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I. Josef Kainar - přehled život a díla 

Počátky 

Josef Kainar se narodil v Přerově roku 29. 6. 1917. Jeho otec i dědeček byli železničáři, sám 
Kainar za války pracoval na dráze. Vliv tohoto prostředí se projevil i v jeho poezii a pís
ňových textech: motiv nádraží, vlakú, kolejí se Opakovaně vrací: v Mých blues je železnice 
nejen emblémem dětství (Klavírní koncert, Hodinky v kapse), ale i symbolem počátku 
moderní doby (Verše od vody, VL). Kainarova matka měla kulturní zájmy a rozvíjela je i ve 
svých dětech. Kainar hrál od dětství na housle i na klavír, zkoušel komponovat. Je známo, že 
po celý život psal písňové texty, některé z nich i na vlastní melodie. Rodiče se rozvedli, když 
bylo Josefovi deset let, ale i potom navštěvoval domácí hudební podniky, které jeho matka 
pořádala. 

Studoval na gymnáziu v Přerově a později, po otcově druhém sňatku, v Olomouci, tam 
i zde s nevalným prospěchem. Gymnázium dokončil v Hlučíně, maturoval až ve dvaceti. 
V Hlučíně panovala svobodnější atmosféra než na velkém ústavu v Olomouci, Kainar zde 
soustavněji píše a veřejně vystupuje s hudebním triem. 

V této době také poprvé publikuje, jeho báseň Pochod villonovcú tiskne Studentský časopis 
10. 5. 1936. Milan Blahynka ve své kainarovské monografii hledá inspiraci pro tuto báseň ve 
hře Osvobozeného divadla Balada z hadnl, která měla premiéru v roce 1935. (Villonova po
ezie se ovšem v českém překladu objevila už dříve, v roce 1927 v překladu Otokara Fischera 
v řadě Prokletí básníci, a tento výbor byl několikrát reeditován.) Studentský časopis byl zají
mavým médiem, kde čtenáři nejen tiskli své první pokusy, ale též si je navzájem kritizovali. 
Za Pochod villonovcú čtenáři navrhli Kainarovi odměnu za nejlepší příspěvek čísla, a jeho 
texty se setkávaly s úspěchem po celou dobu, kdy v časopise tiskl, tedy do podzimu 1938. 
(Časopis vydával František Borov)' od roku 1930 do roku 1941, redaktorem byl J. Sochor, 
a krom Kainara v něm publikovala řada dalších mladých autorú, kteří se později tak či onak 
prosadili, např. Ivan Blatný, Hanuš Bonn, Jiří Orten, Jiřina Hauková, Ladislav Fikar, Alena 
Vrbová, Jan Pilař.) Od roku 1936 psal Kainar také do Moravskoslezského deníku. 

Po maturitě odjíždí do Prahy, kde hodlá studovat na filozofické fakultě, ale jakmile jsou na 
počátku okupace vysoké školy uzavřeny, vrací se na Moravu, a válku tráví částečně jako za
městnanec železnic, jistou dobu pracuje i na pile a také jako profesionální kytarista 
v tanečním orchestru. Prúběžně dojíždí do Prahy a sbližuje se s autory Skupiny 42, dopisuje si 
s Jindřichem Chalupeckým, přátelí se s Ivanem Blatným. 

První publikace 

Knižně debutoval na přelomu let 1940 a 1941, kdy vychází sbírka Příběhy a menH básně. Je
jím redaktorem byl František Halas, vyšla v jeho edici První knížky. Pro celé počáteční obdo
bí Kainarovy tvorby je typický Ha!asúv vliv l

. Příběhy byly ve skutečnosti jeho druhou 
sbírkou, první, Tulák spí na louce, která vznikala souběžně s jeho publikováním ve Student
ském časopise, se nepodařilo prosadit k tisku. Již na jaře 1941 měl k publikaci připravenu 
sbírku Dvlír, protektorátní cenzura ji ale nepustila a rukopis se ztratil. Kainar se sbírku ne
pokusil rekonstruovat; několik textů z ní otiskl v roce 1960 ve výboru Poezie. Přiběhllm 

J Báseň Sonet, otištěná v roce 1937 ve Studentském časopise, tej1to-vhv. gokládá velmi zřetelně ("V přístřeší těla 
kde jsem tak nevítán I já smutný propíjím své zrození" atd.). Ýe-zraléni věku však Kainar popíral, že by pro něj 
Halas byl "Iiterárním vzorem", spíše vzorem osobního postoje k tvorbě, k sobě, ke světu. Viz ,KOSTROUN 
(1966)., ' . 
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a mem,'lm básním předcházelo v roce 1940 otištění několika básní v.Jarním almanachu 
básnickém 1940 (dvě z nich - Lancknechtská píseň a O hrbatém děvčátku - se pak objevily 
i ve sbírce). Kainar se tak dočasně. ocitl i ve společnosti tzv. Bednářovy skupiny. Almanach 
svou předmluvou a autorito;-zaštiíil Václav Černý. 

I po vydání PříběM, a menšich básni Kainar pokračuje v psaní (lyricko)epických textů; ten
dence k epičnosti se však prohlubuje. Patrné je to zejména ve sbírce Osudy (shrnuje texty z let 
1940-1943, ale vyšla až jako třetí Kainarova sbírka v roce 1947). Hutná a někdy až herme
tická metaforika první sbírky zde jako by pod vlivem epičtějšího charakteru rozsáhlejších 
básní poněkud ustupuje, zprůzračňuje. Už v Osudech nalézáme téma existenciální vrženosti 
do světa, v němž se ohlašuje příklon ke Skupině 42, resp. Chalupeckého stati "Svět, v němž 
žijeme" z roku 1940 - zejména báseň Dítě začíná vidět ("Věci se mění ve vývrtky / Věci se 
mění v chapadla / Věci se mění ve vojáky s bodly") jako by byla přímou ilustrací Chalupecké
ho formulací, v nichž pojmenovává věci "nepochybné pro svou vzdorovitou neznámost ( ... ); 
věci tvrdé, zlé, tajemné ( ... ) tuze opírající bolestivé pokožce živého organismu ( .. . i". 

V Nových mythech (1946), které František Gotz ve své recenzi uvítal jako "typický příklad 
~-lyiic1(eho existencialismu",3 se dovršuje příklon ke Skupině 42; objevuje se městská scenerie 

' .. a mytizace světa, v němž žijeme. Sbírka vyšla v edici Lyra nakladatelství B. Stýbla, kde se ob
jevily též sbírky Ivana Blatného (Tento večer) a Jiřího Koláře (Limb a jiné básně). Ve sbírce 
také poprvé čteme texty, které rezignují na nadčasový přesah, ale snaží se především vyjádřit 
se k aktuálnímu dění, texty, která posléze na jistou dobu v Kainarově psaní zcela převládnou. 
V této sbírce jsou to zejména reminiscence válečné reality"':' Vlna 900, Vlak s vězni, Po vojně, 
Slovenské lesy hluboké, Eskadra "Straky" (z druhého vydání v roce 1967 ji autor vypustil), 
Mladému střelci, Bubínek. Podobně jako básně mnoha dalších českých básníkú rostou tyto 
texty z bezprostředně skončené válečné reality, jistě by tedy bylo přehnané předpokládat, že je 
motivoval konjunkturalistický kalkul. Některé z nich nicméně dobře naplnily společenskou 
objednávku a třeba báseň Po vojně byla přetiskována při kdekterém výročí konce 2. světové 
války. Patetické vyjádření oddanosti osvoboditelúm díky tomu podlehlo jisté inflaci. Kaina
rovy poválečné texty, kterými se zapojil do budování socialistické kultury, ovšem už svou pří
močarou služebnost nezapřou. 

Poválečné období 

Po válce má Kainar v úmyslu dostudovat, odjíždí do Prahy a značnou měrou (text, hudba) se 
podílí na vzniku satirické revue Cirkus plechov)l (s Vladimírem Lacinou, bratry Lipskými, 
Harrym Macourkem). Premiéra je 19. září 1945. Vrací se na čas domú, ale cestou do Prahy 
pak "uvízne" v Brně a díky Oldřichu Mikuláškovi se stává redaktorem deníku Rovnost. Tam 
se poprvé objevují jeho veršované komentáře ke dni, často s vlastními ilustracemi, které mí
valy rúzné názvy - Epištolka, Brněnský rozhlásek4

• (Rozhlásky pak psal i v šedesátých letech 
pro týdeník Svět práce.) Novinářská práce pro Rovnost a brněnské Lidové noviny ho pohl
cuje, poezii píše málo. Do roku 1956, kdy se rozvádí a stěhuje do Prahy, stihne vydat dvě 
sbírky - Velikou lásku v roce 1950 a Č'eský sen v roce 195~ - a jednu knihu pro děti (Říkadla, 
1948), se zmíněnou skupinou divadelníků ještě uvedou dvě hry (Akce Aibiš, 1946 a Ubu se 
vrací aneb Dršt'ky nebudou, 1949). V roce 1953 píše také pohádkovou veršovanou hru Zla
tovláska. 

2 CHALUPECKÝ (1991), s, 72-73 
3 GOTZ (1946) 
4 Žánr humorných veršovaných publicistických komentářů pod názvem "rozhlásek" pěstoval Eduard Bass. 
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Brněnské období znamená demonstrativní příklon k novému společenskému zřízení - do té 
doby přitom nebyly v jeho poezii politické postoje patrné. Ve Veliké lásce si vypůjčuje Maja
kovského verš a vytváří rozsáhlé rétorické skladby (podle Milana Blahynky chystal Kainar 
těsně po válce sbírku s příznačným názvem Řeč k bdu), -ve kterých je znát sarkasmus a ironie 
(namířené ovšem proti nepřátelům a nešvarům), které využíval i ve svých rozhláscích - s tím 
rozdílem, že ve Veliké lásce se snažil postihovat historický pohyb, pravdaže v komunistické 
interpretaci, a v rozhláscích mu zbylo místo povětšinou jen na jakousi komunální satiru. Zcela 
v intencích stalinistické poetiky dochází ve Veliké lásce ke spílání Západu, k oslavě práce 
a údernictví, je zde proticírkevní pamflet, zostouzení těch, kdo nepochopili dějinnou nutnost, 
a pochopitelně sebekritika a de facto i odmítnutí vlastní dosavadní tvorby (Fantazie, a zejmé
na Jeřáb5 ; podobnou sebekritiku nacházíme i v Kainarově ubuovské parafrázi: jednou z postav 
je karikovaný "existencialistick)T básník"). Nechybí ani oslava Stalina. (Ta se objeVÍ ještě 
v roce 1953 v Českém snu, ale z dalších vydání této sbírky autor básně Za Stalinem a Když 
mluvil Stalin vyřadil.) Kainar sám tuto sbírku v debatě o poezii 50. let, jež proběhla roku 1964 ' 
v časopise Plamen, označil za "určitý básnický omyl". Ani marxistická kritika nedokázala při / 
hodnocení této sbírky zakrýt jisté rozpaky. Postupně se ustálila na tom, že jejím hlavním pří
nosem je rozvinutí žámu básnického pamfletu, což opakuje ještě Miloš Pohorský v doslovu 
ke druhému svazku Kainarových T~ybraných ::,piszl v roce 1989. Český sen oproti Veliké lásce 
přináší některé civilnější texty, celekje ale opět demonstrativní přimknutí se k oficiálnímu vý
kladu dějin a socrealistickým požadavkům na tvorbu - jak napsal Milan Blahynka, "Existen
cialistické nálady, příznačné pro část jeho válečné a předúnorové poezie, Kainar překonával 
zejména příklonem k nejedlovskému historismu, vyzdvihujícímu tradice českých dějin. Z této 
orientace se zrodila také jeho nejúspěšnější kniha veršů.,,6 Titulní text se tedy stal pro oficiální 
vykladače dosavadním vrcholem básníkovy tvorby. Kainar dostal za sbírku státní cenu; sbírka 
vyšla celkem čtyřikrát, báseň Český sen také samostatně v reprezentativní bibliofilské edici 
Bohemia nakladatelství Československý spisovatel. Vedle tohoto "nového mýtu" českých dě-
jin najdeme ve sbírce zdravici k narozeninám Zdeňka Nejedlého, epitaf za Klementa Gottwal-
da a J. V. Stalina i text schvalující politické popravy padesátých let (Políčko: "Kejklíři už do
tancovali / svůj tanec / na provaze."). 

Ve sbírce Český sen je i "kantáta" Láska pěknější, ve kterém se Kainar pokouší ve vlastní 
tvorbě využít melodiky i slovníku lidové poezie. Zdařilejším pokusem na tomto poli - zdaři

lejším díky tomu, že se nepokouší na lidovou formu roubovat socialistickou skutečnost - je 
kniha Jižní Morava z roku 1958, v níž svými verši doprovází fotografie K. O. Hrubého. K této 
"ohlasové" tvorbě se pak Kainar ještě v jedné básni vrátí ve sbírce Lazar a píseň (Černá 
voda). 

Chápavá láska k člověku 

Další básnická sbírka vychází až šest let po Českém snu; nese proklamativní název Člověka 
hořce mám rád. Zde se konečně objevují verše, které navážou na první tvůrčí období a před-

j ,,( ••. ) on [jeřáb] vyhání mou duši / z doupat oněch dnů / kdy jsem se díval/maličký a slabý / na celý' svět / jak 
na smetiště zla / na kterém radost / do děl zalezla ( ... )" - citováno podle KAINAR (1988), S.79. 
6 Kainarův medailon v antologii Tisíc let české poezie III - Česká poezie XX. století 
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znamenají dvě následující sbírky, verše, ve kterých může pohled na příběh individua, ne
omezovaný optikou ideologie, získat nadčasovou platnost, texty, které už nejsou plakátem 
a vracejí se k poezii. Titulní text sbírky lze chápat i jako přehodnocení velebeného Českého 
snu; i zde se oslovuje dítě, ale ne spící, naopak: "Tož nespinkej, ty vychytralé dítě, / a nedávej 
se nikým / ukolébat." 1 zde se koná výlet až do mytologické minulosti a zavrhuje se nábožen
ství, ale nikoli ve prospěch "pokrokových tradic českých dějin", leitmotivem je tu hořká lás
ka k člověku a jeho pozemšťanství, nedůvěřující debatám "o Věčném Nepoznatelném 
a Marném". Kontext sbírky je natolik homogenní, že i proklamace o hořké lásce k člověku zní· 
důvěryhodně; tento motiv se v intimnějších podobách z Kainarovy poezie nevytrácí. Ovšem 
Kainarovo zavržení metafYziky a náboženství, ať už pramenilo z přesvědčení nebo ze snahy 
zůstat v souladu s ideologickou normou, rozhodně nebylo definitivní, jak ukázala jeho další 
tvorba. 

