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Světci ze sídlišť a hospod
   Tomáš Haimann
Jen žasnu,
jak se pohyby některých lidí
pozvolna mění ve vznešený let kormoránů.

A jak druzí 
s důvěrou natahují ruce,
aby se dotkli planoucích prázdných skořápek.

Obkroužit
prsty
aureolu
Osahat
boží
podstatu
Ucítit
vůni
nesmrtelnosti
Zradit
pro
ideál.

Svíce a žena
  Tomáš Haimann
Její tvář osvětluje plamínek parafinové svíce
na stole v bytě
kde žije má 
žena, 
žena, 
žena…

Tlumená iluminace nad jejím žehlením
na stole v bytě
kde žije 
sama, 
sama, 
sama…
 
když se svíjím, když se topím
ve vedlejším 
pokoji, 
pokoji, 
pokoji.
 



Volím znova silný slova
  Tomáš Haimann
Volím znova silný slova
Hořký tabákový řeči do prázdna
 
Znova bořím věž ze slonoviny
A pálím zahrady rozkoší
 
Fackuju lásku do krve
A odstřihávám přípojku k mozku
 
Vysmívám se idolům 
Na slunečních podstavcích
Usměvavým bez tváře
Brodícím se mělčinou
 
Milovat se 
Mediálně
Vizuálně
Mezi kontinenty
 
Evropa miluje Afriku
A hlad miluje prázdnotu
 
Utíkám po ztracených rovnoběžkách
Dnes už se nezaleknu tmy, ve které se ztrácejí

Miláčku, bojím se o tebe
  Tomáš Haimann
Miláčku, zvonečku v poli vlčího máku
Drž se mě pevně
Připoutej se konopným lanem
A horolezeckou karabinou
 
Bojím se, ano, lásko o tebe
Zvedá se vítr a je cítit déšť
Bojím se, vichřice se blíží
Vyrve ti srdce z kořenů
A ty mi odletíš
Expres rekomando
Zmáčenou soupravou
Až tam, za břeh
 
A že po řece poplují
Tvé rozmáčené listy
A tvá modrá barva
Že se rozpije
Ve Středozemním moři



Mé malé múze
   Tomáš Haimann
Ztracen
Uprostřed zářících LCD stěn
Ztracen
V umakartovým hlučným klubu
Ztracen
Mezi neonovými zářivkami
Ztracen
V hloučku dívek s kalkulačkou v hlavě
Ztracen
Opojen konzervanty E202 a E211
 
A opět nalezen
V tvém polyesterovém náručí
V bodě mezi tvýma hvězdnýma očima
V mořských řasách tvých vlasů
Na tvé kůži nasáklé katechinem
 
Jsi jediná
Která mi podá dlaň
(Do které mohu zabořit svou tvář)
 
Má největší
…

Utrhané okovy; vyklizená klec
   Tomáš Haimann
Průlet nad purpurovým nebem
Mávající dlaně Sevřené dlaně
Nedočkavé  prsty 
Malovaných holek
 
Roztěkané krvavé Oči šťastné
Zažehnutý plamen 
Otevřená cesta Purpurové mraky
 
Nedočkavý přízrak
Levá západ pravá východ
Z kronik a knih bájí
Nad Prahu nad Paříž
Nad Dillí nad Djibouti
 
Přes nebe strmě nahoru
Přeskočit hvězdy
 
Cesta k novému
.........................



Křídly lásku

Zamiloval jsem se 
Do tvých havraních vlasů
Do tvé křepelčí vůně 
Do tvého slavičího hlasu
 
A teď se snažím k tobě plout
Já mladý drzý strakapoud

Jak Praha k Pražandě přišla

Karin Svitáková

Bylo-nebylo, za sedmero horami, byl jednou jeden mistr barvíř, který se z dalekého Švábska, 

z městečka Haltenbergstetten vydal do světa a usadil se až v Dolních Rakousích, v Bruck an 

der Leitha. Založil tam vzkvétající živnost a všemi váženou rodinu Haltenberger, v níž se 

z generace na generaci dědilo barvířské řemeslo. 

