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ÚVOD

Ve své bakalářské práci chci nahlédnout na tvorbu brněnské hudební skupiny 

Květy. Zaměřím se na texty kapely, především pak na motiv ženy v těchto textech, na to, 

jak se na ženu autor dívá, jaké postavení má žena ve světě jeho textů. Nejprve stručně 

představím kapelu a výhradního autora textů Martina Evžena Kyšperského. V další části se 

pokusím vymezit žánr, v jakém kapela tvoří, a zařadit ji do kontextu na současné hudební 

scéně. Vzhledem k tomu, že v tomto případě texty nefungují jako samostatné jednotky, 

budu se věnovat z části také hudební stránce jejich tvorby. Shrnu témata, kterými se kapela 

zabývá, a zaměřím se na ty části, kde je žena ústředním motivem, a nakonec se pokusím 

podrobněji rozebrat ty písně, které jsou pro mne zásadní a které si podle mého názoru 

zaslouží více pozornosti. 

Je těžké vybrat k takovému tématu literaturu, ze které by bylo možno čerpat. Květy 

jsou poměrně mladá kapela a kromě recenzentů se o její tvorbu mnoho lidí odborně 

nezajímalo, proto budu vycházet hlavně právě z recenzí a z článků, které o Květech a jejich 

tvorbě vyšly.

Důležité pro tuto práci je to, že jde především o můj osobní pohled. Nesnažím se 

tedy popsat nějakou danou skutečnost, ale své vlastní vnímání tvorby kapely Květy. 

KAPELA KVĚTY

Brněnská kapela Květy vznikla v roce 1999 ve složení Martin Evžen Kyšperský 

(kytara, zpěv), Marta Svobodová (housle, zpěv), Michal Navrátil (bicí nástroje) a Martin 

Růžička (violoncello). Jako své první počiny vydala kapela dvě hudební pohádky –

O Červené Karkulce (2000) a Palouček (2001). Album Palouček získalo na freemusic.cz 

cenu Demo roku. V roce 2002 se vyměnilo obsazení a za bicí nástroje usedl Aleš Pilgr, 

který zůstává dodnes. Kapela natočila CD Daleko hle dům (2003). O rok později, už bez 

Marty Svobodové, která se vydala vlastní cestou, vyšlo album Jablko jejího peří. Kapela 

v této době koncertuje i v zahraničí (Polsko, Francie, Rakousko, Srbsko). Skupinu opouští 

violoncellista a přichází kontrabasista a baskytarista Ondřej Čech. V tomto složení kapela 

nahrála další dvě úspěšná alba Kocourek a horečka (2006), které bylo oceněno cenou 

Anděl v kategorii Alternativní a nezávislá scéna, a Střela zastavená v jantaru (2007). Brzy 

poté přišel do kapely houslista Albert Novák. Doplnil skupinu do podoby, ve které 

koncertuje dnes, a podílel se také na zatím posledním albu Myjau (2009). 
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MARTIN EVŽEN KYŠPERSKÝ

Výhradním autorem všech textů kapely Květy je Martin Evžen Kyšperský. Narodil 

se 10. 6. 1980. Je zakládajícím členem kapely a hraje a zpívá v ní dodnes. Kromě působení 

v Květech hraje a hrál v několika dalších uskupeních. Mezi lety 1997 a 2003 to byl 

Čvachtavý lachtan, 2004–2005 trio Che. Hostoval například v kapelách Jaglew či Asyl akt. 

Vydal sólové album V Caffé pianu (2004). V letech 2006–2008 působil jako baskytarista 

kapely Furré. V roce 2008 dokončil album improvizací nazvané Domácí práce. Od téhož 

roku je také členem sdružení Osamělí písničkáři, které dává dohromady Jan Burian. 

V rámci tohoto sdružení sólově koncertuje. V roce 2009 se podílel na projektu Cermaq –

Dům slzí a také napsal hudbu k představení Městského divadla ve Zlíně. 

HUDEBNÍ ZAŘAZENÍ KAPELY

Alternativa

Žánrové zařazení kapely Květy není jednoduché a nelze ji jednoznačně přiřadit 

k žádnému známému směru. Vzhledem k tomu, odkud Květy pocházejí, je většina lidí řadí 

do okruhu tzv. brněnské alternativy. Jistě existují argumenty, které toto zařazení potvrdí, 

ale najdou se i mnohé, které ho budou vyvracet. 

V první řadě bude asi nutné vymezit si nějak pojem alternativa. Česká televize 

vytvořila projekt Bigbít, který mapuje i českou alternativní scénu a pokouší se ji nějakým 

způsobem definovat. Hudební publicista Josef Vlček v seriálu Bigbít říká: „V hudebním 

světě na konci 60. a na začátku 70. let existovala tzv. oficiální kultura, která byla 

postavena na mamutích gramofirmách, televizi a věcech, které šly v rádiích, a okolo toho 

všeho se vytvářely náladové proudy, které tomuto neodpovídaly – a onomu okruhu umělců 

se začalo říkat alternativní.“

(http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/alternativa/01.php). 

V angloamerické kultuře je výraz alternativní více méně zaměnitelný za 

underground. Je to tedy všechno, co se cíleně vymezuje od oficiální kultury a od 

konzumního životního stylu. V hudbě to znamená přijímání nových postupů, kombinace 

různých zdánlivě vzdálených stylů a mnoho experimentů. 

Alternativa a underground u nás za minulého režimu spojovalo to, že oba směry 

byly více méně zakázané, umělci tohoto druhu měli zakázáno vystupovat, o nahrávání 

http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/doplnky/ukolycsalternativy/ukolyalternativy.php
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/alternativa/01.php
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/alternativa/01.php
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/alternativa/01.php
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/alternativa/01.php
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desek ani nemluvě. Pod shrnutí alternativní se u nás od 70. let řadily kapely, kterým se 

jinak říkalo také experimentální či amatérské (Extempore, Stehlík, Švehlík,...). Pojem 

underground už v té době patřil skupinám, které kromě se kromě odlišného hudebního 

stylu ještě více bojovně vymezovaly proti režimu. Patří sem například Plastic People of the 

Universe, DG 307, Umělá hmota a další. 

Ve zpravodaji 9. ročníku Pražských jazzových dnů Josef Vlček vyslovil 

21 základních tezí, které mají vymezit alternativní hudbu a stanovit její cíle. V nich se 

naprosto jednoznačně staví proti tzv. komerční tvorbě (to je veškerá hudba, která se 

objevuje v médiích, a většina toho, co vychází na deskách velkých hudebních 

vydavatelství), klade důraz na tvůrčí svobodu i za cenu menší hráčské kvality. Sdělení je 

v hudbě ten nejdůležitější prvek. Umělec nemá vyčnívat nad svou tvorbou. Ústřední jsou 

podle mého názoru body 4 a 5:

„4. Alternativní hudba je proud, který se snaží vytvářet svébytnou hudbu mimo 

obchodní a estetický diktát médií. Patří do ní folkoví zpěváci i experimentální kapely, 

bourající vžité konvence, pro něž jsou naše disco studia uzavřena.

5. Cílem hudby je vyjádřit takovou myšlenku, kterou nemá možnost vyjádřit žádný 

jiný druh umění. Nikdy se nesmí ztratit ta kapela, která má lidem co říci, i když přitom

zpěvák dokonale neintonuje nebo bubeník vypadává z rytmu.“

(http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/doplnky/ukolycsalternativy/ukolyalternativy.p

hp)

Svébytným způsobem se alternativní vlny, která přišla v 70. letech do 

Československa, ujala brněnská hudební scéna. V počátcích toho, čemu dnes říkáme 

brněnská alternativa, můžeme vidět například festival alternativní hudby Valná hromada, 

který proběhl poprvé v Brně v roce 1982. 

„Hudebníci z brněnské alternativní scény samozřejmě znali Plastiky a underground 

70. let a měli k němu vřelý vztah ale… Pavel Barša (basista Pro Pocit Jistoty) v TV 

dokumentu Alternativní kultura tvrdí (zkráceno): „Pro nás byl underground spíš určitou 

mýtickou záležitostí, ty lidi jsme znali jen z magnetofonových pásků a byli takovým 

ukazatelem. Trošku jsme jim záviděli, že to jsou ti, co se nebojí ničeho.“

A Petr Váša (frontman Z kopce) tamtéž dodává: „My jako děcka (teenageři) jsme 

underground hrozně obdivovali, věděli jsme o tom, ale měli jsme dojem, že to je jakási 

exkluzivíní společnost, do které neexistuje žádný přístup.“

Jestliže tedy Praha v té době přicházela většinou s novovlnnými projekty, které od poloviny 

http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/doplnky/ukolycsalternativy/ukolyalternativy.php
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/morava80let/kapely/propocitjistoty.php
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/morava80let/kapely/propocitjistoty.php
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/morava80let/kapely/propocitjistoty.php
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/morava80let/kapely/zkopce.php
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/morava80let/kapely/zkopce.php
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/novavlna/index.php
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80. let stále více balancovaly na hraně s popem, Brno vyrazilo do boje inspirováno tím, z 

čeho pražské kapely také částečně vycházely (ale co přetavily v naprosto odlišný sound) –

alternativou.