Ve stejném roce je pod zkráceným názvem Nasredin uvedena další Kainarova hra Nebožtík 
Nasredin. Úryvek z ní přináší Host do domu už v roce 1957; ve stejném čísle ve svém kaina
rovském medailonu píše Oldřich Mikulášek7

, že Kainarova komedie "je šitá ( ... ) na tělo Janu 
Werichovi". (Hra sice měla premiéru v únoru 1959 ve Werichově Divadle ABC, ale titulní roli 
hrál Rudolf Deyl ml.) 

Roku 1960 vychází sbírka Lazar a píseň. Kainar v ní pro svoje portréty obyčejných, uvěři
telných lidí nachází i novou řečovou polohu. V kombinací jazykových prostředků různých 
stylových vrstev nalézá neobyčejně mluvnou a přirozeně poetickou řeč, v Havířské předzna
mená svou poslední sbírku, když naznačí bluesovou sloku - založenou na opakování a obmě-
ně prvního verše. Plalcátové pojetí sbírek z padesátých let je to tam, dokonce "povinná" téma-< 
ta tohoto období (práce, mateřství) jsou pojednána naprosto civilně. Ani titulní skladba, ve 
které se Kainar rozmachuje k rozsáhlejší a obecnější výpovědi, nesklouzává k "tepání nešva
rů"; autor v ní vytvořil jeden ze svých nejznámějších textů, který promlouvá stejně naléhavě 
a nadčasově jako jeho existenciální mýty. 

Hořkost a osamění 

Sbírka Moje blues (1966) se podobně jako Nové mythy opět vyznačuje jakousi nejednotností. 
Vedle intimních textů - ve sbírce mimořádně často sebereflexivně promlouvá básnický mluv
čí, oproti Lazarovi a písni, kde se většinou jednalo o postavy promlouvající v leh-formě -
jsou tu opět politické texty, které do celku sbírky nezapadají (Patrice Lumumba, Písnička, Co 
unese člověk, Kytička za Vasila). Tuto nevyrovnanost konstatují i některé dobové recenze 
(Trefulka, Šimůnek - viz kapitolu Kritický ohlas). Nejzdařilejší čísla sbírky ale ukazují, že 
Kainar dál hledal novou polohu, navázal na Lazara a píseň, ale využívá nově groteskního hu
moru a především prudkých střihů, které navozují dojem koláže a v některých skladbách nutí 
čtenáře, navyklého na poválečného "průhledného" Kainara, k mnohem větší intelektuální ak
tivitě. Takové znesnadnění, vypouštění přechodových prvkl'l, které zatemňuje některé asocia
ce, kondenzace obrazů připomenou ve své metodě poslední sbírku Františka Halase, Kaina-. 
rova básnického kmotra - jak píše Ludvík Kundera, ve sbírce je "plno krásného skřípotu, o ja
kém vždy snil František Halas"s. 

Po vydání Mých blues publikoval Kainar v časopisech9 a pracoval na dalších sbírkách; 
mimo to otextoval dvě alba rockových skupin - Flamengo (Kuře II hodinkách) a Framus Five 
(Město Er). (Setkání spisovatele s mladými hudebníky zprostředkoval Hynek Zalčík, spiritus 

7 MIKULÁŠEK (1957), s. 77 
8 KUNDERA (2005), s. 341 
9 V roce 1982 z těchto textů Miloš Pohorský sestavil knihu Včela na sněhu. 
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agens české hudební scény přelomu 60. a 70. let.) Kainar tak navázal na svou textařskou práci 
(swingová a jazzová píseň, divadlo), ale ve zcela soudobém žánru. 

Moje blues zůstalo poslední Kainarovou sbírkou. Nakladatelství Československý spisovatel 
ohlašovalo další jeho knihu; měla se jmenovat Lotovy dcer/o. Dokládá to i dopis zaslaný Kai
narovi z Literárního fondu 24. 7. 1968 (LA 44/75/0850). Stvrzuje se v něm poskytnutí půjč
ky na byt, kterou má autor splácet ze svých budoucích honorářů: "K úhradě nám postoupíte 
honoráře za tituly ,Moje blues', ,Lotovy dcery', ,Verše od vody' ( ... )". Sbírka však nebyla 
nikdy sestavena a o její podobě se můžeme jen dohadovat - v básníkově rukopisné pozůsta
losti ani v časopisecky publikovaných textech není ani jediný verš, který by k tomuto tématu 
nějak ukazoval; jiné biblické motivy jsou ovšem v jeho pozdní poezii poměrně časté. 

Interpretační odbočka: Jedna z nejznámějších básní z Kainarovy pozůstalosti je Poézie jak jsi pořád krásná; tento 
text je vystavěn na aktualizaci tradiční a omšelé personifikace Poezie. Snad lze zvažovat personifikaci podobné
ho typu, ovšem už ryze kainarovskou, v níž bychom za "Lotovy dcery" mohli považovat Kainarovy (poslední) 
básně - pak básník jako jediný spravedlivý uniká z hořícího města a smilní se svými dcerami, aby jeho rod zůstal 
v poezii zachován ... Biblická motivika a až spirituální ladění některých posledních Kainarových básní by tuto 
teorii podporovaly. Metaforické propojení lotovského motivu a samotné poezie konečně najdeme už u Františka 
Halase, Kainarova mentora a vzoru: "Verš otočil se'co verš uviděl/verš můj ta žena Lotova / že umlkl a oněměl 
/ zkameněl doslova" (Co uviděl ze sbírky Torso nad~ie). 

Součástí sbírky Verše od vody jmenované v dopise mohly být verše, které Miloš Pohorský ve 
své edici Včela na sněhu spojil do oddílu Chvíle na Slapech: v Kainarově pozůstalosti uložené 
v PNP se nacházejí tyto básně v čistopisech a jsou očíslované (byť ne ve společné složce). 
Kainar sám v roce 1967 připravil pro Mladou frontu výbor ze své tvorby; vyšel v edici Květy 
poezie pod názvem Třináct kytar. Kainar ho koncipuje jako doplněk svého výboru Poezie 
z roku 1960 - obě antologie se překrývají jen ve třech textech, jimž dal Kainar novou podo
bUII

. V roce 1968 vychází druhé vydání Mých blues. V roce 1969 dochází i na útlý výbor 
z Kainarových písňových textů Miss Otis lituje. Na začátku 70. let připravuje básník s Jiřím 
Opelíkem výbor pro Klub přátel poezie, práci ale už nedokončí - výbor Bláznův kabát vy
chází v roce 1972, konečnou podobu mu patrně dal právě Jiří Opelík. Při pořádání antologie 
se záměrně vyhýbal angažovaným básním z padesátých let - dostalo se mu za to ostré hitiky 
Milana Blahynky '2. 

Od října roku 1968 až do konce svého života píše Kainar rozhlásky do týdeníku Svět práce 
(roce 1971 vychází výbor z nich). Osvojí si v nich virtuózně formu dovedně rýmovaných 
čtyřverší, v nichž poměrně neškodnou satirou tepe nešvary doby a reaguje na každodenní udá
losti, střídání ročních dob, významné dny apod. - o událostech roku 1968~§evnich čtenář ne
dozvídá nic (pod dojmem ze smrti Jana Palacha však Kainar napsal báseň Bolest ať mi poví). 
Na přelomu let 1968 a 1969 se v jeho rozhláscích objevují narážky na soudobou situaci ve 
společnosti a politice. Zprvu v náznacích, později otevřeněji se v nich objevuje nabádání k vy
trvalosti, k hájení pravdy apod. ("A proto říkám / srusum corda / A lítost, lítost hodím kočkám 
I ( ... ) I já umím čekat I já se dočkám."; "Život chce věčně nová I dramata. I Nemůže žádný I 
a zvlášť malý národ I hodit se náhle v třetím dějství I marod 1( ... ) / Musí se hrát."; "Šedesát 
a devět, říká I ( ... ) / Přijde jaro? Cvakne klika? I Kdy se pravda namíchne?"; "Lež má hátké 
nohy. Též i I v televizní kukani" atp.); tento tón ovšem během jara 1969 zmizí. V lednu 1971 

10 Viz informační brožura O knihách a autorech - Duben-květen-červen 1969 (uzávěrka 9. dubna 1969). 
II Např. navrácení čtvrté sloky do básně Stříhali dohola malého chlapečka ("Francouzská výprava v osmnáct
settřicetpět. .. "), kterou autor oproti prvnímu vydání Nových mythz'í ve výboru Poezie z roku 1960 z básně vy
pustil (ve druhém vydání Nových mythz'í z roku 1967 tato sloka rovněž není). 
12 BLAHYNKA (1973) 
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už si Kainar v rozhlásku formuluje svúj "úkol" takto: ,,( ... ) jemně / ale zbystra / tu popíchnout 
/ tu pohladiti / Nebát se dloubnout / do ministra / Na všední práci / sypat kvítí." 

Kainar dožil ve ~pisovatelském domě na Dobříši, svědectví současníků mluví o nemoci 
a samotě. V básních z posledního období jeho života jako by se samota zračila jako zvolený 
postoj - nemáme na mysli jen populární autostylizaci básníka osaměvšího se svými rybami, 
ale zejména texty, kde se mluvčí stylizuje do podoby komentátora a karatele, který stojí v od
stupu od ostatních a kriticky je pozoruje, a to jak v rozhláscích, tak ve "vážných básních". 
Z tohoto odstupu se vyjadřuje jednou znechucení nad všednodenní lidskou malostí, jindy i úz
kost z ohrožení existence člověka i lidstva. Pokračuje v nich bilanční, meditativní poloha 
Mých blues, silně jsou akcentovány biblické a náboženské motivy (Podvečerní jízda vlakem 
v Čechách v zimě 1969, Noe, Novoroční rozhovor). 

V této době se Kainar překvapivě uvolil přijmout politickou funkci hlavy přípravného vý
boru normalizačního svazu spisovatelů. Lze se domnívat, že v tomto kroku viděl cestu, jak 
získat prostředky na uhrazení svých značných finančních závazků vůči Literárnímu fondu l3 . 
Zemřel pět měsíců nato, 16. ll. 1971. 

Život po životě 

Bláznův kabát z roku 1972 byl první z řady kainarovských antologií, které vycházejí dodnes. 
Došlo na výbor z milostné poezie (Královský večer, 1974), obsáhlou antologii pro edici klasi
kú Slunovrat (Básně a blues, 1978); výbor z Kainarovy poezie vyšel ve velkém nákladu v na
kladatelství Práce v edici Kamarád, vydávané ve spolupráci s populárním týdeníkem Mladý 
svět (Nikdy nejsem sám, 1982). Ve stejném roc'e vychází pod názvem Včela na sněhu soubor 
básní vydaných po roce 1966 v časopisech, jejž sestavil Miloš Pohorský. O rok později vy
chází Kainarův životopis z pera Milana Blahynky, nazvaný Člověk Kainar. V něm Kainara za
řadí do kontextu české poezie coby "básníka Českého snu"l4 a touto úlitbou vládnoucímu 
vkusu se po dlouhou dobu poměřovala i veškerá ostatní básníkova tvorba l5 :když o rok pozdě
ji vyšel v nakladatelství Albatros citlivý výbor zaměřený na mladší čtenáře (Čas nečas, 1984), 
Milan Blahynka ho v recenzi nazvané Kainar nekainar laitizoval za to, že v antologii nedosta
la prostor básníko~a společensky angažovaná tvorba, zejména Český sen. Ve stejném roce vy
chází nejobsáhlejší soubor Kainarových písňových textů, jak bluesových, tak z obou zmi
ňovaných rockových desek, ovšem jen jako neprodejná členská prémie Klubu přátel poezie 
(Stará a nová blues). 

Na konci osmdesátých let začaly vycházet Kainarovy Vybrané ~pi~y. Tři vydané svazky 
shrnují všechny Kainarovy sbírky, včetně souboru Včela na sněhu. Spisy jsou cenné hlavně 
proto, že přinášejí obtížně dostupné sbírky a netištěné básně z 30. a 40. let; jinak jsou ovšem 
problematické díky tiskovým chybám i přístupu editora. Jako metodologicky problematický 
se jeví hlavně fakt, že směšuje do jednoho souboru texty z různých vydání sbírek (zejména u ", 
Nových mythľl). 

Na začátku jednadvacátého století je Kainarovi přiděleno náležité místo v antologii Pega- / 
sovo poučení, bilancující vývoj české poválečné poezie. Kainar je zde zastoupen pěti básněmi, 

13 Kainmův krok byl pro mnohé překvapením; viz např. vzpomínka Ludvíka Kundery (2005) (s. 341): ,,( ... ) Tím 
otřesnější byl pak počátkem roku 1971 dopad stručné novinové zprávy, že Josef Kainar se stává hlavou nové spi
sovatelské instituce, ,výběrové', ,ideově čisté', tedy onoho normalizačního svazu, který čtyři pětiny českého spi
sovatelstva prostě vyřadil. Kainar mezi Kozáky, Šajnery, Boušky a podobnými - nedokázali jsme si to před
stavit. .. Zasvěcenci pravili, že funkci nemohl nepřijmout - kvůli zadlužení!" Viz také citovaný dopis o půjčce. 
14 BLAHYNKA (1983), s. 14. 
15 Vladimír Macura (1998) připomíná, do jaké míry se stal Český sen součástí oficiálního Kainarova obrazu 
a kánoím české poezie; a rovněž Blahynkovu kritiku výboru ('as nečas. 
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jen jediná z nich vznikla dříve než v 60. letech (Provázky), titulní básní je zastoupena sbírka 
Lazar a píseň, z Mých blues je zde Kainovo blues a pak dvě skladby tištěné na konci 60. let 
časopisecky: Jak ulovit štiku dlouhou jak stehno antické bohyně a Poézie jak jsi pořád krásná. 
Vedle malého výboru Synkopy v odeonské řadě Skvosty poezie, zasvěcené klasikům, pak vy
chází i antologie Bledej gentleman, která podobně jako Stará CI nová blues sdružuje jeho pís
ňové texty s "bluesově laděnými" básněmi z celé jeho tvorby. Vychází CD se světovými ever
greeny, ke kterým psal Kainar po celý život slova, a setkává se s velmi pozitivním ohlasem 
(Karel Plíhal: Nebe počká). Kainarovy básně zhudebňuje další generace mladých hudebníků. 
V roce 2005 vychází znovu ijeho nonsensová poezie pro děti, knížka Nevídáno neslýcháno. 