Jeden z jeho potomků Kilián byl zvídavý a také neposedný (patrně zdědil po předkovi 

sedmimílové boty) a když si také dokonale osvojil řemeslo, uposlechl výzvy panovníků 

Rakousko-Uherské monarchie a vydal se dál na východ, aby tam zkusil své štěstí. Dorazil do 

městečka Halič v Uhrách, zalíbil se mu zámeček se čtyřma věžičkami na kopečku, a tak se 

tam usadil. Jeho rodina tam žila po několik staletí, podnik rostl, a jejich podnikavý duch 

přerostl možnosti malého sídla a tak se přestěhovali do královského města Košice pyšnícího 

se nejvýchodněji postavenou gotickou katedrálou v celé Evropě, obývaného hrdými 

maďarskými i německými měšťany, a v menší míře i Slováky. Založil tu čistírnu a barvírnu, 

které rodině přinesla věhlas i nemalé jmění. Do čistírny Haltenberger posílal své oděvy i sám 

Masaryk. Ke svým dělníkům se rodina chovala velice humánně, v jednom ohledu snad 

trumfla i Baťu – zaměstnankyně rodily v porodnici za asistence lékaře porodníka. 

Inocent, třetí ze šesti dětí a nejstarší syn, byl vybrán k tomu, aby převzal podnik. Poslali ho 

tedy na studia chemie do Heidelbergu. Podnik však kvůli neshodám v rodině zkrachoval ještě 

dřív, než jej stačil převzít. Inocenta stejně mnohem více přitahovala osvětová a kulturní 

činnost, smysl svého života shledával v pozvednutí venkovského lidu. Pro tento účel zřídil 

pojízdnou knihovnu a při svých cestách po vesnicích nashromáždil úctyhodné množství 

krásných lidových předmětů. 



Za ženu si však vybral dceru vysoce postaveného úředníka dráhy Kaschau-Oderberg (dnes 

Košice-Bohumín), Sylvii. Rodinu Wachdeutsch převeleli do Košic z Českého Těšína, kde se i 

dcerka narodila. Doma se proto u nich mluvilo německy a trochu polsky. Její osvícení rodiče 

jí dali vybrat, zda chce po maturitě studovat, anebo zda chce raději věno. Zvolila studium, a 

pak několik let učila na gymnáziích na středním Slovensku. Milovala hory, přátelila se se 

známými umělci jako byl Bazovský. Cesty lásky jsou však nevyzpytatelné a tak se vdala za 

Inocenta, který se cítil být Maďarem. Řeč si osvojila dokonale a zamilovala si ji natolik, že 

poté co o vlásek unikla vystěhování do Maďarska s 50 kg na základě Benešových dekretů, 

svoje 3 děti i přes přísný zákaz používat maďarštinu i němčinu na veřejnosti na Slovensku po 

2. světové válce vychovávala jako Maďary, a dbala i o to, aby perfektně uměly německy. Ale 

jak to že ovdověla? Inocent byl Rusům jako samostatně smýšlející člověk nepohodlný a tak 

jej pozvali na výslech, odkud se již nikdy nevrátil – až později dostala rodina zprávu od 

navrátivších se vězňů, že zemřel na Sibiři v lágru na zápal plic.

Prostřední z jejích 3 dětí, holka s havraními vlasy a neobvyklým jménem Sarolt vnímala těžký 

osud velice intenzivně, byla to však bojovnice (jako ostatně i její mladší sestra Kinga). Jelikož 

byla výtvarně nadaná, rozhodla se zkusit štěstí na AMU v Praze. V roce, kdy maturovala, její 

vytoužený obor právě neotevřeli, a tak vzala zavděk hutnictvím v Košicích a další rok podala 

přihlášku do Prahy. Talentovky zvládla skvěle – soudruzi jí však sdělili, že vzhledem k tomu, 

že již jeden rok za peníze pracujícího lidu studuje hutnictví, má smůlu, nemohou ji vzít. 

Dokončila tedy techniku a jezdila dennodenně 20 km tramvají do VSŽ.

Taky se do někoho zakoukala – ten kluk, Gejza, byl však pro maminku Sylvii nežádoucí. Jeho 

tatínek, Albín Gejza Timcsák, se totiž přihlásil ke slovenské národnosti (ačkoliv byl Maďar) a 

nechal si poslovenštit příjmení, aby mohl zůstat soudcem – a víceméně poslušně sloužil 

režimu. Vyžíval se v horolezectví, cvičil jógu – užíval si svobody ve svém vnitřním světě. 