Další odlišení Prahy a Brna bylo viditelné i v přístupu k samotné tvorbě. „Zatímco 

v Praze je základním komunikačním požadavkem legrace, tak v Brně se bere vážně všechno 

- i muzika.“ (V. Kokolia). Ona vážnost brněnských projektů, hudba obrácená dovnitř a 

určitá intelektuálnost tvorby si přesto i v „temně rozjuchané“ Praze svou pozici nakonec 

získaly...“

(http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/morava80let/07-brno-alternativa.php)

Z tohoto úryvku vyplývá, že brněnská alternativa se vyznačuje jakýmsi 

intelektualismem a vážností. S tímto tvrzením můžeme souhlasit nebo taky ne. Je těžké, 

hledat pro tyto kapely nějaký společný znak. Spojovacím článkem toho, čemu se říká 

brněnská alternativa, je však bezesporu prostý fakt, že její představitelé jsou z Brna. Pokud 

se s takovým vymezením spokojíme, můžeme pak o brněnské alternativě hovořit jako o 

specifické skupině českomoravské hudební scény. 

Hlavní představitelé brněnské alternativy byli a jsou mimo jiné Z kopce 

s frontmanem Petrem Vášou, Dunaj spojený hlavně s Pavlem Fajtem, Ivou Bittovou a 

Vladimírem Václavkem, či Ještě jsme se nedohodli. Dnes na tuto tradici navazují Vášovi 

Ty syčáci, Budoár staré dámy, Sledě, živé sledě, Midi lidi a další. 

Alternativa a Květy

Do skupiny současné brněnské alternativy jsou řazeny i Květy. Proč tomu tak je a 

je tomu tak vůbec? Podívejme se, co tom říkají autoři některých článků o Květech:

„Pod označení alternativa se vejde ledacos. Občas i experimenty, které snad 

nepochopili ani jejich tvůrci. Případ Květů je však úplně jiný. Nabízí sdělnou, nápaditou, 

melodickou, příjemnou bigbítovou muziku na pomezí rocku, jazzu a folku s jemnými prvky 

funku či world music. Proč se tedy v jejich případě mluví o alternativě? Především muzika 

a texty nejsou prvoplánové, kolovrátkové, předem jasné, průhledné. Chybí klasická 

struktura skladeb sloka-refrén-sloka, tradiční aranže nástrojů, stereotypy nebo stylová 

klišé.“ (Souček, Deníky Bohemia)

„Květy jsou sice v lecčems písničkářské (jako jsou písničkáři Koubek či Radůza), 

ale pořád je to také instrumentální kapela, schopna se povznést nad pouhý doprovod ke 

http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/alternativa/index.php
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/morava80let/07-brno-alternativa.php
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/morava80let/07-brno-alternativa.php
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/morava80let/07-brno-alternativa.php
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/morava80let/07-brno-alternativa.php
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/morava80let/07-brno-alternativa.php
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/morava80let/07-brno-alternativa.php
http://www.ceskatelevize.cz/specialy/bigbit/morava80let/07-brno-alternativa.php
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zpěvu a samostatně se vyřádit v kaskádách rytmů a lapidárních melodických črtů, 

navrstvených po svém vlastním, nenápadně minimalistickém způsobu...“ (Karásek, 

Magazín UNI)

„Připomínají slony v porcelánu, kteří se projdou po svátečním servisu a pak ze 

střepů slepí gaudíovskou mozaiku. Míchají noise a šanson, elektroniku a staré blues, 

brněnskou alternativu s waitsovsky nakřáplými rytmy druhého člena současných Květů 

Aleše Pilgra.“ (Weiss, Lidové noviny)

Vybrala jsem ty ukázky z recenzí, které se snaží Květy nějak zařadit. 

Opakují se zde slova jako šanson, blues, písničkářství, folk, ale i rock, jazz a bigbít, spojuje 

to pak samozřejmě alternativa. Autoři článků se však zároveň vymezují proti chápání 

alternativy jako něčeho, co je slepencem nesourodých a nic neříkajících zvuků.

Není asi od věci, podívat se také na názor kapely samotné. Martin Evžen Kyšperský 

v rozhovoru pro časopis Respekt v prosinci 2009 řekl: „Brněnská alternativa je jenom 

mlha a dokola přepisovaný nesmysl. Asi něco jako co Čech, to muzikant. Píše se o nás, že 

vycházíme například z Vladimíra Václavka, Petra Váši a Ivy Bittové, ale stačí si to všechno 

doopravdy poslechnout a sotva najdete opravdové styčné body. Je to asi i trik pořadatelů a 

vydavatelů, reklama. Ale možná že tím beru sny posluchačům, kteří si přejí, aby na Moravě 

bylo město, kde lidé dělají hudbu, která má něco společného a je jiná. Ale myslím, že tak to 

v Brně není.“ (Němec, Respekt)

Myslím, že Květy naplňují teze Josefa Vlčka, které požadují tvůrčí a interpretační 

svobodu a myšlenku předcházející tvar. Hudebně je bezesporu těžké Květy nějak zařadit, 

jak je vidět i u recenzentů, kteří v nich vidí od všeho něco. Pojem alternativa tak můžeme 

chápat jako škatulku pro to, co nelze zaškatulkovat, přesto to však není prázdné a 

bezmyšenkovité. Martin Evžen Kyšperský nesouhlasí se zařazením kapely do tzv. 

brněnské alternativy, avšak pokud si tento pojem vymezíme tak, jak jsem to udělala výše, 

můžeme je tam zařadit alespoň pro jejich brněnský původ. 
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LITERÁRNÍ ZAŘAZENÍ TEXTŮ

Kromě hudebního zařazení je pro náš účel nutné zařadit také texty Květů 

k nějakému literárnímu směru a žánru. Nabízí se, abychom texty patřící primárně 

k hudebnímu doprovodu nazývali písně1. Mnohé texty definici písně naplňují, mají 

jednotnou strofickou stavbu i rýmovaný verš. Mimo jiné jsou to písně Jakub a medvěd:

Jakub a rezavý medvěd se spřátelili v lese 

byl konec léta a všichni čekali až zaprší 

zvířata tančila ve větvích jako na plese 

znali jejich jména ale pletli si které je čí

nebo třeba Řeka je tiché letiště pro kachny:

Už v říjnu čekám na nahé stromy 

Tak by jsi stála, kdybychom se znali 

Bez kalhot bot prádla beze svetru 

Nezakrývajíc nic ve větru 

Řeka je tiché letiště pro kachny 

Odnáší plastové láhve jako kufry 

Na vodě tmavší než je srdce Afriky 

Usedají všechny tvé listy – knoflíky

Najdeme však i texty, které bychom asi písněmi nenazvali, kdybychom předem 

nevěděli, že se pojí s hudbou. Jsou psané volným veršem, chybí rým a strofy jsou 

nestejnoměrné. 

Je snadné se seznámit s děvčetem, které přijíždí 

na koleje 

má těžký batoh a ten že jí chcete nést. 

Není však snadné zbavit se těla (je na to třeba 

kyselina..) 

A šatů od krve - je důležité být trpělivý!

                                                
1 PÍSEŇ – básnický žánr ztělesňující původní spojení veškeré poezie s hudbou a vyjadřující – zpravidla 
prostřednictvím jednotné strofické stavby a zpěvného rýmovaného verše – silný cit nebo náladu. (Slovník 
literární teorie, str. 273)
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Texty Květů často vycházejí ze snové reality, motivy na sebe volně navazují. Obraz 

reality je skládán z mnoha zdánlivě nesouvisejících útržků, každý text nechává hodně 

prostoru čtenáři či posluchači. To všechno nabádá k tomu, abychom texty připodobnili k 

surrealismu2. Prvky surrealismu vidí i někteří rencenzenti:

„Surrealistické texty tahouna Kyšperského patří k tomu nejlepšímu, co 

v posledních letech recenzent slyšel. (Jak se vám líbí třeba ukázka z textu Kytka: "Až 

jednou rozvážeš mé kořeny/a vezmeš mě na výlet loukami/uvidím sestry s dlouhými 

krky/čekat u cesty na čmeláky..." Není to půvabné?“) (Polívka, Muzikus)

Podobně to vidí Tomáš Weiss z Lidových novin: Připomínají slony v porcelánu, 

kteří se projdou po svátečním servisu a pak ze střepů slepí gaudíovskou mozaiku. 

Takovým surrealistickým obrazem je například text, který snovou realitu slibuje už 

v názvu – Sen z vany:

Vzduchem voní různé koření 

stáli jsme tři v jednom umyvadle 

já chytal pro pány zajíce 

v polích kde svítily balóny 

Seděla ona i ona se mnou 

bez šatů v průchodu k nádraží 

u bílého stolku až z davu lidí 

se vynořil on a byl třeba klíč

Sen z vany je z alba Jablko jejího peří. Surrealismus Květy neopustily ani na 

nejnovějším albu Myjau. Jako příklad jsem vybrala píseň Psí hvězda. 

                                                
2„Pro surrealistickou poezii je typická absence pravidelného rytmu, rýmu a všech prostředků zvukové a 
sémantické výstavby verše a vyšších celků, pro surrealistickou prózu je charakteristická dualita 
automatických textů, záznamů snů a deníkových zápisků na jedné straně a esejistické interpretace na straně 
druhé. Pro všecky druhy surrealistické aktivity v literatuře a umění je příznačné úsilí o co nejbohatší 
obraznost, snaha nalézt tzv. konvulzívní krásu, záliba v bizarnosti, hrůze i šílenství.“ (Slovník literárních 
směrů a skupin, str. 313)
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Jedu vlakem za Ester do Olomouce 

zdálo se mi, že stojí ve žlutých šatech 

a ty se náhle rozlétají do ulice.. 

holubi spí na okapech mezi dráty 

Na obalu tatranky jsou malé znaky 

tak šklebí se osud, ach mít jenom ústa 

- ty trápíš sebe a trápíš holky 

a myslíš že každá z nich srdce ti chystá 

Je večer, pojď.. 

stmívá a prší.. 