Téměř devadesát let po básníkově narození, po deseti vydaných "vážných" básnických 
sbírkách, kdy jeho tvorba oscilovala od hutných metaforických konstrukcí přes nemilosrdné 
pozorování lidského hemžení a posléze oddanou službu požadavkům mocenského vkusu až 
po písňový text a dětská říkadla,jako by tak z Kainarovy tvorby dokázaly oslovit čtenářezej
ména jeho osobně laděné texty spojené s hudbou, které byl celoživotně oddán (svého času 
dokonce zvažoval, že poezii opustí a pokusí se o dráhu hudebníka IG

). Svou roli zde jistě hraje 
úzké propojení motivu hudby a zpěvu s věčnou tematikou lásky a svobody. Výbor Bledej 
gentleman, čtenářsky vděčná antologie, která Kainara představuje jako živého a sdělného 
básníka nacházejícího v hudbě bohatou inspiraci, zahrnuje krom písňových textů i básně, kte
ré se pokusily o syntézu lehčího" čtivějšího žámu s podstatnějším, náročněji konstruovaným 
obsahem. Pořadatel této antologie pominul Velikou lásku, z Českého snu zařadil jedinou bá
seň, pominul sbírku Člověka hOl~ce mám rád, dokonce i Lazara a píseň, vydatněji čerpal až 
z Mých blues a veršů, které,knižně vy$ly až po Kainarově smrti. 

lG M. Blahynka ve své monografii cituje Kainanh dopis Janu Pilařovi z roku 1941, ve kterém Kainar píše: ,,( ... ) 
protože se chci dožít své konzervatoře, svého klavíru ve svém pokoji - tj. svého naplnění". Viz BLAHYNKA 
(1983), s. 83. 
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II. Kainar, poezie a blues 

Blues 

Název poslední Kainarovy sbírky (avšak ne tak docela forma jednotlivých čísel tohoto soubo
ru) se hlásí k mimořádně vlivnému a životnému hudebnímu žámu. Blues vzniklo na přelomu 
devatenáctého a dvacátého století na jihu Spojených států z hudby černých otroků, zavle
čených do Ameriky ze západního pobřeží Afriky. Jeho postupný rozvoj a prolínání s domácí 
tradicí daly vzniknout jazzu i rockové hudbě. Jako hudební forma přetrvává dodnes. 

Klasické, dřevní blues má ustálenou podobu. Jeho harmonické schéma vychází ze střídání 
,základních akordů - tóniky, subdominanty a dominanty - v pevném schématu: čtyři takty tó
nika, dva takty subdominanta, dva takty tónika, dva takty dominanta, dva takty tónika -
dvanáct taktů bluesové "dvanáctky" -, přičemž pro melodiku blues je "nejpříznačnější své
rázná tzv. blues tonalita s charakteristickou oscilací mezi durovou a mollovou tonalitou" 1 7. 

Nejde nám zde o přesnou hudební terminologii, ale o zachycení pravidelného, až mo-
notónního schématu: ,,( ... ) současně s dvanáctitaktovou periodicitou se ustálilo pevné schéma 
rýmovaných dvojverší ( ... ), jejichž sémantická stavba odpovídá africkému call and response 
[zvolání - odpověď] principu (a-a-b)"ls. Zdánlivá jednotvárnost ovšem jen podtrhovala 
hypnotickou účinnost, nakažlivou rytmičnost i emocionální působivost bluesových písní. 

Bluesové texty se vyznačovaly zemitou opravdovostí a schopností nést zřetelné a pádné 
sdělení. Variovaly (často ve spontánní improvizaci) tradiční motivy, někdy i celé verše 
a sloky, které přecházely z písně do písně, od interpreta k interpretovi. Mezi tyto elementární 
a široce sdílené motivy patří putování, cestování, které je často zcela přesně topograficky 
konkretizováno, ale jindy přerůstá v metaforu - nejslavnější z jižanských bluesmanú Robert 
Johnson například zpívá, že nemůže zůstat na jednom místě, protože je mu v patách "pekelnej 
pes". Velmi často je to láska a trápení s ní spojené (přičemž se zpěváci blues nevyhýbají ani 
otevřené sexuální symbolice). Blues ale popisují i konkrétní události a řada z nich zpracovává 
sociální tematiku, ke které patří i rasový útlak. 

Blues se hraje dodnes a za desetiletí svého vývoje se jeho forma proměňovala, zejména se 
obohacovala jeho harmonická složka, postupně byl opouštěno i prapůvodní schéma sloky -
druhá třetina sloky přestala opakovat či variovat pr~1rlÍ, texty se přestaly omezovat na ustálený 
okruh témat, ale nálada blues zůstala: "Blues. Ani ne tak píseň jako spíš litanie ( ... ) napůl 
vzlyk, napůl zakletí ze samoty - z touhy - z marnosti. ( ... ) Melancholická nálada osamělosti, 
ztracenosti a nostalgie, základní tón rozervané deprese ( ... )".19 Tato Voskovcova definice po-
zoruhodně odráží i leccos z Kainarovy poezie, a to nejen pokud jde o sbírku Moje blues. Pro 
bluesové texty je charakteristická stylizace do osobní, intimní výpovědi, tedy lyrický mluvčí 
v první osobě singuláru, ústředním motivem je vztah já-svět, já a ostatní - tedy nikoli já mezi 
ostatními -, osamocenost a z ní plynoucí melancholie; chmurné ladění je však odlehčováno 
(sebe)ironií či sarkasmem. Stojí za to se ještě vrátit k citované poučce o oscilaci mezi durovou 
a mollovou melodikou: rozlišení melodií na durové a mollové se obecně chápe jako rozlišení 
na "veselé" a "smutné" melodie: kolísání mezi vážnou a humornou polohou nebo spíš jejich 
prolnutí je podstatným rysem, který charakterizuje nejen sbírku Moje blues, ale i básně 
z předcházející sbírky Lazar a píseň. 

17 MATZNER, POLEDŇÁK, WASSERBERGER (1983), s. 56 
IS Tamtéž. 
19 VOSKOVEC (1996), s. 205-206. 

11 



Kainar a bluesová forma 

--
Bluesovou hudbu hrál za své aktivní hudební kariéry, ale pravděpodobně i potom, i sám Kai-
nar. Už ve druhé polovině 30. let psal písňové texty, patrně též na bluesové skladby, a pokra
čoval v tom celý život. ledním z nejranějších písňových textú je Blues o mrtvém vrabci, ke 
kterému Kainar napsal i hudbu, z předválečného období patrně pochází i text saddest tale, ve 
kterém je dokonce narážka na způsob bluesové intonace ("dnes / a / denně / umírám 
skluzavkou snížených tercií"io. Klasickou ryzí bluesovou formu však mezi jeho písňovými 
texty nenacházíme, neprojevila se příliš ani v jeho poezii. V jeho třech prvních sbírkách, cha
rakterizovaných fascinací temnou stránkou lidské povahy, lidského žití i mezilidských vztahú, 
lze hledat Voskovcem definovanou "náladu blues", programově po válce opuštěnou ve 
prospěch budovatelského optimismu, lze sledovat její návrat v poezii šedesátých let. Vliv 
tohoto plebejského žánru lze nacházet i v proměně Kainarova jazyka v posledních dvou sbír
kách. 

Už v Lazarovi a písni najdeme náznak bluesové struktury, využívající opakování a la "call 
and response", konlaétně v básni Havířská ("Než si zvykneš, sedm let je pryč, / než si 
zvykneš, sedm let je pryč, / jak sedm vozíkú / až po vrch naložených. / ( ... )") V Mých blues, 
které se k danému žámu svým názvem hlásí, "bluesovou formu" najdeme rovněž, byť také jen 
v náznacích, a zdaleka ne ve všech básních, které mají slovo "blues" v názvu. Studium ru
kopisú dokonce ukazuje, že ji úmyslně zastíral. Například jedna z raných podob Blues 
o černém kožíšku zřetelně využívala zmíněného trojdílného schématu s obměněným opa
kováním první třetiny sloky: 

Některé holky si myslí 
že svět je kožíšek No vážně 
Některé holky si myslí 
že svět je kožíšek a pro ně na míru 
Kup mi ho co ti to udělá 
Krásně se krásně se chundelá 

A když pak spolu jdete 
Máš celej vesmír s jednou holkou v něm 
A když pak spolu jdete 
Z Žebrácké uličky až kamsi 
Na Vítěznou -
Pak černej vůz ti holku odveze 
A celej svět ti vezmou 

Podobně začátek Blues o třech stech vlakú a stříbrném kornetu měl v ranější variantě s ná
zvem Zlé blues zřetelnější písňový půdorys: 

Slituj se nade mnou 
že v hlavě mám dvě oči 

20 KAINAR (1987), s. 76. 
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Dvě smutný noty mýho zlýho blues 

Slituj se nade mnou 
že mám v sobě svou duši 

Že v sobě nosím kornet stříbrný 

Pod oknem za noc nejmíň tři sta vlakú 
Vúz k vozu počítám 
Jak jedou přese mne 
( ... ) 

(S ještě dřívější variantou nadepsanou Blues: 

Slituj se nade mnou že v hlavě mám dvě oči 
Jako dvě smutný noty nejhlubšího blues 
Slituj se nade mnou že v těle mám svý srdce 
Ve starém pouzdře kornet stříbrný 
Pod oknem mi jezdí v noci dvě stě vlakú 
Každý z nich počítám jak jede přese mne) 

Také Blues o ráji a sladkým bernardýnovi mělo v prvotní variantě "bluesovější" podobu: 

To se ví že oba jednou zhynem 
Jakýpak výj imky 
To se ví že oba jednou zhynem 
Jenomže oba najednou 
Na rozdíl ale od těch ostatních 
Budeme lítat po ráji 
S takovým velkým vlídným bernardýnem 

Konečně múžeme uvést i příklad textu Pes pana Feigla, který zřetelně spadá do období Mých 
blues (soudě podle tematiky, jazyka, ale i rukopisu; krom toho je jeho první varianta na 
stejném listě jako náčrt Blues o správném hladu): 

Když chodím kolem plotu pana Feigla 
Ten jeho pes mi cvaká po lýtkách 
Když chodím kolem plotu toho Feigla 
Ten jeho žlutý pes mi cvaká po lýtkách 
( ... ) 

V tomto kontextu muzeme citovat i Bombardovací blues, kde jsou "bluesové" pl snové 
vložky; v rukopisné pozůstalosti je ostatně uložen fragment s incipitem "Kdo by tu zpíval 
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blues", jehož začátek je totožný s první písňovou vložkou v Bombardovacím blues, a patrně 
měl být samostatným celkem s písňovější formou (ne striktně bluesovou). 

Je tedy patrné, že ve spojení Moje blues značí slovo "moje" nejen poukaz k osobní výpově
di, ale i upozornění, že tradiční forma blues se zde této osobní výpovědi podřizuje. Soustředě
ní se na osobní rovinu je rysem, který většinu básní sbírky lvfoje blues nejvíce, odlišuje od 
předchozích poválečných Kainarových knih. 

Nejen Kainar zpívá blues 

Účelem této práce není zmapovat fenomén blues v české poezii a českých písňových textech. 
Snahou následujícího oddílu je však alespoň ukázat trvalou přítomnost blues v českém 
kontextu od meziválečného období a poukázat na některé možné vlivy a inspirace. 
Jak už bylo řečeno, Kainar byl celý život hudebníkem, texty k tanečním, tj. jazzovým písním 
psal už před II. světovou válkou. Tehdejší textařská produkce byla široká - hrála se spousta 
světových "šlágrů" a všechny s českými texty. 

Ve dvacátých letech byl jazz a v jeho rámci i blues moderní, exotickou, podvratnou hudbou 
- jak napovídá nadšená, vyznavačská a prorocká dikce Jazzu E. F. Buriana. Hudbou mladou 
a protiměšťáckou. Blues mělo plebejské kořeny a uchovalo si je ve všech pozdějších adapta
cích, a pochopitelně i v básních Mých blues. 

V českém kontextu je jedním z prvních tištěných dokladů užití blues v poezii překlad něko
lika básní Langstona Hughese, které zařadil v roce 1929 do své antologie Američtí básníci 
Arnošt Vaněček. Do sféry vážnější tvorby se jazzová hudba a písňové texty dostávaly třeba 
v Osvobozeném divadle v první polovině třicátých let. V roce 1932 také vychází Nezvalova 
sbírka Skleněný havelok: věčný experimentátor si chtěl vyzkoušet i tuto formu a zařadil do 
sbírky oddíl 8 textů k negro blues21 

- dost možná že právě pod vlivem Vaněčkových překladů 
Hughese. Básně tohoto oddílu napodobují zčásti trojdílnou sloku a litanickou stavbu klasické
ho blues a postihují různé polohy bluesových textů: sociální, milostnou, melancholickou. 

Rozvernost jazzu dobře ladila s odlehčeností poetismu, v básních poetistů nacházíme hodně 
hudby, okouzlení hudbou cizolaajnou a taneční; pro melancholii blues ale poetismus nemá 
pochopení. Pokud je nám známo, Nezvala nikdo z jeho souputníků nenapodobil: u Františka 
Halase například nacházíme rukopisný poetistický náčrtek nadepsaný Shimmy-blues, jde však 
příznačně o poetisticky uvolněnou evokaci divokého tance (která se nepokouší napodobit 
bluesovou formu). 

Po válce se v novém státě stal jazz, a tedy i blues, symbolem imperialismu a prohnilosti zá
padní společnosti22 a hudbou naprosto nežádoucÍ. S. K. Neumann pravda v letech 1946 až 
1947 otiskl báseň Andělské blues; v jeho případě ovšem nešlo o využití písňové formy či snad 
bluesovou melancholii, motiv blues se stal pouhou ilustrací typicky agitačního textu o utla
čování černochů v imperialistické Americe, plebejský motiv se redukoval na motiv sociálního 
útlaku. Totéž do jisté míry platí i pro první samostatný výbor z poezie Langstona Hughese 
O Americe zpívám z roku 1950. Jeden oddíl o osmi básních sice tvoří v této antologii blues, 
většina knihy ale sestává z angažovaných textů o údělu černochů ve Spojených státech. Hu-

21 NEZVAL (1932), s. I J 1-126. 
22Yiz báseň Novoroční 1952 Pavla Kohouta, jež začíná "Jazzem se svíjel Bílý dům", nebo Píseň o lásce 
a nenávisti Stanislava Neumanna z roku 195 I s veršem "A jazzy vyjí v jejich New Yorcích". (Citováno podle 
BROUSEK,1987.) 
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ghesova obžaloba amerického režimu a revoluční nota těchto textú se mohly stát naprosto při
rozenou součástí kontextu české stalinistické poezie psané v tomto období. Podstatnější výbor 
z Hughese vychází až v roce 1957 (Černoch si zpívá blues). Blues je v tomto souboru vě
nován větší prostor, výbor zachycuje možnosti Hughesovy básnické stylizace mnohem dú
kladněji. Pokud bychom zvažovali o případné inspiraci Josefa Kainara Hughesovou poezií, 
odvíjela by se spíše od tohoto výboru. (O šest let později vychází v Mladé frontě v edici K vě
ty poezie další hughesovský výbor, tentokrát pod názvem Hm'lemský zpěvnik.) 