Jeho rodina pocházela odkudsi z Polska, avšak již po několik generací žila v Levoči, nebo 

tam, kam byli její živitelé jako soudci umístěni. A jeho žena Izabela rozená Székely byla také 

moc nóbl paní, stýkala se s pozůstatky šlechty na Slovensku, byla velmi jemná a citlivá, 

s nemocným srdcem a plícemi, jezdila dokonce do sanatoria do Vysokých Tater. Její 

předkové pocházeli se starobylého zchudlého maďarského šlechtického rodu Barts, částečně 

ze Sedmihradska. Syn Gejza se narodil v Užhorodě, kde měla rodina velké statky. Přes 

přísnost otce to byl nezbedný chlapec, který si zamiloval hory, jeskyně, lyžování a na radu 



svého otce, aby se obloukem vyhnul studiu práv, vystudoval geologii. Cvičil jógu docela 

intenzivně a uvažoval i o dobrovolném celibátu. 

Lásce však poroučet nelze a náhoda to zařídila tak, aby Sarolt s Gejzou jeli koncem srpna 

1968 na výlet. Na všech křižovatkách už stáli ruští vojáci a tanky. Přesto se jim za devět 

měsíců narodila holčička. Drobounká, modrooká a tmavovlasá. Přestože babička Izabela 

chtěla, aby se jmenovala Adeodata, prosadila maminka Sarolt jméno Karin. Vychovávala ji 

maminka a protože byla hodně nemocná, často o ni pečovala babička Sylvie. Snažila se 

vyrovnat její nízkou porodní váhu a kromě toho ji vštěpovala ji lásku k vážné hudbě a učila ji 

německy. Babička Izabela, kam byly Karin s maminkou občas pozvány na oběd, ji zas později 

učila anglicky. Maminka Sarolt ji naučila ruční práce i šít. Strýček Sebastian ji vysvětloval, 

jak fungují stroje. Teta Kinga, kunsthistorička a manželka slavného malíře ji učila vnímat 

krásu výtvarna. Bráška Karcsi, ten věčný šídlo, ji naučil hádat se a jezdit na kole. Jen táta ji 

chyběl, protože ji připadal hrozně vysoký a chladný, jako sloup.

Holčička nicméně rostla, bojovala se svou pořádnou nadváhou, šilhavýma očima a tlustými 

brýlemi, okolím, které se jí posmívalo kvůli těmto handicapům a navíc i kvůli tomu, že je 

Maďarka. Naštěstí jí bavilo kreslení i zpívání, její velkou láskou byla matematika. Ve škole jí 

to šlo, v gymnáziu patřila k nejlepším studentům, tak měla aspoň trochu sebevědomí a zkusila 

jít na vysokou školu do zahraničí. Věděla, že maďarsky umí perfektně (slovenština ji také 

nedělala problémy), a tak padla volba na Německo. Měla moc ráda přírodu a proto se po 

poradě s tátou Gejzou, s nímž si pomalu začínali rozumět, přihlásila na ekologii. Po velice 

tvrdém roce a maturitě v přípravce v Banské Štiavnici byla nějakým zázrakem (možná díky 

národnostnímu klíči, kdo ví) skutečně přijata a delegována do Rostocku. Pak následovalo 

nejkrásnějších 5 let jejího života – studentská léta strávená na koleji a pak ve squattu, věčně 

na kole, na demonstracích (kdy ještě třeba vůbec nebylo jasné, že přijde sametová revoluce i 

v Československu) a pak v rodicí se svobodě, diskusemi ve skupině, skládáním zkoušek, 

koupáním a procházkami u moře, restaurováním nalezených kusů nábytku, exkurzemi, 

pletením a šitím společně s kamarádkami a spolužačkami, psaním seminárních prací, 

zpíváním ve věhlasném sboru a v neposlední řadě studiem všech možných živých tvorů a 

jejich vzájemných vztahů.

Bylo to intenzivní a krásné – o to více, že si v Rostocku dělal doktorát jistý Čech Mirek 

z drobné vísky u Vlašimi, který měl v lecčems podobné názory, i když trochu odlišné zájmy. 