...z mýdlové pěny !!! 

Psí hvězda to je 

to co syčí to je 

to co škrábe 

v drátech polí kolem 

Čtyřlístek ví, jak zachránit zahrádku, 

když vzbouří se stroje, 

mává s anténou 

„vrrrr“ „škrrrr“ 

nad tím vším 

na stěžni domu, který pluje 

(někde hluboko v tvé pěsti)

Surrealistických textů bychom našli samozřejmě mnohem víc. Jsou tu však i jiné. 

Najdeme texty, které si především pohrávají se zvukovou stránkou svých vlastních slov. 

Pro jejich hravost a lehkost můžeme říci, že se Květy svou poetikou podobají poetismu3. 

Takovou písní je Výroba nábytku z CD Jablko jejího peří. 

Hrad frak hra 

černý 

Drak mrak kra 

černý 

                                                
3 „Poetismus ... „nechtěl vymýšleti nové světy, ale uspořádat tento svět tak, aby byl živou básní“, chtěl 
„odhalit skutečnost, dát jí svítivý tvar jako v prvý den“; báseň chápal jako „hru, která sugeruje celé nové 
světy“, rým jako „hru mezi životem a smrtí“ a zápasil s češtinou, „s touto svalnatou Slávy dcerou“, aby ji 
přiměl k nové pružnosti, jemnosti, magičnosti, přesnosti, harmoničnosti.“  (Slovník literárních směrů a 
skupin, str. 222)
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Hrad frak hra 

černý 

Drak mrak kra 

bílý dům plechový 

bílý stůl bílý kůň padá 

pod obraz 

k bílým lvům 

plechový bílý stůj…

Na Jablku jejího peří je ještě jeden text, který staví z velké části na zvukové stránce. 

Jmenuje se Zhasněte žampiony a pracuje s podobností se známou písní Yvetty Simonové 

Zhasněte lampiony. 

Žampiony žampiony Žampiony žampiony 

Žampiony žampiony Žampiony žampiony 

Žampiony žampiony Žampiony žampiony 

Zhasněte 

Žampiony žampiony – já chci vzkázat mu… 

Zhasněte 

Žampiony žampiony – já chci vzkázat mu…

Je patrné, že v poezii bychom většinu těchto textů nenazvali písněmi. Texty patřící 

primárně k hudebnímu doprovodu, však můžeme nazývat písněmi. Skutečnost, že Květy 

řadíme k alternativě, také znamená, že některé věci nebudou formálně vypadat tak, jak to 

předepisují slovníky. Z hlediska literárního směru pak můžeme shrnout, že písně kapely 

Květy jsou z největší části surrealistické a najdeme stopy poetismu. 
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TÉMATA A MOTIVY

V další části své práce se pokusím zmapovat témata, která se v textech objevují. Pro 

přehlednost budu postupovat chronologicky podle alb. 

O Červené Karkulce, Palouček

První dvě CD kapely jsou monotématická pohádková alba O Červené Karkulce a 

Palouček. O Červené Karkulce je série krátkých textů, které dohromady dají skutečně onu 

známou pohádku. První verše jsou vypravěčovy, zbytek je dialogem mezi Karkulkou, 

vlkem a babičkou. Jako ukázku jsem vybrala část o setkání vlka a Karkulky:

Kdo jsem já to víš 

i dítě pozná vlka 

nýbrž kdo jsi ty 

co tu sedíš u potoka 

Já mám hlad a v břiše kručí 

rád bych trošku jídla 

no a ty máš plný košík 

že by si mi nenabídla?!

(Kdo jsem já)

Druhé „pohádkové“ album Palouček se inspirovalo bajkou Na paloučku. Jde opět o 

dialog, tentokrát mezi Syslem, Myškou, Jelenem a Veverkou. „Pokud se jedná o 

monotématický pořad, pak pojítko najdeme zejména v rovině textové. Ty jsou inspirovány 

bajkou Na paloučku, kde se partnerkychtivý sysel vzhlédne v myšce, ale jak už to v životě 

bývá, není pochopen.“ (freemusic.cz)

Sysel je zamilovaný do Myšky, ona však jeho lásku neopětuje, jen ho využívá, aby 

dostala obilí, kterého je nedostatek. Pozorovatel celé situace je Jelen, Syslův přítel. Sysel 

se nakonec ze své nešťastné lásky dostane díky Veverce. 

Má krásná šedá Myško 

ve snech líbám tvé líce a předloktí 

Pohladím rukou po zádech 

přes žebra přes topení 

tolik jsem si přál co není…
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(Zpívá Sysel II)

Palouček je, narozdíl od čistě pohádkové a jednoduché Karkulky, už jakousi 

sondou do mezilidských vztahů. Obsahuje motivy osamění, smrti (Jelen je zastřelen 

pytlákem), celý příběh je zasazen do přírodního prostředí, které později u Květů také hraje 

roli, a objevují se i technické motivy – na pole přijíždí kombajny, pytláci mají pušky. 

Přítomnost techniky je jako stín nad polem, na kterém se vše odehrává. Zvířátka vědí, že 

svoje problémy (lásku, potravu) musí vyřešit dřív, než přijedou kombajny a pole posečou. 

Sysel svoje zoufalství chce ukončit tím, že se nechá přejet kombajnem. 

Moje tvář je pěkně kulatá 

opálená sluncem do zlata 

Už brzo sem 

Kombajny přijedou 

a to co je pod zemí 

to nenajdou

(Zpívá Sysel I.)

...

A potom půjdu a klesnu v pole 

na kterém Kombajn klasy kosí 

lesům a polím říkám Sbohem! 

Odcházíš i když tě prosím…

(Zpívá Sysel V.)

Technické a industriální motivy jsou také v příštích textech Květů docela časté. 

Mohli bychom tedy říci, že Palouček je tak trochu předzvěstí toho, co bude Květy zajímat i 

v dalších letech. 

Daleko hle dům

Třetí album Květů je nazvané Daleko hle dům. „Po dvou konceptuálních 

nahrávkách inspirovaných pohádkami (O Červené Karkulce, Na paloučku) přichází Květy 

s materiálem zdánlivě osvobozeným z opratí monotematismu, pozornější poslech však 

prozradí, že stejně jako v minulosti je každá z jedenácti skladbiček nezaměnitelným puzzle 

dílkem, jedním korálkem ze společné šňůrky... Daleko hle dům dýchne atmosférou 
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navozující pomyslný soundtrack pracovního dne jednoho zapomenutého vetešnictví z 

ušmudlané žižkovské ulice.“ (Ovesný, freemusic.cz)

Stejně jako hudba, i texty jsou mozaikou, jejíž celková atmosféra je ponurá a 

jakoby zašlá. Asi nesyrovější písní je Kotník, ve kterém matka nechává své dítě samotné 

doma, přičemž sama vyráží k nějakému muži.

Teď tady zůstaneš sám

vrátím se brzy .. přísahám 

toho tam si nemůžu splíst 

můžeš se dívat na bednu anebo číst 

Nebylo to lehký 

s Davidem 

kdyby zvonil Frankie 

nevotvírej 

Někde v těch fotkách 

jsem asi nahá 

kdyby si chtěl 

je tu salám

Bezútěšnost situace čiší i například z písně Rybář. Rybář tady pořád dokola loví 

zlatou rybu, aby mu dala prut, na který by ulovil zlatou rybu. Točí se v kruhu, není cesty 

ven. Bezmocný je krejčí v písni Krejčí a syn, v písni Zdá se mu zase hrdina hledá a neví 

co, nejspíš svou ztracenou lásku, ale kdo ví... Jak jsem předeslala u Paloučku, i na Daleko 

hle dům se objevují přírodní a industriální motivy (písně A pak je neděle, Zbojník). Jediný 

text, ze kterého (aspoň) pro mě jako čtenářku, vychází přes všechen smutek nějaká naděje, 

je píseň Daleko hle dům: 

Ráno mi povídají 

ve dveřích bytu 

všichni tě hledáme 

no a ty jsi tu 

volal tvůj kamarád 

ten co ti umřel 
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že je teď zpátky 

a chce aby si za ním přišel

...

Věřím že jedna hvězda 

je jeho okno 

jen je tak daleko 

že oči nedokouknou 

Věřím že jedna hvězda 

je jeho dům 

schovaná daleko 

hle dům

Jablko jejího peří

Oproti drásavému Daleko hle dům působí následující album Jablko jejího peří 

přece jen o něco optimističtějším dojmem. Nesmíme si ale myslet, že na tomto albu je svět 

idylický a šťastný. Opět tu můžeme vycítit přítomnost smrti (Baktáněk, Zhasněte 

žampiony), z několika písní vyzařuje touha. Je to touha po dálkách i výškách, po svobodě a 

v neposlední řadě po lásce. O touze je také píseň Tugador, která zároveň obsahuje jeden 

z mnoha odkazů v textech Květů (v tomto případě jde o odkaz na komix Miloše Macourka 

a Káji Saudka Peruánský deník). (http://www.komiks.cz/clanek.php?id=88): 

A ty rty který tě líbaly 

třpytící se ach a blikající 

mi uletěly ven z okna 

třpytící se ach a blikající 

za ptáky a motýly 

za větrem bílým 

který fouká 

Domů na Tugador 

Rychle se zdvíhá z osudu 

bílé kopretiny 

Pomalu sklání do sukně 

vlčího máku 

(je slyšet skřípání hvězd) 

Domů na Tugador
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Ve velké míře se na Jablku jejího peří objevuje láska. Je to láska nutná a 

všudypřítomná, které nelze uniknout, přestože se o to hrdina usilovně snaží. To se 

odehrává v písni Pasáček ovcí: 

Pasáček ovcí 

toulá se po nocích 

v kopcích 

Pasáček ovcí 

říká si: 

Teď můžu si dělat si všechno 

co chci 

teď když tady nejsi ty! 