Naprosto analogický je případ obsáhlé antologie Americká lidová poesie23 z roku 1961, kte
rou tvořily převážně písňové texty. Je zřejmé, že kniha folklórní tvorby zpoza železné opony 
mohla u nás vyjít díky tomu, že sociální nota (nejen) bluesových textú, které se v antologii 
také objevují, přispěla k obměkčení tiskového dozoru. Je pravděpodobné, že jak Hughese, tak 
tento soubor Kainar znal. Je ostatně autorem textu Blues o kolejích, v jehož podtitulu stojí 
"Podle Langstona Hughese". 

Zajímav~ se propojil motiv blues a Kainarovo psaní v roce 1962, kdy na stránkách Lite
rárních novin probíhala debata o podobě a úloze poezie v moderní době. Otevřel ji Josef 
Hanzlík24 svou reakcí na text Jiřího Honzíka o Tvardovského poémě Za dálkou dálka, který 
Literární noviny otiskly na sklonku předešlého roku. Hanzlík požaduje po poezii autonomii, 
nemůže podle něj plnit funkce publicistické atd.; "básně-glosy" na aktuální témata, ať "už 
kosmonautická nebo třeba nedávná konžská" odmítá. Právě Kainar obě jmenovaná témata 
v nedávné době zpracoval, ale do diskuse se zapojil až po příspěvku Miroslava Červenky. 
(Mezitím Hanzlíkovi odpověděli Karel Šiktanc a Jiří Šotola v čísle 4.) Příspěvek Miroslava 
Červenky vychází v čísle 5; Kainarovu reakci vyvolá její závěr: "Chtěl bych upozornit na vy
užití přirozené větné melodie, která by dokázala lyricky sjednotit různorodá reálná fakta 
a slova nejrůznějšího zabarvení, i při ostrých významových zvratech. Snad by dokonce mělo 
svůj význam, kdyby v básních naší generace někdy zazněla - při dušená, dísharmonická, ale 
přece jen sjednocující - intonace písně." (Kurziva MČ.) 

Kainar hned v následujícím čísle reaguje právě na tuto zmínku (a pomíjí tak zcela témata, 
která nastolil Hanzlík), mírně ironizuje Červenkovo "nesmělé přání, aby se poezie nebála in
tonace písně" a hudebnost prohlašuje za základní rys poezie: "Hudební (nikoli jen písňová) 
intonace je pro mne jednou ze záruk, že to, co čtu, je báseň. ( ... ) Hudba se svými kontrapunk
ty, prodlevami, intonačními i harmonickými sledy i zvraty je co do původu i bytí rodným 
dvojčetem poezie. ( ... ) Napsat jednoduchou, melodickou a věčně současnou báseň bude vždy 
horoucím přáním skutečného básníka, i když se k tomu za živého boha nepřizná: to aby nad 
ním profesionální kritika neohrnovala nos.25

" Toto básnické krédo citoval například Jiří Ope-
lík ve výboru Bláznllv kabát, jistě je případné vztáhnout je na Kainarovu poezii a zvláště na / 1 
sbírku Moje blues, která má hudební žáru v samém názvu. Na tomto místě ho ale uvádíme 
hlavně proto, že podle nás mohlo vyvolat další reakci Miroslava Červenky: v čísle 21 téhož 
ročníku Literárních novin je další jeho příspěvek, ale nikoli publicistický, ale básnický. Pod 
společným názvem Polopísně uveřejňuje tři básně, které svým názvem odkazují ke jeho vlast-
nímu vyjádření o "při dušené a disharmonické intonaci písně" a svou formou (důmyslné vyu-
žití rýmů, variovaných refrénů, hláskové instrumentace atd. zejména v Pološansonu z dávné-
ho léta) jako by chtěly ostentativně naplnit Kainarovy požadavky na využití "kontrapunktu, 
prodIev, intonačních i harmonických sledů i zvratů". Jedna ze tří "polopísní" pak nese název 
Poloblues o parapleti vedle cesty (vešla pak pod názvem Blues do sbírky Čtvrtohory ze 

23 DORŮžKA (1961) 
2"Literární noviny 1962, č. 3, 20. 1. 1962 
25KAINAR (1962) 
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Strojopisné trilogie). Je samozřejmě ošidné spekulovat o přímém vlivu na Kainara, ale je jisté, 
že Kainar použil bluesovou formu ve své "vážné" poezii až podstatně později. 

Naproti tomu skoro jistou inspirací se pro Kainara stal v roce 1964 jeden text z antologie 
Moderní anglická poezie. Na překládání tohoto výboru se podíleli Kainarovi souputníci 
a vrstevníci - Jiří Valja, Jiřina Hauková, Hana Žantovská, Jan Zábrana. V antologii je zastou
pen i W. H. Auden (v překladu Jana Zábrany). Jedna z Audenových básní, Emigrantské blues, 
je natolik podobná Kainarovu Blues o křestních listech, že může jen těžko jít o náhodu; tato 
báseň navíc vyšla poprvé ve stejném roce v časopisu Plamen (č. 6/64), ve kterém několik 

\ 
svých básní publikoval sám Kainar. Podobnost s Kainarovou básní je nejen ve formě, ale zej- \ 
ména v obsahu (střet milenecké dvojice s institucí). (Viz komentář k básni v kapitole Vysvět- ) 
livky a poznámky). 
Paralelně s Kainarovou tvorbou vznikaly básně Václava Hraběte. První soubor jeho veršů vy
chází sice až po jeho náhlé smrti/6 ale publikoval už od roku 1964, tedy dokonce dřív, než 
básně s "blues" v názvu otiskl Josef Kainar (první "blues" se objevila v Literárních novinách 
v roce 1965). Hrabětovo psaní bohatě využívající hudebních motivů má řadu styčných bodů 
s Kainarovou pozdní tvorbou, a to nejen užití pojmu "blues" (subjektivita a intimita, hudební 
motivy, milostné motivy). Všeobecně se ovšem má za to, že jeho inspirací byla americká be
atnická poezie (Zábranúv překlad sbírky Lunapark v hlavě Lawrence Ferlinghettiho, jedné 
z vůdčích osobností beat generation, vychází v roce 1961). Svůj vliv mělo jistě stejně jako 
u Kainara zázemí aktivního hudebníka. 

Autorem obratně stylizovaných blues, která vznikala v přibližně ve stejném období, je Josef 
Škvorecký (podílel se také na překladu Americké lidové poezie). Jeho básnická tvorba vesměs 
nebyla v Čechách publikována až do roku 1999, a není tedy příliš známá. Jeho patrně nejzná
mější blues, Blues libeňského plynojemu, se objevilo už v roce 1958 ve sborníku Jazz 58. 
V roce 1966 časopis Květy tiskne Škvoreckého Blues o jazzu. 

Pokud víme, na Kainarúv experiment s využitím blues coby ozvláštňujícího prvku či pra
mene nové poetiky přímo navázal Ivo Štuka: v jeho sbírce z roku 1970 nacházíme oddíl 
blues27

, jejichž dikce je Kainarem zjevně inspirována. Nejzajímavější básníci konce šedesá
tých let šli jinou cestou: rozvíjel se básnický experiment, hledající nové výrazové polohy na 
styčných plochách mezi poezií a výtvarným uměním, kombinatorikou, jazykovou hrou, zamě
řovali na sám jazyk ajeho možnosti jako materiálu, nikoli jako pouhého prostředku sdělení. 

Mezi mladšími čtenáři získal Kainar ohlas i coby textař: otextoval dvě důležitá rocková 
alba Kuře v hodinkách a Město ER. Obě desky byly výrazem emancipace rockové hudby, a na 
pole rockové hudby s nimi vstoupil i Kainar-textař. Rocková estetika vystřídala estetiku jazzu 
a blues, a přejala i jejich auru mladistvého vzdoru a nezávislosti. 

Na tomto poli se pohybovali také mladí básníci, kteří se ke Kainarovi explicitně přihlásili v 
80. letech: v roce 1982 vychází v nakladatelství Práce v nákladu 38 000 výtiskú kainarovská 
antologie Nikdy nejsem sám. Náklad odráží širokou oblibu Kainarovy poezie mezi mladými 
čtenáři (výbor vyšel v subskripční edici Kamarád, vydávané ve spolupráci s týdeníkem Mladý 
svět). Antologii uzavírá pozoruhodná dvoustrana, na které se ke Kainarovi hlásí čtveřice mla
dých básníkú, l5.teří v čase normalizace patřili k "nadějím" "zdravé" české poezie: Jiří Žáček, 
Josef Šimon, Josef Peterka a Karel sýs. Žáček a Šimon navíc kainarovský vliv stvrzují vlast
ními texty, u obou lze sledovat inspiraci hudební oblastí - Žáček se s oblibou věnuje písňové 
formě, píše i písňové texty; v souboru Textappeal, do kterého je shromáždil, je i pocta Kaina
rovi nazvaná Večer na Ždáni. Do své sbírky Mezi řečí zařadil báseň La belle dame sans merci, 
jinou opatřil podtitulem La belle dame avec merci. Šimon podobně nazvanou báseň otiskl již 

26 HRABĚ (1969) 
27 ŠTUKA (1970), s. 23-30 
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v roce 1974 (Vzpurné děti (La beau blues sans mercy)), množství jeho básní využívá hudební-
ho názvosloví a obraznosti spjaté s rockovou hudbou. . 

Přihlášením ke Kainarovi se mladí básníci zařadili do stále platné linie "pozemské poezie", 
a současně spojením s oblastí mladé a rebelské hudby demonstrovali jakousi vlastní mladou 
nezávislost v mezích zákona. 
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III. Moje blues - rozbor klíčových motivů sbírky 

Po úkroku k politickému veršování ve Veliké lásce a postupnému návratu k poezii ve sbírce 
Český sen Kainar zažívá plodná léta: v druhé polovině 50. let mu vycházejí knihy pro děti 
i dospělé, věnuje se divadlu. Rok po Českém snu vycházÍ Jižní Morava (1958), společný 
projekt s fotografem K. o. Hrubým. Kainar v doprovodných textech využívá dialektických 
jazykových prostředkú, folklórních motivů a názvuků lidové písně a vytváří jakousi 
novodobou ohlasovou poezii. Ve stejném roce vychází "veršovaná pohádka" Zlatovláska 
(uvedená coby divadelní hra už v roce 1953), v roce 1959 přichází básník se sbírkou Člověka 
hořce mám rád a komedií Nebožtík Nasredin. V roce následujícím vydává výbor ze své tvor
by, antologii Poezie, a v Klubu přátel poezie ve značném nákladu vychází jeho nová sbírka 
Lazar a píseň. 
. Základní ladění chápavé, a někdy obtížné lásky k obyčejnému člověku spojuje sbírku 
Lazar a píseň se sbírkou předchozí i s Nebožtíkem Nasredinem. Sbírka vychází po bilancují
cím výboru, který uspořádal sám Kainar, a stává se tak vlastně zahájením nové tvůrčí etapy. 

Její nástup ohlašuje nová řečová poloha: ve verších Jižní Moravy, které autor v Poezii zařa
dí do oddílu Verše na žudro, si Kainar vyzkoušel nosnost dialektu, v Lazaru a písni v pro
zkoumávání nespisovné, hovorové řeči pokračuje. Jako by si tentokrát zkoušel dialekt měst
ský. A stejně jako v předešlém případě nejde o čistě nespisovnou polohu, ale o propracované, 
melodické, ale současně velice mluvné spojení lexikálních a morfologických prvků z rúzných 
stylových vrstev. 

V druhém, bluesovém oddílu Mých blues na tuto řečovou polohu navazuje, zatímco první 
polovina je důsledně spisovná a je tak pokračováním (přinejmenším pokud jde o tento rys) 
spíše období před Lazarem a písní. 

Historie textu 

Nová sbírka vyšla v roce 1966, šestiletou pauzu mezi Lazarem a písní a Mými blues přerušila 
jen sbírka říkadel pro děti Nevídáno neslýcháno. Kainar Moje blues sestavil z básní vesměs již 
publikovaných časopiseclqc8 

_ 

Soubor na první pohled působí nesourodě: ve sbírce se objevily politické plakáty (Patrice 
Lumumba, Písnička) vedle intimních básniček, o kterých Jiří Trávníček asi oprávněně napsal, 
že v nich "vůli vystřídalo pohodlí", kde je "dobré, když si člověk může jen tak chvilkařit,,29. 
Kromě nich se tu ale objevují texty, ve kterých jako by se podobně jako v případě básně 
Lazar a píseň vracelo kainarovské mýtotvorné gesto, jak je známe z jeho poezie 40. let. 

Počátky komponování sbírky leží na konci 50. let: Milan Blahynka ve své kainarovské mo
nografii upozorňuje na fakt, že už v roce 1958 podepsal Kainar smlouvu s nakladatelstvím 
Československý spisovatel, a sice na sbírku s názvem Klavírní koncereo. Smlouvu nebyl s to 
naplnit, nevíme ani, jestli vůbec báseň, která pod tímto názvem vešla do Mých blues, začala 
vznikat už v této době. Ve sbírce figuruje text ještě starší: Hodinky v kapse vyšly v roce 1946, 
domníváme se, že do poválečné doby by bylo záhodno i zařadit Báseň po jitřním rozchodu. 

Čtyři básně sbírky byly otištěny v různých periodikách už na počátku 60. let, právě mezi 
nimi najdeme ty méně zdařilé básně v knize a předpokládáme, že právě na ně mířily některé 
kritiky, které sbírce vyčítaly nesourodost (viz kapitolu Kritick)T ohlas Mých blues). Jan 
Trefulka ve své recenzi přímo citoval báseň Co unese člověk z roku 1960; v roce 1961 tiskne 

28 Přehled časopiseckých otisků viz Literatura. 
29 TRÁ VNÍČEK (1996), s. 50. 
30 BLAHYNKA (1983), str. 182 
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týdeník Květy další podobný text Dvě jména, který vešel do sbírky ve zkrácené podobě a pod 
názvem Patrice Lumumba. V květnu ve stejném roce otiskl Kainar báseň Písnička, která tuto 
trojici politických plakátll doplňuje. 