Třeba neuměl zpívat, zato ho moc bavil fotbal a hokej. S tím se však dalo žít, jezdili spolu na 



kole na výlety, filozofovali, psali spolu nejdříve jeho doktorskou práci, pak její diplomovou 

práci – no a ve finále se vzali. A protože on byl na studium vyslán ze Zemědělské univerzity 

v Praze, kde s ním počítali jako s asistentem, bylo o místě jejich dalšího života a působení 

rozhodnuto. Od té doby žijí více či méně šťastně v Praze na Zahradním Městě.

Tak a teď jste se dozvěděli pravdivý příběh toho, jak se počet obyvatel Matičky Prahy rozrostl 

o jednu dušičku. Co je tato dušička vlastně zač? Podle příběhu to vypadá na dokonalý 

středoevropský mix, který se pouze vydává za Maďara. Co tu chce? Chce tu žít, pracovat 

(překládá a tlumočí nebo nově také obchoduje), vychovávat svoje tři děti (a možná porodit 

další), naučit je i maďarsky, dát jim ale kvalitní vzdělání ve všech ohledech, i hudební a 

pokud možno výtvarné či dramatické, jako ekolog se snaží neznečišťovat životní prostředí 

víc, než je nutné, a v neposlední řadě ráda kochá krásami města a poznává českou kulturu, 

historii a pamětihodnosti celé země. Je tu vítána? Má celkem dojem, že ano, lidé jsou tu 

trochu uzavření, ale v podstatě vstřícní, v tramvaji ji okřikli jeden jedinkrát, že má na své děti 

mluvit česky (v Košicích to bylo na denním pořádku), a až na problémy se zdravotním 

pojištěním, které sice existovalo, avšak žádný lékař jej nebyl ochoten uznat, v dobách jejího 

prvního těhotenství těsně po rozdělení republiky, tady její život běží celkem hladce. Má 

přátele, kamarádky, kolegy, zpívá ve sboru, pracuje ve spolku sdružujícím maďarské rodiče, 

které organizuje výuku a programy pro děti v maďarštině, cvičí jógu, organizuje semináře, 

přispívá na činnost různých neziskových organizací. Občas tlumočí na setkáních na nejvyšší 

úrovni. Snaží se prostě být prospěšná a rodina a prostředí jí to umožňují.

Človíček Karin tedy Vám, Pražanům pražským či aspoň českým děkuje – i jménem celé řady 
předků, jejichž životní cesty a snažení vyústily v její život a působení v Praze.

 
Marie Dudziaková

Ležím na dlažbě pokryté mokrou vrstvou lží,
poryvy větru něco tuší,

z rudé tmy do očí pořád hustě mží
nic, než zpěv umírajících duší.

Obraz, co vlastně nic neznamená
se na tvých prsou rozpíná,

svoje vlasy polož mi na ramena,
neprchneš před hlasem, co v hlavě ti zaznívá.

Když cosi, co k sobě vůbec nepatří



se jednou věcí stane,
pak na studené dlažbě řeknu ti věci tři:

lži žijí, duše umírá, vítr vane.

O čem se mi dneska zdálo
bylo zvláštní, a ne málo.

O paklíčích za úplňku,
o pláči zasněžených daňků,

o deštníku na věčnosti,
o ráně sametovou pěstí.

Jak sny mou hlavou klidně pluly
plakala jsem, a to kvůli:

dřevěným oltářům nevěry
(ne, nedělám ukvapené závěry).

Taky kvůli kovovému dešti
a prázdným očím, co ze tmy na mě třeští.

Poprvé s bušícím srdcem
(a přesto vlastně potisící)

hříšné dveře otvírám.
Nevinnost šeptá: „Umírám…“,

když ve slabém světle svící
vzdech polibkem je drcen.

Nevím, zda budeš-li to zrovna ty,
Jímž nechám se vést do třinácté komnaty

Za zelení tyrkysů
nejisté tušení prostoru,

jen měkce rozmáznem konturu
hranici minulých pokusů.

Zpola stín a zpola sen
v kabinetu beztíže

přibíjím sliby na kříže
iluzí rozpraskaných stěn.



Za tyrkysovou oponou
všechna má „proč“ utonou.

K čemu je lítost, básníku?
Pít se nedá, tělo nehřeje,

jen do hřív poloslepých poníků
vplétá se v stříbrné peřeje.