Jenže žádná cesta stejně 

než k tobě nevede 

ať se člověk dívá 

pod nohy či do nebe 

kameny jsou rozházený 

jako tvoje znamínka 

mlha jako vlasy 

a mraky taky tak.

Připoutání láskou se mísí s touhou po úniku a po svobodě také v písni Kytka. Kytka 

je tady uvězněná v suché hlíně, trpí, chybí jí její blízcí (jiné květiny, louka, příroda), ale 

přesto ke svému milému stále listy obrací. 

Nenaplněná láska se objevuje v písni Půllitr a sklínka. Píseň je o dvou bytostech, 

které jsou si velmi blízko, když stojí vedle sebe na stole. Nemají však ruce, aby se mohly 

obejmout, a jejich blízkost je pro vztah velmi krátká a náhodná. 

Nechci Vám nic nalívat 

mám Vás opravdu rád 

málokdy jsme tak blízko 

kdo sám si dá kafe a pivo? 

málokdy jsme takhle blízko 

Kdybych měl ruce 

přál bych si na Vás šáhnout 

málokdy jsme takhle blízko
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V textech Květů nesmíme zapomenout na obrazy ze všedního života, které se často 

objevují buď v písních, které se současně věnují něčemu jinému, jako je to například právě 

v Půllitru a sklínce, nebo v písních, kde jsou takové obrazy hlavním motivem. Něčím 

podobným je píseň Taťána, která popisuje Taťánu v jejím prostředí (krám nebo možná 

hospoda). V textu je zároveň jistý podtón touhy po úniku z reality, ale všednost je to, co je 

v Taťáně dominantní:

Taťána prodává jídlo 

banány a sýr 

ručičky hodinek roztáčí 

se jako vír 

Průvan trhá kalendář 

venku padá sníh 

a sotva ho zamete utíká 

pro slunečník 

Večer doma ji hlídá 

armáda cvrčků 

noc rozpustí kočce 

škvíru v očku 

Težko říct co dělá měsíc 

když v noci spí 

ale ve snu má 

jediný přání… 

Vrány opouští úl i důl.

Kocourek a horečka

Texty na albu Kocourek a horečka jsou v mnohém temnější a pochmurnější než 

Jablko jejího peří. Syrovostí se některé písně podobají spíše staršímu Daleko hle dům. 

„Svébytný svět veverek v Lužánkách, oken do zahrady, přístavních doků či autorského čtení 

v Huse na provázku kreslí Martin Kyšperský vervními prsty a stále přesvědčivějším hlasem 

do zadumaných, horečnatých, neurotizujících obrazů. A přitom se strašně málo dotýká 

země, autisticky vnořený do krajiny dětství a melancholie, ve které se prolíná reálné s 

fantazií... Atmosféru dotvářejí „popské“ chorály, umocňující osudovou tesknotu a 
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pomíjivost, tušené leitmotivy alba: „Že proti původnímu plánu mám v srdci jednu ženu a 

toužím být s ní... a ona není...“ (metropolislive.cz, Beat)

V písni Vítr fouká (na rybí kosti) je atmosféra ponurá, skoro až beznadějná. Slouží 

tomu prostředí přístavního doku, motivy jako jsou krysa, rybí kost, temné nebe a bouřící 

moře:

Ach já se ploužím v přístavních docích, 

kde krysy čekají na rybí kosti 

stín hospody ´Mon Amore´ a její tma 

mne jako ta krysa tu kost polyká! 

Ach moře temné pod mlhou dlící 

líce mi smáčíš malými kapkami 

jako když koupala se má sladká ve vaně 

a já podával jí ručník něžně. 

A vítr fouká bere mi vlasy bere mi zuby zrak i hlas 

i pleť 

i svět co mohl být můj ještě v roce 25 

Ach nebe se bouří Bůh křičí zlostí 

jsem nejslabší ze špatných dětí 

ztratil jsem všechno co přichystal mi on 

mé srdce prasklý, rezavý je zvon. 

A vítr fouká bere mi vlasy bere mi zuby zrak i hlas 

i pleť 

i svět co mohl být můj ještě v roce 25

Opět, stejně jako na předchozím albu, se objevují motivy lásky a touhy. Ta je však 

ve všech případech nenaplněná a (jak si všímá i recenzent Vít Beat) „ona není“ (Okna do 

zahrady). V písni Opustit Bystroušku ona milovaná bytost sice je, ale není tu budoucnost, 

kterou by s ní bylo možno prožít: 

...

Kdyby tvoje oči (tvář, zuby) nesvítily jako 

břízy z černého lesa 

jako bílá cihla ve spáleném domě 
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– divná věc ! –

nebylo by těžké pro mně opustit tě 

a být sám 

jako bílá cihla ve spáleném domě 

- žerete králíky ? -

na okně usedl motýl 

v křídlech má 

„i tento krásný květ musíme zavinout a vrátit 

i tebe, má lásko 

i tebe“

V úvodní písni Jakub a medvěd je láska přetavena v přátelství, které, přestože 

vypadá idylicky, smutně skončí. 

…

Stáli na mostě rok výroby osmdesát jedna 

kameny trefovali dětské kolo v řasách potoka 

Jakub říkal že jiného kamaráda nemá 

a jedna z malých mušek vletěla mu do oka 

Medvěd zvonil druhý třetí i čtvrtý večer 

ale Jakub už nikdy neotevřel. 

Lidé zívali v oknech v zahradách voněly ohně 

prosím Zastav se pro mě!

Píseň Dopis od Zuzany B. je dialogem mezi milenci Zuzanou a Martinem. Vypadá 

to však, že Zuzana je dívka ze sna. 

Prostřednictvím písně Je snadné seznámit se s děvčetem vstupuje na desku také 

kapka ironie a docela morbidní humor: 

Je snadné se seznámit s děvčetem, které přijíždí 

na koleje 

má těžký batoh a ten že jí chcete nést. 

Není však snadné zbavit se těla (je na to třeba 

kyselina..) 

A šatů od krve - je důležité být trpělivý!
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... 

Ani na tomto albu nechybí svérázně pojaté přírodní motivy, které tentokrát 

přesahují až do vesmírného prostoru. 

Měsíc jakoby byl z masa 

jakoby byl z masa syrovýho 

ale není to lehký - protože já sám 

cestou jako bych byl on 

Lišky jsou zdvíhavé ! 

Lišky jsou zdvíhavé ! 

Lehce se chytí a usmaží 

obalený bude rzí

...

Ležíc na dně bílé skály 

v jahodě brány višňový sad 

přikrývá měsíc červené lampy 

stoupání moře i jeho pád 

Lišky jsou zdvíhavé! 

Lišky jsou zdvíhavé!

Měsíc Země (Lišky)

...

Na procházce kolem planetária 

potkali jsme malého psa 

vklouznul do tvých hodinek 

a jeho paní klepe do sklíčka nad námi 

A něčím si svítí aby viděla vojáky v medu –

jsou jich milióny jako hvězd!

...

Měsíc Jupitera (MaU)
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Střela zastavená v jantaru

„V textech se to hemží hrdiny nepříliš typickými. Vlastně kromě vypravěče a jeho 

milé (milých?), dětí, které nejsou, šerifova syna, černocha ve stříbrném obleku a hlídače, 

zabydlují prostor spíše zvířata. A láska, samozřejmě. Taková, o jaké se nám většinou (ani) 

nezdá, natož aby se (byť na ten jediný den) stala skutečností.“ (Vlasák, Vráblíková, 

blog.idnes.cz)

Zatím předposlední deska Květů, Střela zastavená v jantaru, navazuje na Kocourka 

a horečku svou smutnou náladou a bezútěšností. Převládá pocit samoty a odcizení, hledání 

a touhy.

„V Kyšperského textech lze objevovat a pátrat napříč výjevy se zvířaty, obrazy 

přírodních zeměpisných lokalit a metaforickými bizarnostmi, avšak vždy je třeba za vším 

čekat ženu. Téma hledání, usínání a toužení po vysněné družce je prostoupeno všemi 

texty.“  (Svoboda, nekultura.cz)

Jednou z nejsilnějších písní, která jako by udávala směr celému albu, je Cirkus:

...

Já jako medvěd, který hraje na cembalo 

i jako kůň, který obrací mu noty, 

i jako hranostaj, který ty noty píše, 

opatrně rozvážu ti boty. 

Až do tvého města, které jmenuje se Samota, přijede cirkus 

- a to jsem jenom já!! 

postavím stan, ty všechna místa obsadíš a víš, 

že zítra budu pryč. 

Jsem cizí člověk ve vlastním srdci… 

Jsem cizí člověk ve vlastním srdci… 

(Dnes naposled dnes naposled v náručí dnes naposled slavný polykač ohně)

...