Ve stejné době ovšem vznikal i jeden z erbovních textů sbírky, báseň Ohně, otištěná roku 
1964 s datací 1958-60. Roku 1962 vyšel v Plameni cyklus Dobře nám tak, který do jisté míry 
ohlašuje proměnu Kainarovy poetiky: básně otištěné po tomto datu mají intimnější notu, ve 
větší míře v nich promlouvá básnický subjekt, přibývá sebereflexe. Většina těchto básní vy
chází roku 1965; v 33. čísle Literárních novin vychází devět kratších textll oddílu Blues, do 
konce tohoto roku vyjde ještě Bombardovací blues, Kainovo blues, Malá půlnoční hudba a 
Verše od vody, Máte ve schránce dopis a Kytička za Vasila. V srpnu roku 1966 předešly vy
dání sbírky básně Blues o tom co chceme a Blues o královně Kleopatře. 

V knize se tak objevily poprvé básně Klavírní koncert, nejrozsáhlejší číslo sbírky, a Báseň 
po jitřním rozchodu. 

Kainar o vlastním psaní 

Jedním z vodítek k interpretaci literárního díla mohou vždy být autorova vlastní vyjádření ke 
svému psaní. Josef Kainar na konci 60. let komentoval svou tvorbu několikrát. V rozhovoru 
pro první číslo "časopisu pro umění a kritiku" Impuls například říká: "Zkouším takzvanou 
litanickou poezii (nebo poezii-pásmo, jak je libo). Je to velmi svůdný a sugestivní prostředek, 
jak lze neustálým dopadáním málo rozlišených veršů kolísavého rytmu proměnit čtenáře 
v malého věřícího pod kazatelnou baroka. To baroko se dnes jmenuje všední den. ( ... ) A oby
čejně ještě nějak v první třetině zhruba naplánované básně se ve mně ozve pocit žízně po ma
ličké básničce, přesné a čiré jako sklenička.,,31 Tato charakteristika se často bez výhrad 
vztahuje právě na Moje blues Geště Miloš Pohorský v doslovu ke třetímu svazku Vybran:vch 
~piSzl píše: ,,[ ... ] jak je zřejmé, myslel už na knížku pod titulem Moje blues [ ... ]32,,). Je však 
třeba připomenout, že naprostá většina básní Mých blues vyšla do roku 1965 a v době publi
kování rozhovoru, ale pravděpodobně už v době, kdy vznikal, byla sbírka téměř hotová. 
Těžko bychom také hledali báseň, kterou bychom mohli s klidným svědomím označit jako 
litanii, tak jak ji známe v moderní podobě třeba z Halasovy básně Nikde. Mnohem spíše se 
pro básně závěrečného Kainarova tvůrčího období hodilo ono druhé označení, "pásmo". Roz
měrnější básně Mých blues (Klavírní koncert či Ohně), skutečně mají rozvolněnou strukturu, 
volně spojující několik tematických linií, působí dojmem koláže. 

Jiný komentář k vlastní tvorbě nabídl Kainar už v roce 1965. V Kulturní tvorbě připomíná 
v rozhovoru s básníkem Karel Tomášek nedávné otištění Kytičky za Vasila: ,,( ... ) mně už ta 
Kytička za Vasila, co byla v Literárkách, připomínala trochu Nové mythy." Kainar souhlasí, 
a hovoří trochu nejasně o návratu do poválečné doby - nespecifikuje přesně, v čem by onen 
návrat měl spočívat: "Vracím se teď. Musím se trochu vrátit. Já vím, že před 15 lety jsem už 
narazil na něco, co se dělá teprve dnes. ( ... ) Ale s tím vracením. To je jasné. Já věřím na me
lodickou poezii. Na múzickou amuzikální poezii ( ... ) Lidé potřebují hudbu a harmonii."33 

O potřebě hudebnosti v poezii psal Kainar podrobněji, ale v podobných formulacích už 
v roce 1962 rovněž v Literárních novinách (viz výše v kapitole Kainar, poezie a blues). Kai
narovo plédování za melodickou, muzikální poezii se v Mých blues odráží velice nenápadně: 
stejně jako ve většině čísel Lazara a písně má tady jeho poezie blíž k přirozené promluvě než 
k písni. Jedním z ústředních motivů sbírky je sice hudba, a o potřebě hudby a harmonie se v ní 

31 KOSTROUN (1966) 
32pOHORSKÝ (1990), s. 271. 
DTOMÁŠEK (1965) 
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přímo hovoří, ale Kainar tradiční "hudební" prostředky - například rým nebo pravidelný ryt
mus - užívá velmi střídmě. V řadě básní sbírky se hudba přímo tematizuje, cituje se lidová pí
seň, často se užívá refrénů, v básni Patrice Lumumba využívá rytmických kvalit jména k na
podobení dunění bubnů. Rýmy jsou užity sporadicky, pokud vůbec, převládají rýmy 
obkročné, spojující často verše, mezi nimiž je více veršů bez rýmú - slouží tedy spíše jako ja
kési svorníky než jako nositele metrického impulsu. Občas se vyskytne pravidelněji rytmicky 
strukturovaný celek s bohatšími rýmy, který díky tomu stojí v kontrastu k celku báseň a púso
bí jako jiný I cizí hlas. 
Naznačená spojitost s Novými mythy je u Kytičky za Vasila přinejmenším v tematice zřej

má: ve sbírce, která vyšla v roce 1946, je několik básní vycházejících z válečné reality. V Ky
tičce za Vasila Kainar nekonlaétně píše o přetrvávajícím nebezpečí válečných konfliktů ("Od 
konce války válka vraždí dáli I když ne přímo nám pod oknem I Okénečkem"), zajímavější je 
ale, jak vyjadřuje rozčarování z poválečného vývoje - "Proč najednou se objevují davy ve
lekněží I Kde dřív stačilo jednoduché I Rovné slovo I Vpřed" -, rozčarování z toho, jak se 
z kdysi patrně upřímně míněného vděku sovětské armádě stává povinnost, která člověka 
jednou za rok vyruší z jeho pohodlí ("Ano Když vzpomínat I [ ... ] I Jenom ne do větviček s še
říky I Nakoupenými na poslední chvíli"). Ironizování kultu svatých sugestivně převede v pa
ralelu mezi omšelými sochami světců a pomníky novodobých objektů vyprázdněného kul
tického uctívání. 

Tuto báseň jako by v náznaku komentoval i roku 1966 v citovaném rozhovoru pro Impuls -
shrnuje zde, jak ho v jeho počátcích ovlivnil František Halas. Kainar ho podle svého vyjádření 
nepovažuje ani tak za literární vzor jako za vzor postoje k psaní a životu vůbec a popisuje 
halasovskou inspiraci jako "vůli říci nejméně slovy co nejvíce, vměstnat do slova všechnu tu 
duchovní, skrytou, ale životodárnou tradici, jak už z ní neustále vycházíme", "touhu po umě
řenosti myšlenky a formy", a tvrdí, že "halasovství" pro něj znamená "nedůvěru k velkým 
sádrovým sochám". Motiv sochje jedním z ústředních právě v Kytičce za Vasila. Samotný 
motiv zapomínání na válečnou realitu a jeho hořký komentář i motiv přetrvávání ohrožení 
válkou jako by přímo odkazovaly na básně z Halasovy sbírky A co?, zejména na A co básník. 

Mýtus 

Jiný zpúsob navazování na válečnou poezii, zejména na Nové mythy, lze v l\1ých blues vidět v 
psaní moderních mýtú. Kainar to takto ovšem nikde neformuluje - snad proto, aby nepřivo
lával nálepku existencialisty, které se po válce snažil zbavit (viz ironizování "rilkovštiny" 
i další podobná místa ve Veliké lásce nebo post~vu existencialistického básníka ve hře Ubu 
pokračuje3.J). 

Skladby v Mých blues, které by se daly docela dobře označit jako "mýty", se pokoušejí po
stihnout obecnější rysy postavení člověka ve světě, osudu civilizace, povahy mezilidských 
vztahú; a současně se snaží přesáhnout perspektivu omezenou jediným ideologickým výkla
dem, kterou Kainar v poválečném období přijal za svou, či naopak opustit pohled omezený 
úzkým prostorem intimního sdílení světa v partnerském svazku - prostorem, z nějž roste 
značné množství básní sbírky. K takovým textům můžeme zařadit zejména Kainovo blues, 
Ohně, Malou půlnoční hudbu. Toto hledisko by šlo uplatnit i na Co unese člověk, která se 
obecné platnosti dožaduje už svým názvem, ale protože neopouští úzkou ideologickou 
platformu, převažuje v ní nad poezií rétorika a nad trvalou platností povinný dějinný optimis-

34 ("Existencialistický básník" o své tvorbě): "Gauč, stažené rolety, přítmí, litr koňaku - tak vytvářím střízlivou 
skutečnost, skutečnost nejskutečnější, skutečnost vyhřezlou, drásavou, podebranou. Vyvaluji své jáství ze sklepa. 
Pí, dave!" (Cit. z rukopisu.) 
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mus. V Nových mythech ovšem Kainar, ještě mladý a neorganizovaný, má dosud odvahu být 
nemilosrdný; jeho vize člověka redukovaného na masitou podstatu, zbaveného smyslu a ja
kékoli možnosti duchovního přesahu se pak v Mých blues proměňují ve vědoucí skepsi, v níž 
si Kainar coby východisko buduje il~zi mýtické lásky - která proti prázdnotě, bezcitnosti, 
zmechanizovanosti, bezduchosti světa staví svazek muže a ženy. 
Podobně jako v Nov,ých mythech básnický subjekt zaujímá hodnotící distanci vůči světu, 

stylizuje se do role pozorovatele, který prohlédá lidskou nízkost a omezenost a s trýznivou 
naléhavostí ji pojmenovává. Není už tak nemilosrdný; je (snad vlivem politických a spole
čenských událostí konce 60. let) cítit rezignaci na formulování jednoznačných soudů, obrácení 
do sebe, dokonce názvuky spirituálních motivů, které ovšem normalizační kritika u Kainara 
důsledně popírala.35 V Mých blues se hodnocení světa a lidského stáda děje jen v minimálním 
počtu textll (např. Kainovo blues), v řadě z nich se k němu básnický subjekt prostě točí zády. 
V textech, které po vydání Mých blues Kainar publikoval časopisecky, se ještě prohlubuje 
hodnotící distance i spirituálnější ladění. Nejvíce je to patrné v básních jako Novoroční roz
hovor, Noe nebo Novoroční cesta vlakem v Čechách v zimě roku 1969, které se patrně mohly 
stát jádrem další sbírky, ohlášené pod "biblickým" názvem Lotovy dcely. 

Postoj ke světu či k lidstvu má v Mých blues dvě polohy: proklamativně optimistickou v Co 
unese člověk, a krajně skeptickou v Kainově blues, kde je lidská společnost zobrazena jako 
stádo pronásledující Kaina, jakéhosi obětního kozla naloženého jejich vlastními hříchy, stádo, 
které trpí pocitem "nízkosti", obelhává vlastní špatné svědomí překotným budováním civiliza
ce a samo před sebou se tváří, "že nejsem doma v hrobě". Takovéto lidstvo Kainar sarkasticky 
nechá defilovat před očima opičáka v zoologické zahrady a vystavit jeho hodnocení: "Nepočí
tejte s námi." Stejně nemilosrdný je v Blues o básničce a vlezlé ženě: lidstvo je přirovnáno 
k bezduchému stádu lumíků, zvířátek vrhajících se do moře. Ve Verších od vody nechá lidi se
stoupit pod hladinu vod, protože zemi už zničili dost... I tato tendence se v pozdějších básních 
prohlubuje: v Básni s modlitbičkou pro černou hodinku, Koledě (která má mimochodem nej
blíž ke zmiňované litanii), Stroji smrti, v Noemovi. 

Mýtus lásky 

Jak už bylo řečeno, v bezduchosti světa se v j\1ých blues hledá útočiště v milostném vztahu. 
Láska se ještě v Nových mythech v podstatě redukuje na tělesnost, v M.ých blues se v různých 
polohách objevuje znovu a znovu, ani zde však v nějak idealizované či idylické podobě: Kai
narova skepse je cítit v pozadí i tohoto "mýtu", ale stále se k němu vrací jakoby ve snaze 
přesvědčit sám sebe o jeho platnosti. 

Milostný motiv se tak ve sbírce objevuje jednak v intimní, všednodenní poloze, kdy se celá 
báseň děje v soukromém prostoru mezi dvěma lidmi (kratší blues), jednak v básních jako 
Dobře nán1 tak a zejména Malá půlnoční hudba, které usilují o zobrazení lásky nadčasové 
a univerzálně platné. 

Milostný vztah je v A{vch blues provázen neukotveností, vykořeněností, nepřízní institucio
nalizovaného světa (Dobře nám tak, Blues o křestních listech), lícem těchto nepříznivých 
vlivů je svoboda, nezávislost: v Dobře nám tak i v Blues o křestních listech vzdoruje dvojice 
"průvanu" a úřední moci vzájemnou oddaností, důvěrou a podporou, jistotou, že zodpovídat 
se musíme jen tomu druhému. 

35 "S antispiritualistickým a programově plebejským stanoviskem, které prostupuje celou Kainarovu tvorbu 
včetně posledních let autorova života, logicky souvisí také básníkova kulturně politická aktivita ( ... )" -
BLAHYNKA(I974), s. 302. 
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Útěk do lásky ovšem není samospasitelný, vždyť "do každé lásky věčně tiká smutek" 
(Dobře nám tak), je třeba umět "domilovat" (Malá půlnoční hudba) - motiv lásky tak opa
kovaně splývá s představou pomíjivosti, konečnosti, smrti, která se nedá oddělit od bilancující 
tematiky sbírky. Nejvýmluvněji v závěrečném Blues o tom co chceme, ale i Malé půlnoční 
hudbě i jinde; často je spočinutí v lásce pohyb k absolutní hranici: "Proč když tě objímám / 
Naléhám na příď lodi / která mizí do tmy" (Kytička za Vasila); "Veliká láska mu ukazuje / 
Prstem do tmy" - Odpolední venkovské blues, "A touha hoří / Hoří ve dvou tmách" - Blues 
o velké jarní cestě. 