K čemu je tělo, básníku?
Snad abych na špinavém slamníku

spolu s ním duši odevzdala?
Nebo když – to jak jsem byla malá

šupiny ryb oblékat si chtěla?
Kde tvoje heslo:

„Nelituj, užívej těla“

Sama sebou zneužitá,
vlastní krví do němoty zpitá,

naivní víc, než kdy dřív…

Konečky vlasů jsou mými štětci
a čtyři stěny – němí to svědci

malování barvou krvavou
na kůži tvou – hadí a měňavou.

Vzal sis všechno bez dotazů
moji vůni, tělo, stín.

Jen duše a tvář bez výrazu…
O nic se tě neprosím!

Tak proč sakra plazím se tu?
Proč mě zase polykáš?

Má závislost v plném květu,
jak jehla tělem pronikáš.

Dlouze, táhle a tak tiše
plníš mě svým životem.

Kdybys tušil, že v mém břiše
Je už dávno zakotven…

Jarní reprodukční báseň

V žilách mám dnes optimismus
a chci tančit, psát a žít

zatímco můj organismus



chce se jenom rozmnožit.

Držet hormon na provázku,
Je tak těžké v době jara.

Snad tě pozvu na procházku…
Jsem vesna - tak šťavnatá a zralá…

Haiku

Horká a vlhká.
Ale moje jméno si nepamatuješ.

Vystydlý snář
Anna Beránková

matně si vzpomínám

na líbezné posunky dálek

kladou otázky

jak střeva střel

na bedrech přeřeknutých jeřabin

vjemy pochodují nafouklými oblaky

klesají k brázdám a hrozny naplňují

šťourající kužele mraků

vyprazdňují právě zřené

a nejsou ani jedni skřivani

na holých hlavách keřů

kteří by kořeny nevylétli

ze zchromlé země

a čas, ten rovnostář,

bere sny, jak ořechy je drtí,

rozlouskl jak mýdlové oko



mé usedavé stýskání

po čem ale.

Šedý rastr
 Anna Beránková

v rozkroku kamenných bloků

pochůzkář po boku vteřin

prořízl zamrzlé věřím

prozřením z přívalů křížů

mříž ková pro puklé děti

Sakrální nečistoty
  Anna Beránková

hledání úplňku,
jako když do očí
vzpomínku nasolíš.

prach prchá
před průtrží světla
nechce být

zývá změť
a vylamuje
zuby dešti

usedavé sypání



poledním ptákům
zrní únavy

sny stoupají 
a loví zapomnění
v hlavicích máku

vír mraků 
vsakuje světlo
jak rosa kámen

stohy mlh
a mezi nimi kvílí
čísi pohled

vertikálou zpité
stíny mraků
zírají průrvou

stočené sny
plují planoucím deštěm,
jsou jich kameny.

na cestách hladin
od soumraku k vlně
polední závrať

Moje moře
  Anna Beránková

hoře

úsvit scelí

mezi mezerami vln



vlhkost cely

my jak v dlaních kamene

v tichu 

vítr zbělá

mezi rostoucími sny

horká pěna

My jak v dlaních kamene

moře
kluzké kroky

mezi nedobytým dnem
dny a roky

my jak v dlaních kamene

meze
slepá páska

mezi mnou a Tebou k ránu
věčná vichřice

Milé Jozéfko
Josef Dudek

28. září 1976
Milé Jozéfko,

předem miho dopiso tě srdečně pozdravojo. Řikala Máňa, žes oš vodjel do Olomóca a 
že tam bodeš štodovat na teho dochtora. To je moc dobry do života, bet něčém veočené. 
Podivé se třeba na takoviho Frantina Uncajtlika. Ten nikdá do škole moc nechodil a deš još 
tam přešil, tak lehl na lavico a spal, protože mo tatik dával ráno do melte šlivovico, abe pré 
mo nebolo zema. A fčél je Frantin tak hlópé, že ani kravám hnuj vekedat neomí. Ale te bodeš 