V písni Cirkus najdeme další z Kyšperského odkazů, tentokrát na stejnojmennou 

báseň Jaroslava Seiferta: 

Cirkus

Dnes poprvé slavný polykač ohně John

v náručí sevřel tanečnici Chloe
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a malá Chloe byla ještě pannou

klaun Pom ten večer před cirkem

vypustil obecenstvu na uvítanou

veliký balón

Dnes naposled

Ze samoty v písních na tomto albu vychází jistá beznaděj. Je tomu tak v písni 

Pověsím prádlo. Hrdina zde opustil svou milou, která čeká dítě. Je z toho nešťastný, ale 

neudělá nic. Píseň Moře má své vlastní děti je pro změnu o dětech, které se nenarodily a 

možná ani nenarodí: 

Moře má své vlastní děti 

- a je jich moře v tom moři.. 

vlasy jim leží na hladině 

mění svůj tvar líně. 

Myslíš, že všechna voda slaná 

je těmi dětmi vyplakána, 

ale ona má jenom takovou chuť 

drž se mě lásko, se mnou buď ! 

My už žádný děti mít nebudeme 

my už jenom poplujeme… 

Červené dítě proměň se ve psa, staň se psem 

- tebe tu nemůžeme mít! 

Ona má zahradu, já skleník, spoustu věcí na udělání… 

Červené dítě proměň se ve psa, 

staň se psem - tebe tu nemůžeme mít! 

Natáhni ruku do vody 

prosím tě zavři oči… 

ono má tvoje rty 

a možná i moje uši.

V textech Střely se opět pracuje s přírodními motivy. Kromě zvířat, která se 

objevují nejen v Cirkuse, je příroda silným hráčem v písních Z kukuřičných polí, Je 
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prosinec, je zima a Listí podzimní. První dvě jmenované písně pracují s kontrasty, motivy 

zimy, chladu a větru navozují ponurou atmosféru: 

...

Stojí tam strašák a z tváře bez očí 

šklebí se ďábel s hořící obručí 

Ach... zapadá jen slunce přes ty šaty děravý 

a rozpouští se, šumí... jako vejce na pánvi 

A pes u boudy štěká málem se udusí 

ty hlídej otcův dům, který já opustím 

Vítr je lhář i tráva je zlá 

ona se vlní jak on jí píská.

Listí podzimní je pak hrou se smyslovými vjemy a snovou realitou: 

Přikryj mne dnešními novinami, 

…anebo čímkoli, co šustí 

chci spát a nechám si zdát, že kolem je listí podzimní

Poslouchej vrzání pantů 

…šetři s olejem i kolomazí 

chci spát a nechám si zdát, že kolem vrány krákají 

Když pustíš gramofon a necháš ho docela tichý 

A přiložíš své tělo vedle mého, uslyšíš… 

Že v dálce uprostřed lesů vyhrává kapela 

ti kteří slaví mají stoly plné jídel 

ženy a muži spolu tančí 

a chmýří snáší se do vlasů 

jenom mi olízni ucho, 

jako že živý jelen ke mně přišel!

...
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Myjau

Ani na posledním albu kapely Martina E. Kyšperského neopustila jeho snová 

inspirace a i tady mnoho textů připomíná surrealismus. Můžeme jen doufat, že jeho texty 

nejsou všechny z osobní zkušenosti a jeho duše není tak smutná a osamělá, jak se z textů 

na CD Myjau zdá. Ze samoty tady už opravdu není úniku, respektive úniku možná je, ale 

jakmile se člověk zastaví, jeho samota ho opět dostihuje ve své plné tíži.

Dokud běžíš má kopí sílu mravenců 

a nůž řeže skály 

dokud běžíš hojí se ti rány 

a orel čeká na znamení 

Dokud běžíš jsou města zvonů 

a zvoní ve jménu tvé slávy 

dokud vidí tvá vlající pírka 

a šťastná znamení

ale jestli se zastavíš 

kopí se promění v prach 

a orel na rezavou hyenu 

která ti vypije zrak 

A zůstaneš sám úplně sám neomítnutný ztrouchnivělý 

nahý na ledovém dešti 

úplně sám obehnaný trním nevytištěný

...

(Dokud běžíš)

„Kyšperský se totiž vypsal do melancholie tak zvláštní, že jeho texty, tentokrát 

nepochybně nejlepší ze všech alb Květů, nepřipomínají nic z dnešní české produkce. 

Písnička Když Láďa Kerndl zpíval na lodi si ze swingujícího veterána neutahuje, ten obraz 

je napínavější: „Poslouchej, Láďo, povídá bubeník, mám doma krtka a nevím co s tím, 

nalévám vodu do všech těch děr, trávím ho dýmovnicí (...) Ale nepomáhá nic, jsem na to 

sám, úplně sám...“ I když muzikanti mají v zádech všechny krásy svého světa, někdy je to 

málo: „Mackie Messer a můj Funny Valentine, New York, New York... Say something 

stupid, like over the rainbow, fever when you hold me tight.... Ale nepomáhá nic.“ 
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Album Myjau (vydali Indies) patří k těm, která si člověk nechce vypálit: o všechny ty 

mysteriózní koláže ze starých novin by byla škoda přijít. Kyšperský umí pozorovat a 

obklopuje se inspirativními lidmi - a stejně nakonec coby vypravěč zpívá „zůstal jsem sám 

jak v plotě vůl“. „Na vernisážích hrají jenom ti největší zoufalci, s divadlem hrají jenom ti 

největší chudáci“ - někdy je skeptického pohledu ažaž, a člověk by rád třetinu těch pěkných 

chmur vyměnil za světlejší intermezza. Ještě že Květy umějí připomenout, že slova je někdy 

užitečné nebrat doslovně: „Jsou dopisy lásky, věřím, že to poznáš, třebaže v nich píšu, že 

už s tebou nechci nic mít!“ No kéž by. (Klusák, Lidové noviny)

Jak říká bubeník Ládi Kerndla ve zmíněné písni, „nepomáhá nic“. Podobně 

bezvýchodná situace je v písni S kokrháním psů, kde servírka vypráví svůj příběh, svůj 

život, ve kterém nedospěla vlastně vůbec nikam:

Ty se mě ptáš proč právě já dělám 

servírku v díře jako je tahleta 

mám to tu vyprávět fešákovi kterej neví... 

co já vím !!! 

Máma byla v továrně, kde pes by chcíp.. 

tak balím kufry, že kdekoliv je líp 

nechám za zády venkov s kokrháním psů 

naříkáním koní a lísáním lesů.

...

Dveře jsou otevřený ale není kam jít !! 

Dveře jsou otevřený ale není kam jít !! 

Nechci to, co můžu mít a chci jen to, co nemůžu mít... 

Dveře jsou otevřený ale není kam jít !! Ohóhó !!!

Samota je na albu Myjau způsobena někdy také způsobem života v moderním 

světě. V písni S notebookem na klíně jsou hrdinové pouze „spojeni pečlivou šálou mezi 

domy“. 

Silným textem z trochu jiného soudku je Tulák, píseň, ve které je hrdina svázán na 

jednom místě, touží po pohybu, i když kdo ví, co by bylo, kdyby se opravdu osvobodil. 

Světlé chvilky v jinak temném světě nabízejí písně Na balkóně zpívá pták a Balón 

(na školním fotbalovém utkání). Nic však netrvá věčně:
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Na balkóně zpívá pták 

čimčaráračimčimčim čím to, že právě tak ?? 

.. jak mu narostl zobák -

křehce a tence, a nikdy ne jinak.

...

A na balkóně polyká kočka.. 

čimčarára čím je to, že šelma nepočká ?? 

Je to tím, že má kosti lehké 

o málo těžší, než peří které, 

jej obaluje celého.. jen oči svítí.. 

a drápy škrábou o beton...

(Na balkóně zpívá pták)
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PODOBY ŽENSKÉ POSTAVY

Jak je patrné z předchozí části mé práce, žena v různých podobách hraje v textech 

Martina Evžena Kyšperského důležitou roli. Můžeme říci, že všechny ženy, které se 

objevují, jsou do jisté míry opěvovány a je vyzdvihována jejich krása a jejich jedinečnost. 

Pro přehlednost jsem si rozdělila písně do několika skupin podle toho, jak se v něm 

ženy jeví a v jaké podobě jsou zobrazovány. Každý toto rozdělení může vnímat jinak, pro 

někoho vůbec nemusí platit, ale já jsem se k tomuto řešení rozhodla, abych měla vůbec 

nějaké východisko a způsob, jak ženskou postavu uchopit. 

Snová

Do první skupiny jsem si zařadila texty, kde se objevuje hrdinka snová, naprosto 

nekonkrétní či mizivá. Opět zde platí, že písně, které jsem zařadila sem, mohou stejně tak 

patřit do ostatních okruhů. Jednou z těchto písní je Tango z Daleko hle dům:

Ráno se probouzí 

a cosi ho vystřelí 

prolétá oknem 

do zahrady 

ale v poslední chvíli ho chytá 

a všechny střepy končí 

v jejích vlasech 

Když se pak vrací dírou 

po šňůře od antény 

lustr nabízí chlapci své 

ostré hrany 

a když ho ukládá 

stéká jí po krku 

přes prsa 

až do jeho dlaní 

Ráno se probouzí 

a její vlas 

leží 

v jeho čaji
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Do snového okruhu jsem zařadila i píseň Dopis od Zuzany B., která je dialogem 

mezi Zuzanou a Martinem, vypadá reálně, v replikách Martina se ale objevují verše, které 

realitu popírají:

...

Martin: 

Ach moje milá Zuzano, 

ptáš-li se myslím-li na tebe (Zuzana: A myslíš 

na mně?) 

Ano! 