Bilancování 

Téma konečnosti lásky je jednou z variací pomíjivosti, omezenosti, a hlavně motivu času, kte
rý se objevuje v dílčím vzpomínání (Klavírní koncert, Bombardovací blues, Verše od vody 
VI) i jako ústřední téma básně: Hodinky v kapse. Opakovaně se vrací také předtucha konce: 
v Hodinkách v kapse, Blues o ráji a sladkým bernardýnovi, Blues o tom co chceme, Blues 
o správným hladu. Autor téma času spojuje s řadou autobiografických motivů a ústřední texty 
sbírky získávají bilanční laděne6 , Nejvýrazněji je toto bilancování patrné u úvodního 
Klavírního koncertu, k němu lze přiřadit Máte ve schránce dopis, Hodinky v kapse, Dobře 
nám tak, Bombardovací blues; v náznaku Malou půlnoční hudbu či Blues o tom co chceme. 
I tato bilance či ohlédnutí nebo přímo ospravedlnění vlastního života či psaní se odrazila v ně
kterých Kainarových neliterárních projevech. V roce 1964 k tomu byl "přinucen" roz
poutanou diskusí o "poezii z let kultu osobnosti" ,která proběhla na stránkách 4. a 5. čísla Pla
mene v reakci na článek Jiřího Gruši otištěný v Literárních novinách (Verš pro kočku, LtN 13, 
1964, č. 7). Svoje angažmá v období stalinismu Kainar neobhajuje, ale prohlašuje je za omyl 
literární, nikoli lidský - hovoří o snaze o "poctivou poezii" a odvolává se na Františka Halase. 
Podobné stanovisko zopakoval ve výše zmíněném rozhovoru v Impulsu: "Nevyčítám si 
nejapné a poctivé a slovní omyly, kterých se dopouštím. Ale ještě pořád mi rudnou uši, když 
si vzpomenu na některé nenápadné malé podlosti, kterých jsem se nevyvaroval. V literatuře 
jako v životě." Verše "Spáchal jsem takové věci že dodneška / Stydím se ještě za moc jiných 
lidí" a "Přiznávám se tímto ke všemu / A též se přiznávám / Že z toho ničeho mi vůbec není 
líto" z Klavírního koncertu jsou v podstatě vyjádřením téhož postoje. Klavírní koncert se do 
reálné Kainarovy minulosti vrací řadou detailů - jednak autobiografickým "to dítě se narodilo 
pod válečným vozem", dále motivem železnice, na které pracoval Kainar i jeho příbuzní, 
dokonce citací jedné z vlastních raných básní ("Ve Slezsku Na malém statečku / Kamenný be
ran se zvětralou hlavou / Civěl z vrat"). V Blues o správném hladu se podobně mihne "Máří 
z Magdaly / Vzpomínajíc", autobiografické detaily najdeme v Hodinkách v kapse nebo 
v Dobře nám tak. Všechny tyto motivy podtrhují představu bilance, vyrovnání se se sebou 
samým a vlastní minulostí, snahy ospravedlnit se. V oněch retrospektivách se vrací i motiv 
ryb, z nějž Kainar ve sbírce Osudy učinil nosný symbol, který oživuje znovu v Mých blues 
a rozvíjí ho například v básni Noe. V Osudech jsou lidé přirovnáni k rybám, jimž není dáno 
poznat "vodu, boha svého" a které shora pozoruje ten, kdo je,jednou z vody vylovÍ. V Malé 
půlnoční hudbě je člověk opět rybou, předem zaseklou, která žije "Na svém háčku / Kamsi", 

36 Jsme si vědomi zásady neztotožňovat básnický subjekt literárního díla a psychofyzickou osobu autora. 
V Mých blues je to pochopitelně básnický subjekt, kdo bilancuje, ale leh-formou, sebecitacemi a autobio
grafickými motivy Kainar jakožto osoba distanci vůči básnickému subjektu narušuje (bezpochyby záměrně). 
Navíc jsme toho názoru, že autor sbírku částečně komponoval jako přehlídku vlastního psaní, a tento metalite
rámí detail svět díla a životní prostor Kainarův propojuje. 
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vhozena "Do té černé vody / Která se žití nazývá". Tak i Noe má v sobě uložen svůj osud, há
ček smrti "Tehda utržený". Motiv osudu se přirozeně pojí s motivy konečnosti a bilancování. 

Bilancování, na které jsme narazili, se projevuje konečně i v kompozici celé sbírky. Kainar 
jako by v ní předvedl celý svůj repertoár. Plakátové texty jako Písnička nebo málem publicis
tická Co unese člověk jako by říkaly: I takhle jsem psal a píšu. To, co se jeví na první pohled 
jako nesourodost, lze vnímat jako přehlídku vlastních výrazových poloh. Příznačný je hlas re
cenze Jana Trefulky, který trochu provokativně spekuluje, jestli podobné texty Kainar do 
sbírky nezařadil čistě proto, aby popíchl kritiky. Vstřícnější hodnotitelé jako Milan Blahynka 
naopak hledí nalézt sjednocující motiv, povšimnou si prohlášení "ničeho mi není líto", které 
jako by plně ospravedlňovalo zařazení prokazatelně nedobrých básní - jež ovšem je možné 
prohlásit za dobré, navazují přece na období Českého snu, kanonizované komunistickou lai
tikou, a sbírku jako celek zastřešit ne specifikovanou "láskou" coby ústředním jednotícím mo
tivem. 

Přitom se nabízí mírně odlišné čtení: autor demonstruje odstup i od vlastního psaní - když 
se "přiznává", že zastíral "vědomí lidstva / domnívaje se že mu prostírám budoucnost plnou 
mrňavých králíčků a hihňání" (Klavírní koncert), jak jinak to vnímat než jako zhodnocení na
dekretovaného optimismu poezie 50. let? Sbírka sama pak není sjednocena jediným ústředním 
tématem, spíše kompozicí: symbolicky začíná narozením a končí epitafem, v rukopisu 
i v prvním otisku vepsaném do náčrtku náhrobního obelisku. Je rozčleněna do dvou oddílů, 
vnitřně sjednocených například jazykem (jen v Blues používá Kainar prvků hovorové řeči), 
první oddíl obsahuje zejména básně "veřejné" a univerzálnější, druhý ty intimnější. 

Sbírka se tak jeví jako čítanka proměn Kainarovy poetiky, proměn ústících ve stručnost, 

mluvnost, intimitu, reflexivnost, meditaci, "kontemplaci": v Kainově blues kontempluje 
stranou od světa Abel, a i Kain se ze všech sil snaží světu uniknout - obě biblická jména byla 
přitom svého času Kainarovými pseudonymy. Tento pohyb k zintimnění, k osobní perspek
tivě, reflexi, lze konečně sledovat i na cestě od Veliké lásky k Lazarovi a písni, Moje blues 
jsoujeho pro zatím konečným stadiem, které se prohlubuje v básních psaných po roce 1968. 

Ono přiznávání se k vlastním chybám ("Že jsem ledabyle četl Žil a miloval" - Máte ve 
schránce dopis), a hrdé "ničeho nelituji" se objevuje v obměnách: v Klavírním koncertu tak 
komentuje básnický mluvčí vlastní život, ale v Dobře nám tak už prohlášení "Všechno bez lí
tosti" zahrnuje milostnou dvojici, ztracenou bez domova na průvanu světa, ale nalézající opo
ru v sobě, realizujíc tak onu mytickou lásku, o které už byla řeč. 

Hodnocení sebe sama a rekapitulace vlastního života se v pozoruhodné poloze objevuje 
také v básni Máte ve schránce dopis: na začátku je básnický mluvčí vyzván k jakémusi 
úřednímu nanebevstoupení, jakým se stane patrně první publikace a ke kterému ho doprovodí 
"Goethe nebo kdo to byl / z mých uvaděčů", projde několikerým kritickým oslavením a zavr
žením ("Několikrát jsem byl uveden na program / A zase z něho sňat"), během té pouti ho 
opustí "Víra naděje a láska" a na konci zjišťuje, že zůstal sám proti někomu, kdo je "Vlídný 
A nepropustný", díky komu si uvědomí, že nanebevstoupení se nekoná a že mu zůstalo "Ze 
všeho nic" ... Tato báseň je ve sbírce hned druhá, po ní následují Hodinky v kapse, báseň 
o čase a o smrti, pak Báseň po jitřním rozchodu, text o ztrátě přátelství. 

S touto polohou ostře kontrastuje následující čtveřice básní, v nichž je básník "šťasten", že 
je součástí kolektivního celku, což je proklamace ve stylu Veliké lásky ("protože já vůbec / 
málo znamenám" - Exkomunikace), ale tato poloha je neudržitelná: následující Ohně jsou 
ódou na individuální svobodu, Verše od vody končí niternou meditací, v Dobře nám tak je jis
totou a útočištěm před nepřízní světa láska a v Malé půlnoční hudbě, která první oddíl uzaví
rá, je už láska absolutní, mýtickou hodnotou. Její věčné trvání se tematizuje v Blues o krá
lovně Kleopatře; z ní učiněn trvale platný symbol ženy, která "drží za uši / a proto při životě / 
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ty své Římany". Stejně tak v Blues o velké jarní cestě je lásce dáno symbolické jméno pra
dávného kontinentu Lemurie. V Blues o černém kožíšku se do lásky vejde celý svět, na mi
lostnou dvojici se redukuje prostor většiny krátkých blues. 

Hudba 

Vedle lásky je dalším z velkých motivú hudba. Už jsme ocitovali Kainarúv požadavek na hu
debnost poezie. Sbírka se k hudbě hlásí už názvem, hudba se v ní objevuje v mnoha podo
bách: jako ideál naplňující životní cestu (Klavírní koncert), jako svého druhu óda (Malá 
púlnoční hudba), jako obrana ve strachu (Bombardovací blues), jako zbraň proti milostnému 
zklamání (Odpolední venkovské blues), v podobě zpěvu svobody (Ohně), konečně i jako po
chod burcující proti těm, kdo by chtěli narušit socialistickou idylu (Písnička); ve druhé části je 
to i zpěv v samotě a proti ní - ve všech blues; dokonce i epitaf, kterým sbírka končí, jako by 
se měl zpívae7

. 

Symbolicky stojí v čele sbírky "hudební" báseň Klavírní koncert; příklon k blues je tak 
ústupem od vznešenosti k prostotě a plebejskosti. Osud básnického hrdiny je v básni s hudbou 
spjat od dětství, tráveného pod klavírem, kde "bylo nejzdravěji". Jestliže hudbu zrazuje 
"naleznuv přednádraží", je to jen na čas, protože dětské ohromení, pocítěné "tváří v tvář 
živoucím lokomotivám", se vrací zase až s hudbou. (Nebyl to ostatně Antonín Dvořák, kdo 
prý miloval lokomotivy?) Hudba je tu symbolem vytržení, kontaktu s čímsi transcendentním 
("Zahrál do oblak", totéž v groteskní poloze v Blues o správném hladu; zpěvem se ostatně ko
munikuje přímo s Bohem v Bombardovacím blues), od věkú trvajícím (její prsty jsou "Od
denky / Tisícileté / Révy"). Současně je prostorem svrchované svobody ("A já nevím co se 
v hudbě / Smí a nesmí Má a nemá"). Básnický mluvčí lituje toho, že ji opustil, a tímto při
znáním báseň vrcholí a sbírka se otevírá: jak už bylo řečeno, pokračuje výčtem ztrát ("A samé 
ztráty Písní Přátelství" - Blues o velké jarní cestě). Hudba se stejnou intenzitou vrací 
v Ohních: vizi nezakotvenosti, svobody, volnosti bez domova, provázené písní, na které "není 
ani zbla", "a přece není marná", volnosti postavené proti "Přístojnosti dobře uvážené", 
volnosti nikterak pohodlné, ale nenahraditelné. 

Tento kontrast volnosti a konformní přístojnosti se ve sbírce vrací opakovaně: v Dobře nám 
tak je milenecká dvojice vyzývána k obětem "Pro usmíření / Suchého Počestného / Z nosu", 
ale raději volí nejistotu ("Dodneška přesedání / Dodneška nevíme"), v Blues o křestních lis
tech musí čelit "krátkolebé" úřednici, před kterou utíkají, byť jim nezbývá než "dále bolet / 
Sebe"; v Blues o tom co chceme se konstatuje bujení úředních formulářú, ale pořád je možná 
láska, v níž spolu dva žijí "nezaručení / Ale též neodvysílaní". Kainar tento život navzdory 
schválené "přístojnosti" ilustruje metaforou "prúvanu", kterou několikrát použil i před sbírkou 
Moje blues. V básni Dobře nám tak se milenecký pár ocitá "na průvanu s kufrem nejistot", ve 
Velké jarní cestě se říká "a ty se cítíš na prúvanu všude". V Básni po jitřním rozchodu se mlu
ví o "sadu" "kde na nás fouká odevšad". Prúvan byl pro Kainara vždy metaforou osamocení 
a nepohodlí: Lear z OSUdZf je "od šmíry Lear, Lear na průvanu", v Nových mythech (báseň 
čtyři roztomilí katané) praví básnický mluvčí: "Průvane, tys mne provázíval / za noci 
mokrých podešví, / a lamp a vnitřní kyselosti". Tento motiv se objevuje už ve Veliké lásce: 
příznačně jako emblém překonané podoby poezie: "Koho dnes baví, zda si ošklivím / pavou
ka, průvan, černou vodu v tůni?" (Fantazie). Připomeňme, že i motiv Černé vody se Mých 
blues vrací v Malé púlnoční hudbě; tento návrat k oběma motivům múžeme rovněž vnímat 
jako projev bilancování. 

37 K čemuž došlo - viz první albuin Vladimíra Mišíka z roku 1976. 
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Většinu z vyjmenovaných motivl! jako by vědomě shrnoval úvod nedokončené a nepoj
menované básně, který se nachází v sešitě uloženém v Kainarově fondu pod signaturou LA 44 
/75/1738: 

Bylo mi právě tak devět když jsem uslyšel blues 
Poprvé slyšel jsem blues 
Slyšel jsem to co jsem nepoznal dosavad 
Láska na plný pecky 
A smutek též na plný pecky 
A všechno dohromady ovázaný drátem 
A spuštěný ke dnu 
Tíhou té hudby která je kamenem 
Veškeré vůle 
Našeho počínání 
( ... ) 

Vraťme se na závěr k básni Ohně. V ní nám připadá zvláště diUežité již komentované spojení 
volnosti a pisně: jestliže si uvědomíme, že Kainar opakovaně zdůrazňuje snahu o hudebnost 
v rozhovorech a podtrhuje spřízněnost hudby a poezie tím, že své básně označí za druh melan
cholické písně (blues), vyvstane zřetelně, jak poezii vnímá a prezentuje: jako území svobody. 
Na ně, stejně jako do lásky (ostatně viděli jsme, že volnost Kainar často s láskou spojuje), se 
lze uchýlit, obrací-li se snaha vzdorovat světu vniveč. Zopakujme, že v básních tištěných po 
Mých blues se prohlubuje distance od světa, postoj pozorovatele, který ve svých básních svět 
komentuje a hodnotí. 