omět fšecko, deš bodeš mět te škole. A chlapi v hospodě řikale, že až bodeš veočené, že bes 
měl jit dělat teho dochtora k nám, abechme nemosele s každém bolenim až do Šomberka. A 
viš, jak to o nás vepadá v zémě. Jak napadne trocho vic sněho, tak se třeba tédeň nikdo z 
dědine nedostane. Jenom si spomeň, jaky s tém měle mrzeni dědóšek Hrazdilu. Došle jim 
patáke na tlak a selnice bele zapadly, že ani značke nebele vidět. A kde měle dědóšek vzit 
novi? Tož si vzale nejaky jiny patáke, co našle na huře. Paták jak paták, só to fšecko léke, 
povidale stařéček, ale to si dale. Belo jim po nich tak zle, že pro nich mosela přeletět 
hlikoptéra. Asi bele eště po Němcich, te patáke. Fšeci kloci v dědině jim to pak záviděle a deš 
se dědóšek vrátile ze špiotálo, tak po nich furt chtěle te jejich patáke, abe se take mohle svist 
vrtulnikem. Jednó dokonce vlezle dědóškovi na huro a ti se tak roščilele, že to s něma švihlo a 
a belo po nich. A mohl tade dědóšek bet dodneška, debechme mněle dochtora v dědině.

Jináč o nás néni nic noviho. Akorát vo hodech se chlape porvale. Deš još mněle fšeci 
trocho popito, tak přeceda řekl Staninovi Raifovi, že ho viděl v noce, jak veze na tragačo dva 
petle ertepli z družstevniho sklado. No, však to Staninovo prasátko mosi take bet z něčeho 
ževi, né? Ale přeceda hneť, že Stanin je zloděj. No, to viš, takovi věce mo nikdo nesmi řikat, 
a tak dal přecedovi po čoni. A přeceda hneť volal polecajte, ale přejele jenom dvá, toš dostale 
také po čoni a Stanin teď mosi do Olomóce k sódo. Toš, tak to máš s tema papalášema. Ale 
řikal Stanin, že sód je kósek vod špitála, šak von to tam zná, deť tam nejede poprvni, toš tě po 
něm posilám škatolo vajec, abe sis mohl na tech kolejich trocho přelepšet.

Mňé se moc pěkně, poslóché páne profesore a až přejedeš dom, toš se o nás zastav, 
dostaneš zas nejakó dobró vésložko.

Tvoja
Teta Blaha

24. října 1976
Milé Jozéfko,

předem miho dopiso te pěkně pozdravojo a jak se furt máš. Me se máme dobře a v 
dědině néni nic noviho. Akorát Honzovi Poštulkovi se narodil sen. Honza akorát vozel řepo 
do cokrováro, toš vzal kladivo, pobóchal motór na trachtóro, přecedovi řekl, že je pokažené, 
že nemože nikde jezdit a šil to s chlapama voslavit. Toš, první sen se mosi pořádně zapit, abe 
bel zdravé, no né? Meslim, že ten malé Honzik do smrti nezastoná, protože dědina bela ráno 
vod mléna až po vodárno celá doblotá. Ale hneť drohé deň začalo lit jak z konve, tak je to ož 
všecko pryč. Škoda, že nezačlo pršeť vo deň dřiv. Chlapum bela pře té oslavě zema, toš 



zalezle do hasické zbrojnice a tam se hádale, kdo má lepši šlivovico. Každé si nalil štamprlo, 
pak jo zapálele a hleděle, jak to hoři. Vehrál to Bertyn Groman, ta jeho pré hořela jak autogén, 
ale jak měl popito, tak se mo třisle roce a polil to staró hasickó střikačko a ta zhořela aj s celó 
zbrojnicó. Ráno přejele potentáti ze Šomberka a hneť že to bel unykát a že patřel do mozea a 
kdese cose. Ti s tém take nadělaji, maji tech staréch krámu plné barák a furt jim to néni recht. 
Nakonec jeden z nich oklóhl na tem nablutym a jak do teho spadl, tak začal řvat, že to požene 
véš, a tak Bertyn mosi do Olomóce k sódo. Toš tak to máš s tema papalášema. Škoda, že 
nezačalo pršet vo deň dřiv. Tak tě po Bertynovi posilám škatolo jetrnic a jelet, mosele sme 
letos zabijet dřiv, přeceda dal na drustevni  stodolo nové zámek a chodi tam pré v noce hlidat, 
tak z čeho be to prasátko mohlo bet ževi? Meslim, že přecedovi dá zas brzo někdo po čuni.

