaca). Od konce osmdesátých 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 antologiích.
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OKUPACE V DESETI OBRAZECH
2SRXãW MtQiVSWiFL6KRXIXMtVHQD]YXN
sirény vzlétnou a zmizí. Bez ustání zvoní
WHOHIRQ\.G\åWRQ NGHERXFKQH]DþQRXVH
WiKOHVYROiYDWSVLDSRSODãQi]D t]HQtYDXWHFK
.OXFLVEtUDMtãUDSQHO\QDOtþHQpKRVSRG\Q VUNDMt
kávu ve skleS V%RüRX.OMXMRXD)UDQFRX
KUDMHPHåROtN\9êWDK\QHMH]GtYRGDS HVWiYiWpFW
1DKOXFKOêVRXVHGãSDQ OiNVWRMtS HGYFKRGHP
GRGRPXVYiWHþQ REOHþHQêRS HQêRK OV
SRKOHGHPXS HQêPNRE]RUXVQDGNHâSDQ OVNX
Nalepeni na rádio posloucháme zprávy.
ýHNiPH.YiOFHSUêMVRXW HEDGY VWUDQ\

=$7(01 1Ë
Pozhasínali jsme všechno, tapetami
WURMLW ]DOHSLOLY\POiFHQiRNQD
YþHUDYHþHUQDQiVNY OLODPSLþFHQD
YLGHXS LãODKOtGND 2GOLGtVRXVHG
VFKRYDQêFKYHVNOHS QiVG OtFHOêFK
þWUQiFWSRVFKRGtVWUDFKX2G]Yt DW
která nás zasypávají kanonádami
]NRSF NROHPP VWDQiVRGG OXMH
akustický paraván Ramirezovy Kreolské mše.
7DNåHQiãVH[YQHMY\ããtPSDW HSURVW tOHQpKR
Y åiNXPiYVRE FRVLDVWUiOQtKR
bezmála teofanického.

Nic není jako ve filmu (Praha 1993)
3 HNODGDušan Karpatský
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TRAKTÁT O MANEKÝNECH
3 LQiYUDWXGRGURKRELFNpKRJKHWWDVYHNRX
VWDUpKRFKOHEDSRGSDåtOLVWRSDGX
SRWpFRGRNRQþLOSRUWUpWJHVWDSiND/DQGDXD
E\OYêVW HO\]UHYROYHUX]DELW%UXQR6FKXO]
LQWURYHUWQtYHQNRYVNêXþLWHONUHVOHQtDDXWRU
GHVtWN\SRYtGHNMHåSDW tPH]LQHMVNY OHMãt
VWUiQN\PpþHWE\ PLPRMLQpLSRGLYXKRGQêFK
7UDNWiW RPDQHNêQHFKezoterické apologie
sadismu nad hmotou a mladými švadlenkami).
=DVW HOLOMHMJHVWDSiN*QWHUMHQDE\QDãWYDO
VYpKRRVREQtKRQHS tWHOH]PtQ QpKR
Landaua: Ich habe seinen Juden erschossen.
äLYRWRSLV%UXQD6FKXO]HVWHMQ IDQWDVPDJRULFNê
jako jeho programový vySUDY þVNêUHDOLVPXVVYêP
NDINRYVNêPY\YUFKROHQtPS tPRRVORYXMHSURVWRU
PRåQpKRQDQ MåYHVYêFKSRYtGNiFKNODGOWDNRYêG UD]
DNWHUêMHKRVRXþDVQtFL]SRFK\E RYDOLDDXWRUDSRYDåRYDOL
]DG WL VNpKRDREVNXUQtKRSRKiGNi H9WRPSRVOHGQtP
6FKXO]RY IDQWDVPDWXE\ORSRELWRþW\ LDS OPLOLRQX
SROVNêFKäLG DGYDDS OPLOLRQX3ROiN FRå]Q M
XG ODORQiURGQtKRVSLVRYDWHOHSDUH[FHOOHQFHDMHGQRKR
]Y GþtFKS HGVWDYLWHO PH]LYiOHþQpKRSROVNpKRUHDOLVPX
% KHPGUXKpKRP VtFHVDUDMHYVNpKRJKHWWDGRNXGMHãW
IXQJRYDO\WHOHIRQ\YRODOP ]QiPê]% OHKUDGXD
XMLã RYDOP PiOHPVRXFLWQ åHWRFRPXY\NOiGiP
je plod mé nespoutané imaginace a muslimské propagandy.
3UDãWLOMVHPRWUiYHQ VOXFKiWNHP
3RGRVWDWHþQ GORXKpGRE VHNDåGê
LWHQVHEHEDQiOQ MãLKRURVNRSY\SOQt
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SYMBIÓZA
9þHUDYHþHU]DViKORVPLSDWURYê
G PQDSURWLJUDQiWUR]WUKDOVW HãQt
NRQVWUXNFLD]QLþLOSRVOHGQtSDWUR
Ranní pohled z okna:
NGRVLPH]LRKR HOpWUiP\
UR]Y VLOþHUVWY Y\SUDQpSUiGOR