Škoda jen, že nevím kdo nás v tom snu seznámil 

Zašel bych odpoledne za ním a poděkoval!

...

Do skupiny snových žen bychom možná mohli zařadit také Ester z písně Psí hvězda 

(Myjau). Je tomu tak přesto, že celá píseň obrazem Ester vlastně jen začíná:

Jedu vlakem za Ester do Olomouce 

zdálo se mi, že stojí ve žlutých šatech 

a ty se náhle rozlétají do ulice.. 

holubi spí na okapech mezi dráty

...

Nedosažitelná

Tuto skupinu jsem si vytvořila hlavně kvůli písni Půllitr a sklínka. Postavy tohoto 

textu jsou převlečeny za hospodské nádobí, které stojí na stole těsně vedle sebe, ale přesto 

na sebe nemůže dosáhnout, protože nemá ruce, kterými je možné se obejmout. Moje další 

skupina jsou ženy, po kterých je touženo, ale jsou nepřítomné, což v tomto případě tak 

úplně neplatí. Půllitr po sklínce také touží, ale má ji prakticky na dosah, což mě přivádí 

k tomu, abych pro píseň vytvořila vlastní skupinu.

...

Nechci Vám nic nalívat 

mám Vás opravdu rád 

málokdy jsme tak blízko 

kdo sám si dá kafe a pivo? 

málokdy jsme takhle blízko 
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Kdybych měl ruce 

přál bych si na Vás šáhnout 

málokdy jsme takhle blízko

...

Neměli bychom zapomenout na pohádková alba z počátků tvorby kapely. Tak 

můžeme do této skupiny zařadit také Myšku, hrdinku z Paloučku. Pro Sysla je také po 

určitou dobu osudovou ženou, která ho sveřepě odmítá.

Nepřítomná

Skupina, do které se daří zařadit největší počet písní. Nepřítomnost ženy a touha po 

ní jsou v textech Martina Evžena Kyšperského jedny z nejčastějších motivů. Tato skupina 

by se dala vnitřně ještě dále rozdělit. Jsou zde ženy, které hrdinu opustily a zanechaly po 

sobě nějakou stopu - někdy v jeho srdci, někdy třeba v bytě. Jsou tu také ženy, které 

z nějakého důvodu opustil sám hrdina, ale nemůže na ně přestat myslet. Zdá se, jakoby 

rozum říkal, jdi od ní, ale srdce bylo přitahováno jako magnet zpět. Jsou tu také dívky, 

které jsou prostě jen vzdálené, vztah mezi nimi a hrdinou však je (zdánlivě) neporušen. 

Mezi ženami, které hrdinu opustily a chybí mu, jsou především postavy z alba 

Myjau. Písně Lucie, Měsíční světlo a Vánoce, bláto, smetí jsou spojeny podobným 

motivem touhy po konkrétní ženě, která tu byla a už není. Právě tyto ženy jsou také těmi, 

které zanechaly stopu nejen v srdci vypravěče:

...

Lucie.. ty víš, jak moc mi chybíš, 

že ty vlasy, co najdu v posteli, 

přivážu k lampě 

.. ty víš, jak moc mi chybíš, 

že je pak tahám mezi prsty 

když dívám se z okna večer.. 

Chci mít plnou koupelnu těch krámů, 

kterýma smýváš si mejkap a lakuješ nehty, 

na zrcadle ať visí tvé oční stíny, 

a bytem proplouvá tvůj 

živoucí stín..

...

(Lucie)
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Některé ženy bylo nutno bůhví proč opustit, ale nelze jen tak snadno přestat na ně 

myslet. Sem můžeme zařadit například písně Pasáček ovcí, Opustit Bystroušku nebo Okna 

do zahrady. Pasáček touží po svobodě, ale nemůže svou dívku vytlačit z mysli. V Opustit 

Bystroušku je její obraz v jeho mysli tak silný, že září mezi vším ostatním, Oskar v Oknech 

do zahrady to vidí takto:

...

A v tom já vidím jak se rty usmívaly, ještě od 

sebe, 

ale vědí v té chvíli už, že se políbí. 

A její náruč to jsou ponožky z topení, 

vyhřáté velmi a sladké jako teplo které pod nimi 

praská. 

(I vrána to zpívá!) 

Že proti původnímu plánu mám v srdci jednu ženu 

a toužím být s ní 

a ona není

V písni Viděl jsem Paříž je dívka nepřítomná, chybí mu, ale naději nám dává 

skutečnost, že se s ní může podělit o zážitky a že se za ní jednoho dne vrátí. 

S notebookem na klíně je píseň moderního světa, kde jsou dva lidé spojeni pomocí 

elektronické komunikace. Žena je tedy fyzicky nepřítomná, v podstatě ale je s hrdinou:

...

S notebookem na klíně, 

uprostřed noci 

pecka obalená broskví spí 

Myslím na tebe 

monitor bliká 

spojení jsme pečlivou šálou mezi domy

Vypravěčka

Květy mají také texty, ve kterých jsou samy ženy stavěny do role vypravěčky svého 

vlastního příběhu. 
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Trochu zvláštní vypravěčkou je Kytka ve stejnojmenné písni z CD Jablko jejího 

peří. Kytka je milující bytost, kterou ten druhý nehýčká, takže ve vztahu velmi trpí. Touží 

po úniku, láska ji však drží tam, kde je. 

Popraskaná zem, suchá hlína 

to já jsem ta kytka, kterou nezalíváš 

popraskaná hlína, suchá zem 

to já jsem ta, co ti stojí před domem 

a stále své listy k tobě obrací... 

Až jednou rozvážeš mé kořeny 

a vezmeš mě na výlet loukami 

uvidím sestry s bílými krky 

čekat u cesty na čmeláky. 

Ucítím čerstvé obilí 

jako bychom někdy už tu byli. 

Položím do tvé dlaně svůj květ 

a jestli chceš, tak můžeš přivonět 

Popraskaná zem, suchá hlína 

to já jsem ta kytka, kterou nezalíváš 

popraskaná hlína, suchá zem 

to já jsem ta, co ti stojí před domem 

a stále své listy k tobě obrací...

Píseň Kotník na Daleko hle dům vypráví žena – matka, která nechává svého syna 

doma samotného, zatímco sama jde ven. Mezitím se dozvídáme pár věcí z jejího života, o 

mužích, kteří jím prošli, nahé fotky, ... 

Na albu Myjau je píseň nazvaná S kokrháním psů, která je o ženě unikající 

z drsného venkova za lepším životem do města, místo uspokojení však přichází další 

zklamání. Tato žena je docela tvrdá, životem zkoušená osobnost, která už leccos zažila a 

má co vyprávět. 

Ty ostatní

Pak jsou tu ženy, které prostě jsou. V textech se objevují jako součásti něčeho 

většího, třeba nějakého proudu myšlenek, někdy jako doprovod (například v písni Balón), 

nebo dívka, se kterou sedíme v hospodě:
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...

Vlna mořská, ovčí 

Nedalo se vydržet na Kokoliově čtení 

ptal jsem se ho co je potom když potom nic není 

ptal jsem se ho „Hledáš?“ – on že nic jinýho 

nedělá 

a Wernisch říkal že než smrti, to už bát se zlýho 

života 

Vypili jsme večer s Klárou nevím kolik rumů 

zem se ani nehoupala když jsem pak šel domů 

voda i zvířata - ožívalo oboje 

v pulsujících záclonách pokoje! 

Vlna mořská, ovčí

(Vlna)

V písni Je snadné seznámit se s děvčetem (Kocourek a horečka) je děvče prostředek 

k uskutečnění trochu zvrácených a morbidních představ:

...

Je snadné se seznámit s děvčetem, které přijíždí 

na koleje 

má těžký batoh a ten že jí chcete nést. 

Není však snadné zbavit se těla (je na to třeba 

kyselina..) 

A šatů od krve - je důležité být trpělivý!

Pouze vnějškově popisovanou postavou je pak Taťána z alba Jablko jejího peří. Je 

vlastně součást obrazu něčeho všedního a obyčejného, sama tedy není také popsána víc a 

vypravěč k ní nemá žádný vztah.

INTERPRETACE STĚŽEJNÍCH PÍSNÍ

Tuto kapitolu jsem do své práce zařadila proto, abych dala prostor těm písním, 

které byly pro mě zásadní a které mě vlastně přivedly k tématu. Je důležité si uvědomovat 
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(a sám autor na to klade důraz v rozhovoru, který bude následovat), že každý může texty 

interpretovat po svém a hledat si v nich něco jiného.

Okna do zahrady

Okna do zahrady jsou jednou z těch písní, kde je hrdinova dívka nepřítomná, už ho 

opustila nebo on opustil ji. Na tom moc nezáleží, důležité je to, že po sobě zanechala 

silnou stopu. 

Oskar povídá, že se mu otevřely okna do zahrady, 

cítím to taky tak, rád bych to tak cítil. 

Už dlouhá léta v pokoji nevoněly ovocné stromy, 

sušící se prádlo ani doutnající listí. 

(I vrána to zpívá!)

Že proti původnímu plánu mám v srdci jednu ženu 

a toužím být s ní 

a ona není

Otevřená okna mohou být symbolem svobody a volnosti, která plyne možná právě 

z toho, že ona dívka už s hrdinou není. Přesto však po ní pořád touží tak zřetelně, že to 

pozná i vrána. 