(Možné interpretace sbírky se touto kapitolou samozřejmě nevyčerpávají; v zájmu větší 
přehlednosti další možná vodítka k interpretaci jednotlivých básní sbírky umísťujeme do kapi
toly Poznámky a vysvětlivky.) 
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IV. Kritický ohlas Mých blues 

Netaktický Antonín Brousek 

Mnoho podstatného bylo o Mých blues řečeno ještě před vydáním sbírky: v únoru roku 1966 
vyšel v Listech Klubu přátel poezie text Antonína Brouska, který sbírku ohlašoval, nazvaný 
,,0 Kainarovi krajně netakticky". Brousek v něm vědomě a nezakrytě opouští žánr "reklamní" 
nakladatelské anotace, a pokouší se pojmenovat rysy, které mu nejen na chystané sbírce, ale 
na celém Kainarově psaní připadají problematické - a na které více či méně otevřeně narazí 
mnozí z pozděj ších recenzentů. 

Jedním z nich je to, čemu říká Kainarova "všestrannost", která mu umožňuje psát vedle 
"vážných" básní i odlehčené písňové texty; je to však vlastnost dvojsečná, která může svého 
nositele i zradit (k Brouskovi se tady ve svém hodnocení přiblíží Jan Trefulka). 

Brousek píše, že tyto dvě polohy jsou tím vzdálenější, čím závažnější Kainarovy básně 
jsou, a pokud Kainar sleví ze svého básnického talentu, seriózní básně a nenáročné písničky 
se svou myšlenkovou úrovní sbližují - zde má na mysli zejména sbírku Č'eský sen, kdy "není 
rozdíl mezi Kainarovými básnickými častuškami o cvrčkovi ( ... ) a komerčním slaďákem 
,Hvězdy jsou jak sedmikrásky nad Brnem'''. 

Naopak platí, že propojení lehkých a závažných poloh může být pro Kainarovu poezii in
spirativní: zde vyzdvihuje například osvěžující užití hovorové řeči v Lazarovi a písni nebo 
"bluesové" básně z chystané sbírky. 

Vedle vlivu lehčích žánrů komentuje Brousek také Kainarovo užívání humoru. U básní 
z posledního období shledává, že se k němu Kainar podobně jako ve 40. letech uchyluje stále 
častěji jako k sebeobrannému prostředku; naproti tomu píše o nebezpečí, že by jeho humor 
"zbodřel, zťafkovatěl", jako tomu bylo v 50. letech. Podle Brouska se tato tendence projevuje 
v Mých blues v "rozměrnějších básních sbírky", u kterých "koncepce" předchází vzniku básně 
- aniž je však jmenuje. Tato nekonkrétnost, daná bezpochyby tím, že autor píše anotaci, a ne 
kritický text, ovšem šmahem odsuzuje všechny delší básně sbírky, jako by třeba Klavírní kon
cert byl na stejné úrovni jako Co unese člověk. Proti nim staví básně kratší, "především řadu 
zjeho blues", opět bez diferenciace, která by i mezi těmito texty nalezla slabší i silnější básně 
- nemluvě už o tom, že třeba Kainovo blues je jednak "z řady" Kainarových blues, a současně 
jde o "rozměrnější báseň". 

V souvislosti s delšími texty Antonín Brousek píše, že se Kainar "obrací k žánru svých 
někdejších Příběh zl" , čímž patrně myslí epické rysy těchto básní, a ne snad vědomé a doloži
telné navazování na prvotinu. 

Nekritičtí deníkáři 

Sbírka Moje blues vyšla na podzim roku 1966. Ještě před koncem tohoto roku se objevily 
první recenze. Nešlo o hluboké rozbory - obě vyšly v denících, kde pro důkladnou analýzu 
nebývá prostor; také malý časový odstup z těchto textů dělá spíše rutinní splnění recenzentské 
povinnosti za využití publicistických klišé. Zcela typicky se v nich vyzvedává především na
plnění norem socialistické tvorby. 

Jako první na vydání sbírky zareagoval Jaroslav Šimůnek v Mladé frontě 15. ll. 1966. 
Svou recenzi nazval "Život je blues". Kořeny sbírky nachází už v Kainarově prvotině: cituje 
z básně Epitaf: "Z jamky v dobrém písku dětské duše / prohlubujeme se / až k hrobu. / To je 
osud člověka, / leč to je taky vše." Snaží se pojmenovat, které motivy a postupy zajišťují kon
tinuitu Kainarovy tvorby, a popisuje je ve vzletných formulacích jako "osud člověka jako 
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zdroj Kainarova básnického zpěvu"; Kainar je pro něj básník introvertní, schopný hluboké 
básnické meditace, kterou "překvapoval dosud v každé ze svých sbírek, a sbírka poslední 
v tom není výjimkou". 

Konstatuje bilanční charakter sbírky a vyzvedává Kainarovu angažovanost: Kainar nezů
stává uzavřen v sobě, "je podmínkou jeho básnické tvorby, že osciluje mezi sebou a lidmi 
( ... ), z toho roste jeho básnická angažovanost" - "Dnes, kdy je ještě tento pojem mnohými 
nerad viděn v souvislosti s poezií, přichází básník Kainar se sbírkou, v níž má verše jako 
,Patrice Lumumba' nebo ,Kytička za Vasila'." Vedle angažovanosti vidí i to, že "brojí proti 
každému omezení života, hledá a podtrhuje jeho neopakovatelnou individualitu jako podstatu 
člověka, za jejíž ztrátu či nevědomí se platí nejvyšší cenou" - což podle něj platí pro oddíl 
Blues. 

I Šimůnek naznačuje, že Mým blues by se dalo cosi vytknout, ale je zcela vágní: ,,1 tato 
sbírka nese jistý svár, příznačný pro některé Kainarovy sbírky: je nejsilnější tam, kde verš vy
chází zjednotlivě konkrétního a k němu se vrací. Kde však je nesen obecností tématu, ztrácí 
tak trochu svou naléhavou určitost." 

Opakovaně se Kainarově sbírce věnovalo Rudé právo. 25. 11. 1966 otisklo recenzi Miloše 
Vacíka s názvem "Blues pro život". Vacík ji otvírá citací Blues o básničce a vlezlé ženě, onou 
"vloženou" slokou Krákoravec tvrdě koherentní / leze leze jako na protéze / Pach krve berán
kll / A ničení a stád, která pro něj je "jemná a přece břitká básnická polemika ( ... ) s orna
mentální bezduchou prázdnotou neživotných poetických cvičení a verbalismu, jaké se ujaly 
v některých nejmladších básnických výtvorech". Je příznačné, že Vacík stejně jako Milan 
Blahynka, který tuto pasáž opakovaně vyzvedával, v tomto hodnocení "nejmladších 
básnických výtvorů" naprosto není konkrétní Ue-li to polemika, tak s kým?); možnost jiné in
terpretace dané pasáže si patrně nepřipouští. 

Kainar ve sbírce podle recenzenta přistupuje k člověku v jeho totalitě, v níž je individuální 
spjato s nadosobním: Vacík vidí Moje blues jako průkopnický počin, v němž "na nové rovině 
intenzivního básnického pohledu je lidský osud mapován a zvažován v takové šíři". Jmenuje 
Verše od vody a Kytičku za Vasila, Blues o královně Kleopatře či Bombardovací blues a na
proti tomu "nový pokus o politický zpěv" Patrice Lumumba" či "širokodechou litánii" (sic) 
Co unese člověk. Opět přichází ocenění angažované či socialistické tvorby: "Já si cením jeho 
odvahy - přes jednou spálená křídla znovu se zvedat ke zpevu své lidské naděje, která patří 
k poezii socialistické literatury neodlučně" - co míní "spálenými křídly", není zcela jasné. 

Kainar podle něj nepřichází jako "harmonizátor", už v Lazarovi a písni se dokázal "vedřít 
pod kůži člověka ukrývajícího se do chlívků svých sobectví či fetišů ( ... ) vzepřít se prázdnotě 
slepé stádnosti". 

Sbírku vnímá jako "stavebně pevný celek", jedinou výtkou je formulace "není tu možná 
oné úspornosti", ale hned píše: "průkazně cítíš nové hledání moderní básnické mluvy"; 
k němu podle něj patří "vemlouvavá intonace, mélický hlas, s přerývaným stále rozru
šovaným rytmem, častý motiv lidového popěvku". 

Podobně jako později Milan Blahynka cituje Kainarova slova z rozhovoru pro časopis 
Impuls z ledna 1966, o pokusech o litanickou poezii, která by měla čtenáře přivést k tomu, 
aby se proměnil před Kainarovými verši "ve věřícího pod kazatelnou". (Odtud patrně nepří
padné označení básně Co unese člověk jako litanie.) 

Věcný Oleg Sus 

Moje blues recenzovali i publicisté spjatí s brněnským měsíčníkem Host do domu. Nejprve to 
byl Oleg Sus v deníku Rovnost. Jeho recenze s názvem "Poezie a humor" vyšla 26.2. 1967. 

27 



Jak je patrno z názvu, Sus se soustředil na jeden konkrétní rys Kainarovy poezie (ve svých 
komplexnějších analýzách Kainarovy tvorby se mu věnoval opakovaně i Jiří Opelík). 

Sus píše o "dělbě poetické práce", kdy jedni dělají poezii vážnou, vysokou, a jiní "určenou 
k dráždění smíchu"; ale jsou i básníci "oscilující na pólech vážného a nevážného", a to 
"z vnitřní potřeby ducha, a ne z potřeby držet si masku humoristy". Jmenuje Jana Skácela 
a Kainara. 

V Mých blues se tak pro něj děje tam, kde se Kainar "drží starého, ještě generačního svého 
vyznání" (nijak nerozvádí, co přesně by to mělo znamenat). 

Ve srovnání s "věcností" kolářovské autentičnosti (uvozovky Oleg Sus) je "Kainarova nová 
věcnost založena v podstatě na vydrážděné demystifikaci, na provokativním rozrušování mýtů 
a všech idealizujících romantismů" (tento pohled sdílí se Susem i Jan Trefulka, viz níže). Au
tor podle něj "bytostně spojuje prohlédavou věcnost s gaminským pepickým humorem, jemuž 
nechybí ani lidová nota přetransformovaná do intelektuálna", ale umí se poddat vážným téma
tům. Nicméně "lidská relativizace je mu principem daleko cennějším než dogmata o kateche
tických pravdách: odtud C ... ) dobrodějtÍá zlá ironie i výsměšná vulgarita". 

"Kainar ví a cítí velmi dobře, že ,být zlý' v poetice je prostředek paradoxně dobrý, ryzí 
a pořád ještě možná úkonný tam, kde se lidské brání nelidskosti, blbosti ztuhlých pověr a kon
vencí, kadidlům slov-fetišů a poetizaci poezie." 

Recenzi, ve které se Sus nedostal k žádným výtkám, doprovázejí čtyři básně, které patrně 
mají Kainarův humor ilustrovat: Blues o básničce a vlezlé ženě, Blues o křestních listech, 
Blues o ráji a sladkým bernardýnovi a Veselá science fiction. Oleg Sus zjevně neměl potřebu 
vyzdvihovat problém angažovanosti sbírky ani se nemusel uchylovat k vágním proklamacím 
o všeobjímající lásce, jeho.příspěvek působí mezi kritickými ohlasy osvěživě věcně. 

Nepřípadná polemika: Jan Trefulka kontra Bohumír Macák 

Teprve recenze Jana Trefulky ve třetím čísle Hosta do domu z roku 1967, nazvaná "Kainarova 
blues", však znamenala skutečně laitický hlas, který ve sbírce vidí neorganickou vrstvu poli
tizujícího veršování. 

Trefulka píše trochu zeširoka, že Kainara svého času považoval za všeuměla, za talent, kte
rý "dokáže všechno, co si zamane", a že některé jeho sbírky (zjevně míní sbírky z padesátých 
let) se mu "zdály být plodem zneužité chytrosti". Později však prý tento postoj korigoval, 
když si uvědomil, že je jedna věc, kterou Kainar nedokáže: "Nedokáže se stát básníkem-věšt
cem-pěvcem." Pokud se o něco takového pokusil, bylo to podle Trefulky "vybočením ze sebe 
sama", protože Kainar je podle něj "bytostný antiprorok". 

V Mých blues se podle Trefull<y "setkávají různé vrstvy Kainarovy poezie: ta první, zá
kladní a veliká, ta s Kainarovou původní poetikou rozdrobit, rozdupat, převrátit a eventuálně 
zesměšnit všechno poetično, proročno, vážno a věčno, ale stejně také malodušno; ta, kde se 
i láska vyznává s posměchem a nenávistí; ta, kde se poezie vytváří tím, že se popírá. Sem 
patří Klavírní koncert, Ohně, Malá půlnoční hudba a některá z blues. Jsou zde, u Kainara dost 
vzácné, verše inspirované básníkovým osudem, hořké, někde až trochu sebelítostivé, pakje tu 
řada věcí dobře udělaných a konečně několik věcí, jež už přešly hranici, kterou měl autor po
znat - kdy se z básníka rozrušujícího poetično, vážno a proročno stává veršující povídálek. Je 
to zase a zcela zákonitě tam, kde chtěl pro rokovat. Skoro se mi zdá, jako by Kainar tyto básně 
zařadil z trucu, jenom pro potěšení, že mu to kritika nebude moci odpustit. A také opravdu ne
může, protože právě ,díky' těmto básním je to knížka nevyrovnaná, posbíraná, ,jedna 
z dalších' autorových knížek. Konec konců, Kainar se ještě pořád v dobrých letech a ta nej
lepší jistě teprve přij dou." 
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Trefulkovi se následně dostalo polemického výpadu z Rudého práva, ve kterém ovšem 
o Kainara v podstatě nešlo. Šestnáctého dubna 1967 vyšla v RP glosa Bohumíra Macáka, 
podepsaná pouze šifrou -k, s názvem "Kamenujme proroky". Macák se v ní opřelo "ne
dávnou diskusi v redakci slovenského Predvoje", kde údajně zaznělo, že současná kritika dis
kriminuje angažovanou tvorbu. Podle Macáka to Trefulkova recenze tak trochu potvrzuje. 
Charakterizuje Moje blues jako sbírku, "v níž se básník pokusil dát rovnoprávnost všem do
savadním složkám své tvorby a vrýt nový život i poezii politické". Parafrázuje Trefulkovu re
cenzi, zdůrazňuje jeho výrok o tom, že Kainar snad některé básně zařadil "z trucu". A uzavírá: 
"Opravdu, Kainar musel mít věru kus odvahy, když zařadil do své sbírky dnes, kdy módní 
vlna se valí jinam, tyhle své verše. Protože ty do naší ,diferencované' poezie pro mnohé kri
tiky prostě nepatří." Macák se Kainarově sbírce v podstatě nevěnuje, jde mu zjevně spíše 
o tepání kritiků odmítajících (v rámci "módní vlny"?) angažovanou tvorbu. 