% ,&+20/89&,
Igorovi
3RYtGDMPHVL%DURNQtUpWRULNDPiYVRE
FRVL]HVWDURE\OpKRXP QtE LFKRPOXYHFWYt
&tOHPMHGQRKRLGUXKpKRMHWRWLå
RVYRERGLWQiVRGREUD] RGGLNWiWXMHMLFK
GRVORYQRVWL= HMPpY FLQiVGRVWLKQRXG tY
QHåMHVWDþtPHY\VORYLW-DNMLQDNY\VY WOLW
SRG H]DQpGtW SURVW tOHQêDXWREXV]DSiOHQp
P VWR"-DNMHYVRE VPt LWMDN]QLFKXþLQLW
SR]QDWHN"3RYtGHMPHVL-HSURVW HGHNOpWD
&LNiQND]IRWRJUDILHSUFKiS HGYUDK\
NRX tDSRGSDåtWiKQHREURYVNê7LW YSRUWUpW
&RUWR0DOWHVHY\ H]iYiE LWYRXþiUXRVXGX
GRVYpSUi]GQpGODQ 7\UDQLHREUD] SRNUDþXMH
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352ý0 /%é7=$67 (/(1753$6/Ë.
6HG OMVHPYHVNOHS YRMHQVNpQHPRFQLFHV'å.
DMHKRåHQRXE\OL]GUFHQLURGLQQRXWUDJHGLt
SRY]EX]RYDOLMVPHVHUR]KRYRUHPNG\åWXVSRPSRX
D]DQHYtGDQêFKEH]SHþQRVWQtFKRSDW HQtS LYH]OL
0LWWHUDQGDDE\QiPXG OLOOHNFL]PRUiON\D
]OiVN\NþORY NX=G ãHQpDY\KODGRY OpVWD HQN\
SODNDO\GRMHWtP]PDWHQtFKRGFLDG WLFLY Ot
GRNDPHUVY WRYêFKWHOHYL]tMDNRSDQG\
QDUR]HQpFtVD VNêP H]HPY]RRY,QGLDQDSROLVX
&HOêVY WVNDQGRYDOFKYDOR]S Y\QDSRþHVW
IUDQFRX]VNpOiVN\NVSUDYHGOQRVWLIUDQFRX]VNpNXUiåH
francouzského altruismu ]DWtPFR0LWWHUDQGVHVHQLOQ
XVPtYDONG\åSy]RYDOYHVSROHþQRVWL]PU]DþHQêFKFLYLOLVW
nebo v dekoraci zpustošené budovy, kterou hned druhý den
S HN WLOLQDIUDQFRX]VNRXQHPRFQLFL=ORþLQFLQiVW FKSiUKRGLQ
QH]DV\SiYDOLJUDQiW\]NRSF QDGP VWHPDYãHFKQRSUREtKDOR
KODGFHMDNRQDQ MDNpPSD tåVNpPHNXPHQLFNpPNRORNYLX
âWiEPtVWQtWHOHYL]HVOH]OGRVNOHSDDSRåiGDO'å.
RLQWHUYLHZ=HSWDOLVHKRFRVLP\VOtRS HNYDSLYp
0LWWHUDQGRY QiYãW Y  HNOOdporné svinstvo.
=HSWDOLVHKRFRE\VHP ORXG ODW HNO=DVW HOLW7USDVOtND
=HSWDOLVHMHVWOLE\WRXG ODOViP HNO.G\E\FKP O
SRUXFH]EUD - XUþLW 
TV: 3URWRDE\VWHYVWRXSLOGRG MLQSURIHVRUH"
'åK.:'RMDNêFKG MLQþORY þH"8G ODOE\FKWR
abych dosáhl smyslu.
=EUD åiGQiSRUXFHQHE\OD
DLQWHUYLHZQHE\ORERKXåHOGRGQHãNDRGY\VtOiQR
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PAPOUŠEK
Papoušek, traumatizovaný neustálými
GHWRQDFHPLGRþLVWDRQ P ODYþHUDRGSROHGQH
VHQiKOHVW HPKODY] tWLOVELGêONDMDNRPDOt
]DVDåHQêQDãWDIOtFKLQIDUNWHP8K\QXO
9HP VW E\ORWHQGHQ]DVW tOHQRD]UDQ QRFLYLOLVW 
Papouška jsem hodil do popelnice.
-HRVPêGHQVUSQDVWRGYDFiWêW HWtGHQRENOtþHQt
5iQRY\SQXOLWHOHIRQ9 åiNMHY\VRNiSHF
EH]SURXGXDEH]YRG\1D]GLNXFK\Q MHãW VWiOH
YLVt]DQH iG QiNOHFVXVWiWRXYRGRXDSWDþtP
]REHPVHVpSLRYRXNRVWtD]YRQHþNHP=iP UQ
RWHY HQiGYt NDMHYtVWHMQRXV\PEROLFNRXSUHWHQ]L
MDNRY\VW HOHQêãtSQDVW HGRY NpPQiKUREQtPNDPHQL
SUBLIMACE
=GiORVHPLMDNVL]OHYpWYi HY\PDþNiYiP
Y HGD]KODY\PLOH]HREURYVNiPRUWDGHOD
Probudil jsem se se strašidelným pocitem prázdna
v lebce, znásobeným ranními detonacemi.
2GHGiYQDREiYDQêSRVOHGQtG ND]åHMVHPVH
GRþLVWD]EOi]QLODåHVNRQþtPYHVY UiFtND]DMFH
VHUR]SO\QXOS LSRKOHGXQDSOHVQLYpMtGORYH
Y\SUDKOpOHGQLþFHQDGPUWYêPLYRGRYRGQtPLNRKRXWN\
DS L]SUiYiFK]HVRXVHGRYDWUDVW]LVWRUX6HE KOMVHP
]W LQiFWpKRSDWUDQDXOLFLPH]LåHQ\YD tFtS HG
GRPRYQtPLGYH PLPH]LQHS tþHWQpG WLDRVW HORYDþH
PH]LG FKRGFHKUDMtFtãDFK\PH]LWURVNDPLPH]L
KODGRYpPH]L]PU]DþHQp=D DGLOMVHPVHGRIURQW\
QDFKOHEDQHVQHVLWHOQ ]GUDYêSUREX]HQê'RSUGHOH
s Freudem i s mortadelou!