Dívka je potom v písni ještě blíže popsána. Ne však nijak konkrétně, ale jen pomocí 

malých detailů a smyslových vjemů, které se hrdinovi při vzpomínce na ni vybavují:

A v tom já vidím jak se rty usmívaly, ještě od 

sebe, 

ale vědí v té chvíli už, že se políbí. 

A její náruč to jsou ponožky z topení, 

vyhřáté velmi a sladké jako teplo které pod nimi 

praská.

Cirkus

O písni Cirkus už jsem se zmínila mezi jinými z alba Střela zastavená v jantaru. Pro 

mne je to jedna z písní, které jakoby zhuštěně vyjadřují to, co většinu písní spojuje. Je to 

píseň o samotě a míjení se.
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Celá píseň, jak název napovídá, se odehrává v cirkusovém prostředí, jehož povrchní 

vyumělkovanost a pozlátko je symbolem pomíjivosti a přelétavosti. Je to něco 

neskutečného, co trvá jenom v průběhu představení.

Já jako kouzelník mám bílou holubici 

jenž umí mluvit a přiletí ti na klín, 

ty jako dívka si ji opatrně pohladíš 

a holubice vykřikne: „Jasmín!“ 

Já jako medvěd, který hraje na cembalo 

i jako kůň, který obrací mu noty, 

i jako hranostaj, který ty noty píše, 

opatrně rozvážu ti boty.

Muž a žena tu stojí vedle sebe, jejich světy se prolínají, ale nikdy to není trvale a 

samota se pořád vrací. Petr Vlasák a Simona Vráblíková ve svém článku píší o hrdinech 

Kyšperského písní: „…A láska, samozřejmě. Taková, o jaké se nám většinou (ani) nezdá, 

natož aby se (byť na ten jediný den) stala skutečností…“ (Vlasák, Vráblíková, 

blog.idnes.cz)

Až do tvého města, které jmenuje se Samota, přijede cirkus 

- a to jsem jenom já!! 

postavím stan, ty všechna místa obsadíš a víš, 

že zítra budu pryč.

Nejenže je pro oba hrdiny takřka nemožné vyváznout ze samoty, jeho samota stíhá 

ještě víc a vede odcizení sama se sebou: 

Jsem cizí člověk ve vlastním srdci… 

Jsem cizí člověk ve vlastním srdci… 

…není v něm leknín ani žádná jiná stvůra… jenom já!

Moře má své vlastní děti

Tato píseň mě přivedla ke Květům a nakonec dovedla i k tomu, že o nich píši 

bakalářskou práci. Obrazy v tomto textu jsou pro mě záhadně přitažlivé. Nejsem schopna 

přesně pochopit, co říkají, ale ani se o to moc nesnažím. Atmosféra, kterou vyzařují, mi 
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totiž dává pocit, že v nich je skryto něco neuvěřitelně silného. Přestože nerozumím 

každému verši, vychází mi z této písně příběh.

Moře má své vlastní děti 

- a je jich moře v tom moři.. 

vlasy jim leží na hladině 

mění svůj tvar líně. 

Myslíš, že všechna voda slaná 

je těmi dětmi vyplakána, 

ale ona má jenom takovou chuť 

drž se mě lásko, se mnou buď ! 

My už žádný děti mít nebudeme 

my už jenom poplujeme… 

Postavami písně jsou muž a žena, jejich nenarozené děti a moře. Pár, který nemůže 

mít děti, a oproti tomu moře. Moře je skoro až nekonečný prostor, do kterého se vejde 

leccos, snad i nenarozené děti. Vlasy jim leží na hladině, to je obraz skoro až hororový. 

Červené dítě proměň se ve psa, staň se psem 

- tebe tu nemůžeme mít! 

Ona má zahradu, já skleník, spoustu věcí na udělání… 

Červené dítě proměň se ve psa, 

staň se psem - tebe tu nemůžeme mít! 

Zobrazení moderní doby, ve které jsou lidé až moc zaneprázdnění, pro děti není 

v tomto světě místo, pro psa ještě možná, ale děti tu nemůžeme mít. 

Snad jsou v naší vlastní fantazii nebo je můžeme hledat v moři…

Natáhni ruku do vody 

prosím tě zavři oči… 

ono má tvoje rty 

a možná i moje uši.
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S notebookem na klíně

Opět jde tak trochu o obraz dnešní doby, tentokrát poznamenané elektronickou 

komunikací a vztahy na dálku.

S notebookem na klíně, 

uprostřed noci 

pecka obalená broskví spí 

Myslím na tebe 

monitor bliká 

spojení jsme pečlivou šálou mezi domy

Se spálenými vlasy utekl jsem z příšerných snů 

ach Bože - sen o vlastní smrti bych si přece 

ráno nepamatoval 

Kovoví ptáci, stěhovaví žáci, 

tavící se cín.. 

..všechno musí být jinak, 

nějak to udělám, ještě nevím..

…

Píseň je plná úzkosti a strachu, který hrdina ventiluje možná právě jen 

prostřednictvím virtuální komunikace. Objevují se zde trochu děsivé snové obrazy. 

…

Ale kdo odvede mé jedničky a nuly do bezpečí ? 

To vyplašené malé stádo ovčí.. 

Kdo zachrání všechno to tajemství digitální ?? 

Když jenom já vím, že mezi nimi 

čekáš i ty... 

Jsou dopisy lásky, 

věřím, že to poznáš, 

třebaže v nich píšu, že už s tebou nechci nic mít. 

…
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Digitální svět sice komunikaci umožňuje, ale zároveň ji jaksi zamlžuje. Vytváří 

překážku, která se dost těžko překonává, ale když se to podaří a on i ona se sejdou, mizí 

(snad) strachy a úzkosti a nastává aspoň na čas klid:

…

Na vernisážích hrají jenom ti největší zoufalci, 

s divadlem hrají jenom ti nevětší chudáci.. 

Kup mi časopis „Ateliér“ 

venku se čerti žení, 

budeme sedět doma a budeme si číst, 

v příloze je „Vojín v záloze a sníh“..

S kokrháním psů

Píseň, kterou vypráví životem zkoušená žena, která už nejspíš ztratila všechny 

iluze. 

Ty se mě ptáš proč právě já dělám 

servírku v díře jako je tahleta 

mám to tu vyprávět fešákovi kterej neví... 

co já vím !!! 

Máma byla v továrně, kde pes by chcíp.. 

tak balím kufry, že kdekoliv je líp 

nechám za zády venkov s kokrháním psů 

naříkáním koní a lísáním lesů. 

Nechám tu dvůr, kde mě mlátil otec 

- uhoníš svý srdce chlastem a spadne klec 

dalekohled, kterým hlídal noční nebe 

sbírku pivních tácků a mastnej hřeben. 

Najdu si chlapa, kterej něco umí 

mladá zdravá holka a velký domy 

jestli v těch domech někdo s někým spí 

tak dělá to tak tiše, že nic neslyším.. 

Slyším jen rádio, jak teče z oken 

unavené slunce odráží se ven 

všude leží prach jako na Měsíci 

máma byla v továrně kde potkan by chcíp !!!

…
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Je to příběh ženy, která z venkova utekla do města za lepším životem, nedostavilo 

se však žádné uspokojení, jen deziluze z toho, že všude je stejně. Venkov i město jsou plné 

šedi a smutku. 

Není to jen příběh jedné ženy, ale všech marně hledajících. Svět písně je plný beznaděje, 

protože:

…

Dveře jsou otevřený ale není kam jít !! 

Dveře jsou otevřený ale není kam jít !! 

Nechci to, co můžu mít a chci jen to, co nemůžu mít... 

Dveře jsou otevřený ale není kam jít !! Ohóhó !!!

Těchto pět písní je vybraných z těch, které byly pro mě důležité a ovlivnily celkově 

moje vnímání kapely. Takovýchto důležitých textů mám ještě o něco víc, ale tyto jsou 

navíc podle mě zhuštěním toho, co Květy vypovídají ve velké části své tvorby. 

ROZHOVOR S MARTINEM EVŽENEM KYŠPERSKÝM

Rozhovor jsem se rozhodla zařadit až na konec své práce. Je to z toho důvodu, že 

jsem nechtěla být předem ovlivněna jeho viděním. On sám totiž klade důraz na to, aby si 

jeho texty každý vykládal po svém. Myslím také, že je dobré srovnat s postojem autora 

práci jako celek. 

Všude se píše, že se inspiruješ ve snech. Jak je to s nimi, do jaké míry z nich 

čerpáš? Jak tě ovlivňují?

Občas se objeví píseň – třeba Sen z vany, A pak je neděle – to je pak přímý zápis 

snu. Ale těch je málo. Spíš mám rád pocit, co ze snů vane, a ten na mne dýchá, když dělám 

koláže. A ty dělám spíš svátečně. Sny jsou hra symbolů, kterou je těžké občas pochopit, a 

já spíš nosím příběhy, které chci říct. I když je to někdy dost šifrované. 
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Co ještě je pro tebe inspirací?

Někdy cítím, že bych chtěl zhudebnit nějaký zážitek. Třeba skladba Balón vznikla 

tak, jak by se dalo čekat. Viděl jsem zápas chlapců, byl jsem tam s holkou. Míchalo se toho 

víc do sebe, vlastní vzpomínky na dětství, atmosféra nějakého napětí, dojetí nad krásou té 

holky, kterou jsem moc neznal, takže i tajemství. To pak zůstane uvnitř, jako taková malá 

vzpomínka, která se v určitý okamžik může rychle vrátit a rozvinout. Napadne mne první 

verš, sednu si a píšu. Přitom slyším tóny, a i kdybych text napsal, pak odložil a vrátil se k 

němu později, kdy už nevím, jak jsem si tu melodii představoval, bude v něm jakýsi 

rytmický řád a struktura, kterou naplním zase třeba jinak. 