Minolé tédeň bela v Olomóce na kontróle Jarona Zatlókalová a řikala, že pré tě tam ve 
špitále viděla. Že ste šle, vepředo pan profesór, ve za něm, každé vokolo krko ten šlauch, co 
se s ňém poslóchá, esle nemocné eště déchá, a všeci v bilim jak andilci. Ale že pré tam s vama 
bela aj jedna černá. Ale uplně, jak pana faráře kostelni polobotke. A že pré měla na krko také 
ten šlauch. Toš to nevim, jak se tam mohla dostat, copak tam néni žádné vrátné? Deť só tam 
sami nemocny ledi a mali děcka, tak jak se tam mohla dostat nejaká černá hoba? Já sem je 
viděla v televize, jak chodijó nahy, a take řikale, jak mají všelejaky nemoce, to malárijo - to se 
jim dostanó do krve všelejaky červi, a take to lemro, to pak mají takovy boláke, že jim až de 
maso vod kosti. A Jaruna řikala, žes jo držel za roko! Copak to de, chetať na nejakó takovó 
červavó a pak dávat leďum inekci a předepesovat patáke? Co debe to take dostale, to lemro? 
A pak eště řikala Jarona, ale to si ož určitě veméšlela, že se divala, jak ste šle dom a te pré zas 
s tó černó a pak v tem parko za špitálem, to se až stedim napsat, ale chlape v hospodě se 
nesteděle a tak jm to Jarona všecko dopodrobna vekládala, co ste tam dělale a já sem bela tak 
roščilená, že sem se aj zapomněla zeptat, esle ta černá hoba měla na sobě aj něco jinyho než 
ten šlauch, deš je zveklá z té Afrike chodit nahá.

Milé Jozéfko, já té Jaroně moc nevěřim, šakl je to néhorši drbna z celé dědine, ale uplně 
všecko si to asi nevemeslela. Měl bes zavolat žandáre, abe jo chetle a poslale šupem zpátky 
do teho jejich pralesa a ten šlauch ať vráti!

Mňé se moc hezky a dávé na sdebe velké pozor
Teta Blaha

2. listopadu 1976
Jozéfko,

japak to mesliš, že só to stény ledi jako me? Mám já snať černó hobo? Litám já snať po 
dědině nahá? Jak možeš vůbec napsať takovó blbosť! To tě v té škole učijó pěkné věce! A že 
jo chceš převizt na vánoce dom? A još to vi mama, že ji chceš přetahnót do baráko takovó 
nejakó malárijo černó? Šak počké, akj tata tě k temo povi svoje. To bodó měť, pane, vopratě 
hode! A chlape v hospodě řikale, že be rači zdechle na koňské tyfus, než abe si nechale 
pichnót inekci vod dochtora, co chetá na kdejakó černó vopico a pak si ani roke neomeje. A 
že si máš jit dochtorovat třeba k vemblódum do Austrálije a esle vo vánocich  vestrčí z 



autobuso nekdo svó černó hobo, že po ni dostane takovó pomlázko, že si pro ňo přeleti 
helikoptéra aj bez dědóškovéch patáku.

Pré že se máme navzájem lip poznat. To teda nevim proč. Jenom si zvostane tam, kde 
patři. Me nésme na žádny černy hobe zvědavi. Me sme tade sami slošny ledi

Teta Blaha

Kdyby éra byla pery
   Bára Helebrantová

Kdyby éra pery byla
umazaná od tuší
obloha by přebarvila
fleky co jí nesluší
Černý mrak stal by se pěnou
na holení po spaní
Bledá růže svůdnou ženou
Kapky barvou na hraní

...V modrém slunci já bych spala...

...Fialová bouř by řvala...

...Rudá kapka song by hrála...

...Éra by mě kolébala...

Škoda, že jsou éra éry
tuše tuší, mrak je mrak
Bláto, bahno, špína země
nutí aby se stal ze mě
nudných barev obyčejný
ušmudlaný zabiják

Pod ocasem
  Bára Helebrantová

Ocas koně na mě hledí
Smrad se line z nekonečna
Bláto kape na náledí
Unaveně chrápe slečna
Noha konve pevně sbitá
Hřeje moje směšné paty
Ležím ztuhlá, zblblá, zpitá
Vedle flaška, taška a Ty.