7HQWRF\NOXVE\OSXEOLNRYiQY/LWHUiUQtFKQRYLQiFKRGVUSQDURþ9,þVWUDY
monografické publikaci 9]Ni]iQt]HGQDQRFL3UDKD0ODGiIURQWD%iVH 3DSRXãHNE\ODURYQ å
SXEOLNRYiQDY(YDQJHOLFNpPWêGHQtNX5Rþþ  V
3RYDåXMLW\WRS HNODG\'.DUSDWVNpKR]DGRVXGQHMSRYHGHQ ãtS HNODGPêFKEiVQtY EHF

S. S.
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Nic není jako ve filmu (Praha 1993)
3 HNODGAlenka Jensterle

Papoušek
9þHUDRGSROHGQHSRWpNG\åWUDXPDWL]RYiQVWiOêPL
GHWRQDFHPL~SOQ RQ P OSDSRXãHNQDMHGQRX
VSDGO]ELGêONDMDNRPDOt NWHUêQDãWDIOtFK
GRVWDOPUWYLFLD]HP HO9HP VW MH]DELWR
D]UDQ QRFLYLOLVW 3DSRXãNDY\KRGtPGRNRãH
2VPêGHQVUSQDVWRGYDFiWêW HWtGHQRNXSDFH±
ráno nám vypnuli telefon. Panelák
MHY\VRNiSHFEH]HOHNW LQ\DYRG\1DNXFK\ VNp]GL
MHãW VWiOHYLVtNOHFQHRþLãW QiVH]DWXFKORXYRGRX
a krmivem pro papouška, sépiovou kostí a zrcátkem,
]DWtPFRQDVFKYiORWHY HQiGYL NDPDMtVWHMQê
V\PEROLFNê]iP UMDNRERåt]QDPHQtQDQiKURENX

% LFKRPOXYFL
(Igorovi)

3RYtGHMPHVL%DURNQtUpWRULNDPiYVRE Q FR
]GiYQpKRXP QtE LFKRPOXYHFWYt
3UYQtLGUXKpPiWHQWêåFtORVYRERGLW
QiVRGREUD] GLNWiWXMHMLFKGRVORYQRVWL
9 FLRþLYLGQpQiVGRVWLKQRXG tYQHåMH
Y\VORYtPH-DNMLQDNY\VY WOLWXERGDQp
GtW UR]VW tOHQêDXWREXVY\KR HOpP VWR"
-DNVHVQLPLVPt LWMDNMHSRFKRSLW"
3RYtGHMPHVL-HVW HGOpWD
&LNiQND]IRWRJUDILHXWtNiS HG]DELMiNHPNRX t
DQHVHYHONê7LW YSRUWUpW&RUWR0DOWHVH
Y\ H]iYiE LWYRXþiUXRVXGXGRVYpSUi]GQp
GODQ 7\UDQLHREUD]XSRNUDþXMH

(PublikoviQRYþDVSRLVH,1,&,È/<URþQtN,9VWU)

6

Saša Skenderija
3UDåVNpIUDNWiO\ (Praha 1993)
3 HNODG' tKD/ S. Skenderija

9êE U]HVEtUN\

***
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 èastnÆ
americkÆ holka. PÝichÆzÒ mi vstÝÒc.
Ona nemÆ osud.
Ja postrÆdÆm nadÑji.
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***
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

3XEOLNRYiQRYþDVRSLVH6SOtQþOLVWRSDGVWU
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