Jak moc promítáš do textů osobní zkušenost? (Zdají se mi strašně moc osobní 

a niterné, zajímá mě, kolik z toho opravdu prožíváš.)

V určitém smyslu prožívám všechno. Ale to je tím, že v tom, co vidíme kolem, jsou 

paralely k našemu životu. Třeba S kokrháním psů – to není můj příběh, nejsem ženská z 

vesnice, co uvízla a stárne v nějaké hospodě jako servírka. Není však těžké se do toho 

vcítit, protože ty emoce já zažívám stejně, jen je můj příběh přenesený jinam. Taky mi 

někdy přijde, že nic nemůžu změnit, že se ideály rozpouštějí, a ačkoliv se snažím, čas běží. 

Ale je právě výhoda, že si můžu ten příběh osadit postavami a do jiných kulis. 

Od Daleko hle dům k Myjau uplynulo 6 let. Změnila se nějak témata, která tě 

zajímají, nebo tvůj přístup? 

Asi pořád je v tom dost romantiky, či jak to říct, ale možná že mne pořád víc berou 

věci z obyčejného života, tedy víc než symboly. Na D. h. d. byl třeba příběh rybáře, pořád 

ho mám rád, a bavilo by mě jej i zpívat, ale teď, myslím, častěji píšu o tom, že umývám 

nádobí, zametám chodník, platím složenky… A ač to zní zvláštně, je to dost vzrušující. Ale 

stejně se vědomě nevzdávám žádného přístupu. Nechci se opakovat, nechci ale ani nic 

uzavírat. Vím, že jsem hodně psal bajky, ale kupodivu se v textech pořád objevují zvířata. 

I tím však opravdu žiju, vždycky jsme měli doma psy a kočky, a když vidím koně nebo

krávy, rozpouštím se blahem, vnímám je, chci pozorovat a tak.
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Moje zaměření jsou ženy v tvých textech. Jsou (byly) nějaké „osudové“, které 

tě způsobily, že jsi je zvěčnil v písni?

No jasně. O čem jiném psát, než o osudových ženách? Píšu o těch, které znamenaly 

nebo znamenají opravdu hodně, i o těch co jsem sotva jen potkal. Pořád myslím na holky, 

nemůže to být jinak. Některé písně jsou o smrti, stárnutí, strachu, krizích, radosti, městě, 

přátelích, chlapech, místech... Ale nejvíc jich bude o lásce a spoustě jejích odstínů.

Vypsala jsem si ženská jména, která se v textech objevila: Taťána, Zuzana B., 

Klára, Lucie… Proč zrovna ony? Jsou skutečné nebo hezky zní nebo něco jiného?

Všechna jména jsou pravá. Tedy z těchto. Divil bych se, kdybych si někdy nějaká 

nevymyslel…  ale zrovna tato ne.. Taťána byla ukrajinská prodavačka, co jsem znal, když 

mi bylo 15 a byl jsem na brigádě, s Klárou jsem chodil, Zuzana byla spolužačka, Lucie 

sestra kamaráda. 

Rozdělila jsem si pracovně ženské postavy do několika skupin: snové (Tango, 

Dopis od Zuzany B,…), reálné, ale nedosažitelné (Půllitr a sklínka,...), nepřítomné 

(Pasáček ovcí, Opustit Bystroušku, Lucie,...), vypravěčky s vlastním příběhem 

(Kotník, Kytka, S kokrháním psů) a ty ostatní, které prostě jsou... Skupiny se 

prolínají, ale potřebuji to kvůli tomu, aby si moje práce udržela nějakou formu. 

Myslíš, že je možné s tím takhle pracovat? Nebo to vidíš úplně jinak?

Líbilo by se mi, kdybys tu práci udělala, jak to sama cítíš, klíčuješ a vidíš. Ale třeba 

Tango, je o tom, jak jsem jako dítě v horečkách vídal mámu, Půllitr je o nedosažitelnosti, 

Pasáček je asi jasnej – to jistě znáš, svoboda, do níž načuhuje někdo tak silně, že nelze 

myslet než na něj, Kytka je taky o klasice – jeden miluje, druhý se jen veze, Kotník je 

prostý zápis skutečnosti, moje návštěva u opilé středoškolské lásky atd. Důležité je, jak to 

každý vnímá, já se s tím už opakuju, ale myslím, že kdyby mi někdo „vysvětlil“ moje 

oblíbené texty cizích zpěváků, o dost bych přišel, snad se tím posiluje fantazie. Líp žije.  

Speciálně mě zajímá píseň Moře má své vlastní děti. Já osobně si myslím, že je 

to o dvou lidech, kteří spolu z nějakého důvodu nemůžou mít dítě (nebo nechtějí). Je 

to tak? Jestli jo, tak jaký je ten důvod?
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V prosinci 2005 mi po autonehodě umřela slečna, a tohle je píseň o tom, že 

nebudeme mít děti, že jenom poplujeme. Sice každý v jiném světě, ale přitom jakoby 

spolu. O dětech jsme hrozně často mluvili, ne že bychom je plánovali, ale fascinovalo nás 

to. Tedy pokračování těch povídání, na dálku.

A jen tak mimochodem: Co je to Baktáňěk?

Nevím sám. Baktáněk je slovo – jméno, které jsem uslyšel právě ve snu. Uvízlo mi 

tohle a pár obrazů k němu. Tím se vlastně vracím k první otázce, takže vida, i v téhle písni 

je sen. Ale pořád je snových témat menšina :-).



44

ZÁVĚR

Texty Martina E. Kyšperského se svou poetikou podobají nejčastěji surrealismu, 

protože jsou trochu snové, trochu asociativní a často mimo běžné vnímání reality. Svou 

hravostí a slovním humorem mohou také připomínat poetismus. 

Za devět let se na sedmi albech objevily především variace na téma hledání, touha, 

láska a přátelství. Je tu také úzkost, strach, někdy skoro beznaděj. Je to mozaika života a 

světa okolo nás. Láska je to nejdůležitější a nejkrásnější, co hrdinové mohou dostávat i 

dávat. 

Tím, co hrdiny nejvíce přitahuje, trápí, ničí a zároveň vysvobozuje, jsou ženy. Žena 

v textech kapely Květy je vždy krásná, až éterická bytost. Ženy jsou osudové, nelze bez 

nich žít.

Já jsem ženy v textech kapely Květy rozdělila do pěti skupin podle toho, jak v textu 

vystupují a jakou v něm hrají roli. První z nich je žena Snová, tedy taková, která je opravdu 

jen vysněná. Není to žádná reálná postava, nikdy s ní nežil a patrně ani žít nebude. Druhou 

skupinou žen jsou ty Nedosažitelné, které existují, hrdina je má téměř na dosah, přesto je tu 

však překážka, která mu nedovolí se k nim přiblížit. Třetí skupinou jsou ženy Nepřítomné. 

Ty už tu někdy byly, opustily ho ale nebo on opustil je. Některé odešly samy, s tím nelze 

nic dělat, zbyla po nich velká prázdnota. Některé však opustil hrdina sám, snad v touze po 

svobodě. Svoboda bez milované bytosti je pro něj ale spíš prázdnotou. Naštěstí jsou 

v textech i dívky, které jsou nepřítomné pouze fyzicky (Viděl jsem Paříž). Čtvrtou 

skupinou žen jsou Vypravěčky, které samy prožívají nějaký příběh. Jsou to ženy tvrdé, 

zkoušené životem, které už ztratily iluze o světě. Pak jsou tu Ty ostatní – průvodkyně 

muže v jeho světě, jsou tu jen tak mimochodem, nejsou více rozebírané a jejich přítomnost 

je téměř samozřejmostí. 

Ženy jsou v textech Martina E. Kyšperského opravdu dominantní téma, přestože se 

dá říci, že v oněch textech spíš nejsou. Vždy je tu nějaká žena, o které stojí za to psát. 

Hrdinové textů ženy potřebují k životu. Bez nich by byl jejich (už takhle dost neutěšený) 

svět úplně prázdný a zbytečný.
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Resumé

Kapelu Květy řadíme mezi brněnskou alternativu. V textech, jejichž autorem je 

Martin Evžen Kyšperský,  najdeme především motivy hledání, touhy, odcizení, samoty, 

přátelství a lásky. Mezi nejdůležitější motivy patří také žena, která se zde objevuje velmi 

často a v různých podobách. Podle jejich postavení je můžeme rozdělit do skupin podle 

toho, jak jsou zobrazeny. Skupiny jsem nazvala Snová, Nedosažitelná, Nepřítomná, 

Vypravěčka a Ty ostatní. 

Hrdinové Kyšperského textů jsou na ženách existenčně závislí, bez ženy jejich svět 

nemá smysl. 

Květy is an alternative music band from Brno. Among the themes appearing in 

Kyšperský’s texts, the motives of a pursuit, yearning, alienation, loneliness, friendship and 

love can be mentioned as the most prominent. It is especially the female motif which the 

author employs frequently in various contexts. We can divide Kyšperský’s texts into 

several categories according to the way these contexts affect the potrayals of women,; I 

have titled the categories: Snova (The Dream-like one), Nedosažitelná( The Unattainable 

one), The Absent one, Woman as a Storyteller, The others.

The characters in Kyšperský’s text are existentially dependent on women; without 

the female aspect, their life has no sense.
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