Jan Trefulka reagoval v květnovém čísle Hosta do domu. Jeho odpověď nese název "Po
známek o Hostu". Poměrně věcně upozorňuje na to, že ho Rudé právo zatahuje na pole, kam 
se vydat nemínil, protože nemluvilo angažovaných básních z M.ých blues ("všechny Kaina
rovy básně jsou ostatně angažované"), ale o špatných básních. Konstatuje, že Kainar prostě. 
nemá "onen typ patosu", který by z něj dělal básníka-proroka, a nemá ho ani zapotřebí, pro
tože "je velký a osobitý něčím jiným. Jde jen o to, aby si uvědomil, kde je jeho síla." A obsáh
le cituje z Co unese člověk (antropomorfizaci Měsíce a verš o "chocholu úděsného svitu"): 
"Toto jsou přece průkazně špatné verše, povídání ( ... ) nedůstojné básníka Kainarovy ve
likosti, směšná posunčina, při níž básník jako mizerný herec mrká po očku na publikum 
a vtírá se mu předstíráním ,lidovosti' dokola dokolečka a naivní antropomorfizací. A ty ,origi
nální' symboly v druhé citované strofě, jak bodré!" Nehodlá vykazovat z poezie žádné téma, 
ale Kainar by podle něho "mohl sám vědět, že tyto verše nejsou dobré". 

(Ve stejném čísle Hosta jsou patrně nikoli náhodou otištěny Kainarovy básně Chvíle 
prstenu a Samotáři, které už básník do žádné sbírky zařadit nestačil.) 

Bohumír Macák si nenechal vzít poslední slovo a k věci se vrátil 28. 5. 1967 opět v Rudém 
právu glosou "Přece jen k něčemu dobrá". Konstatoval v ní, že Trefulka z velké části věnoval 
recenzi ve 3. čísle Hosta do domu svému vztahu ke Kainarově poezii, a že se k pořádnému 
hodnocení dostal až vyprovokován polemikou v Rudém právu (odtud patrně název tohoto pří
spěvku: podmět je "glosa") - nicméně "podstata věci, o niž šlo v předchozí glose, zůstala 
stejně nedotčena. Neboť ani tady nevyvrátil názor [Trefulka v 5. čísle Hosta], že je u nás kri
tika, která s větším gustem označí verše pokoušející se o společensky širší záběr jako 
,směšnou posunčinu' (viz Trefulka), než takové veršotepání, které předstírá tajemno v hlubi
nách vlastního přesložitého nitra ... " - z polemiky o Kainara tak utekl, protože proti Treful
kovým tvrzením patrně neměl co říct. Výpady proti současné poezii opět nijak ne
konkretizoval. 

Pozemšťan Milan Blahynka 

Milan Blahynka svůj první text o Mých blues otiskl 12. ledna 1967. Nazval jej "Láskyplná 
blues" a přinesl jej týdeník Kulturní tvorba. Svoje hodnocení rozpracoval v devátém čísle mě
síčníku Plamen ve stejném roce 1967 v rozsáhlém vyznavačském textu "Josefa Kainara velké 
milování". V mírně přepracované podobě ho tento čelný představitel marxistické literární 
vědy zařadil do své syntetizující práce Pozemská poezie. V ní navázal na Ladislava Štolla 
a v intencích jeho výkladu historického vývoje české literatury načrtl linii antispiritualistické, 
a tedy jediné pravdivé a zdravé české poezie. Linie, symbolizované prorokem "horizontálního 
života" S. K. Neumannem, do které patřili Jiří Wolker, Vítězslav Nezval, Konstantin Biebl, 
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Vilém Závada, ale i Marie Pujmanová, František Branislav či Karel Kapoun, normalizační mi
stři Ivan Skála a Jiří Taufer, a také František Hrubín a Josef Kainar. 

(Milan Blahynka si svého Kainara opečovával i nadále, a v roce 1983 vydal kainarovskou 
monografii, příznačně nazvanou Člověk Kainar, cennou pro shromážděné faktické po
drobnosti, problematickou ve výkladu básníkova vývoje a interpretacích jeho tvorby; a ve své 
dikci místy nechtěně komickou.) 

Ve své recenzi v Plameni cituje Kainarova slova ze zmíněného rozhovoru pro Impuls 
o tom, že zkouší litanickou poezii, "velmi svůdný a sugestivní prostředek, jak lze neustálým 
dopadáním málo rozlišených veršů kolísavého rytmu proměnit čtenáře v malého věřícího", ale 
vrací se i k "malým, ale přesným tvarům poezie". 

Leitmotivem sbírky Blahynka shledává "lásku, jako začátek i konec světa, hudbu i stále 
neukojenou žízeň po hudbě, velikou jistotu, jak žít, i nejistotu žití". Podle recenzenta i blues 
"je jiné jméno lásky" - kterýmžto krátkým spojením nachází sjednocující prvek sbírky, a své 
tvrzení podepírá dosti kryptickou formulací, že "devět desetin čtenářsky obtížnějších míst má 
svůj ldíč ( ... ) v pravidlech milostné hry a lásky". Blahynka tak na rozdíl od jiných recenzentů 
nalézá jednotící motiv. Netváří se ovšem, že jde o homogenní sbírku: konstatuje i přítomnost 
ironie i polemické noty, takže nakonec shledává, že se v Mých blues "vrací básník všech 
svých období a poloh, básník Nov.ých mythú i Veliké lásky". 

Moje blues nadto vidí jako součást "vlny nového sbližování literatury s hudbou", do které 
řadí aktuální básnické antologie Jazzová inspirace a Laděni slov. Pokud však toto sbližování 
skutečně nastalo, těžko o tom mohly svědčit tyto knihy: Laděni slov editora Vladimíra Justla 
je čítanka české od Karla Hynka Máchy do současnosti inspirované hudebními motivy, 
a Jazzová inspirace uspořádaná Josefem Škvoreckým a Lubomírem Dorůžkou obsahuje pře
devším překlady poezie americké, rovněž nijak neomezené na konec 60. let, a doplňuje je 
několika málo příklady poezie české. Toto sbližování se podle něj projevuje též v "intenzivní 
písňové tvorbě", ale i v próze - zde jmenuje Josefa Škvoreckého38

, ale neupřesňuje nijak, kte
ré dílo má na mysli, ani v čem přesně má ono sbližování literatury s hudbou spočívat - zda 
v rytmizaci a melodizaci textu, nebo v nápodobě hudební formy, nebo snad v bohatším výsky
tu motivů z hudební oblasti. 
Kromě "čtenářsky obtížnějších míst" patrně Blahynka nenachází nic, co by sbírce vytkL 

38 Ve verzi otištěné v Pozemské poezii ovšem zmínka o Škvoreckém chybí. 
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V. Ediční komentář 

Historie sbírky 

Sbírka Moje blues vyšla za autorova života dvakrát, poprvé v roce 1966 v Klubu přátel po
ezie, ediční řadě nakladatelství Československý spisovatel. Podruhé roku 1968 ve stejném na
kladatelství v řadě Malá edice poezie (obě vydání měla jako odpovědného redaktora Oldřicha 
Vyhlídala). Jako celek (řada básní se po Kainarově smrti objevovala v antologiích) se pak ob
jevila až ve třetím svazku nespolehlivých Vybraných spisl! Josefa Kainara roku 1990 (editor 
Miloš Pohorský). 

Sbírka vznikala postupně, básně v ní otištěné se objevovaly po časopisech od roku 1961, 
báseň Hodinky v kapse vyšla dokonce už roku 1946 (bibliografické údaje časopiseckých otis
ků viz v kapitole Literatura). Nepodařilo se nám nalézt časopisecké otisky básní Klavírní kon
cert - při jejím rozsahu předpokládáme, že se objevila poprvé až ve sbírce - a Báseň po 
jitřním rozchodu. Původní rozvrh sbírky obsahoval ještě tři další básně, datované do druhé 
poloviny 50. let. Jde o texty Brněnská neděle (datace 1959), Báseň pro Radku (1956) a Únor 
(1954-1961). Pokud je nám známo, tištěna byla pouze Brněnská neděle, a sice v Hostu do 
domu roku 1959 a v antologii veršů pro mládež vyzvání na cestu (1961 i 9

• Báseň Únor exis
tuje v dalších strojopisech, je dosti pravděpodobné, že se stala nebo měla stát součástí nějaké 
tematické antologie, kterými socialistická ediční praxe oplývala. 

Sbírka je rozdělena do dvou oddílů, z nichž druhý se jmenuje Blues a obsahuje jen zcela 
nové verše - všechna kratší blues se objevila společně a ve stejném pořadí jako ve sbírce roku 
1965 v Literárních novinách -, v prvním oddílu se mísí básně nové se staršími. Kratší blues 
měla být v jisté fázi spojena do podobného cyklu, jako jsou Verše od vody a Dobře nám tak. 
V Kainarových rukopisech je tento plánovaný cyklus označen jako Sedm obyčejných blues 
pro Alici Qméno básníkovy manželky) a počet čísel kolísá od sedmi až po deset. V rukopisech 
nalézáme jednak rané varianty těchto kratších textů, jednak náčrty dalších nerealizovaných 
básní původně zamýšlených pro tento cyklus. Jejich přepisy uvádíme v Příloze. 

Prameny 

V Památníku národního písemnictví je uložena složka s názvem Moje blues (LA 44 / 75 / 
1568), která byla se vší pravděpodobností předlohou prvního knižního vydání (v dalším ko
mentáři ji budeme označovat složka S). Texty ve složce S jsou uspořádány ve stejném pořadí 
jako ve sbírce, složka je opatřena i obsahem (viz přílohu 6). Krom básní, které se pak ve sbír
ce objevily, jsou ve složce i v obsahu také tři výše zmíněné dokončené texty, které se Kainar 
rozhodl vyřadit. O důvodech vyřazení těchto textů nic nevíme. Jistě to nebylo časové hledis
ko: například báseň Hodinky v kapse je ještě starší tyto tři básně. Naopak schází strojopis 
básně Verše od vody. Obsah sbírky (kopii přikládáme k této práci) dokládá, že některé texty 
měly původně mírně odlišné názvy. Patrně omylem je přehozeno pořadí tří závěrečných básní 
sbírky. (Opisy vyřazených básní zařazujme do kapitoly Dodatky.) 

Texty složky S jsou psány na dvou druzích papíru, zhruba v polovině složky se papír mění. 
Stane se tak uprostřed jedné z básní: opisovač4o podle všeho použil jiný druh papíru, když mu 
jeden došel. Jelikož se tento "šev" nekryje s koncem některé z básní, je pravděpodobné, že 
opis vznikl najednou a ne báseň po básni. Strojopisy v S prokazatelně nejsou průklepy 

39 Ed. Dagmar Lhotová a Z. K. Slabý, Praha: SNDK 1961 
40 Strojopisy drobnou indicií ukazují na profesionální práci: Majuskule "vyskakují" z řádky, jak písař(ka) při 
rychlém psaní nestačí vždy uvolnit klávesu přeřazující mezi malými a velkými písmeny. 
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strojopisů, které doprovázejí některé dochované rukopisy básní sbírky. Soubor zachycuje defi
nitivní podobu básní, až na zvýrazňování některých veršů odlišným písmem, které muselo být 
provedeno v průběhu výroby sbírky, snad ve sloupcových korekturách. V této fázi patrně do
šlo i k rozdělení některých delších slok básní - jde o.několik případů, jinak je rozdělení básní 
na sloky ve složce S shodné s prvním knižním vydáním. 

Co bylo předlohou opisu S, není snadné určit: rukopis sbírky jako celku se v souboru Kai
narovy pozůstalosti uložené v LA PNP nenachází. V Kainarově fondu jsme nalezli rukopisy 
většiny čísel sbírky, ovšem ne všech, a řada těchto rukopisú navíc nezachycuje definitivní 
verzi básně, která se pak objevila ve složce S a v knižním vydání. 

Ve strojopisech složky S jsou provedeny drobné korektury - většinou jde o opravu překlepů 
a gramatických chyb. Jsou to zásahy natolik drobné, že nelze z rukopisu jednoznačně určit, 
zdaje provedl autor či ne. 

Kainarova metoda 

V rozhodování o edičních zásadách měla rozhodující vliv zjištění o Kainarově práci, která vy
plynula ze srovnání rukopisú ajejich opisů (jak už bylo řečeno, strojopisy prováděla jiná oso
ba). Opakují se případy, kdy si přepisovač rukopis špatně vyloží, či špatně rozluští nejedno
značné litery, a ve strojopisu se objeví chyba. Kainar pak tyto chyby v řadě případů neopraví. 
Tak se do složky S dostanou detaily, které v původních rukopisech nebyly, a tytéž chyby, pří
padně i další, přejdou do knižního vydání. Ve drllhém vydání jsou pak některá taková místa 
opravena, ale zjevně nikoli v konfrontaci s rukopisy, ale ad hoc. Většina posunů, které vnesl 
do textů přepisovač, však zústane beze změny. 

Všechny tyto posuny komentujeme v soupisu různočtení jednotlivých básní. Zde jeden 
příklad za všechny: rukopisné verše spáchal jsem takové věci že dodneška / stydím se ještě za 
moc jjných lidi z básně Klavírní koncert opisovač přehlédnutím reprodukuje jako spáchal 
jsem takové věci dodneška/ stydím se ještě za moc jiných lidi, čímž ruší sémantický i syntak
tický vztah mezi oběma verši. V této podobě se verše objevují ve složce S i v prvním vydání 
sbírky. Teprve při přípravě druhého vydání je chyba identifikována, ale neřeší se návratem 
k původní verzi, ale vložením dalšího verše že ještě dodneška se za ně stydím mezi dva stáva
jící. 

Ediční východisko 

Jako výchozí text se automaticky nabízí vydání poslední ruky,tedy druhé vydání sbírky. Jak 
bylo řečeno, neod~traňuje všaFchyby vzniklé bezděky při opisování rukopisů, dokonce přiná
ší některé chyby další: například hned v několika případech se ztratí hranice sloky, pokud 
v prvním vydání splývaly s dolním okrajem stránky: v novém vydání, které má jiný rozměr 
strany i velikost písma, se takový verš dostane doprostřed strany, ale již není posledním 
veršem sloky, ale je uprostřed rozsáhlejšího celku, jenž díky přestránkování vznikl z do
savadních dvou slok. Tento posun i další signály je pro nás dokladem, že druhé vydání vznik
lo bez konfrontace se složkou S či rukopisy. Vznikají v něm i chyby literní: např. verš V kre
denci do hrnků se ukládaly saze z básně Klavírní koncert je v druhém vydání nelogicky 
a v rozporu s rukopisem zakončen slovem zase. Proto je jasné, že ač jde o vydání poslední 
ruky, je textově nespolehlivé (viz dále). Jako výchozí text proto používáme vydání první. 
V něm je dělení do slok v souladu s S, v definitivní podobě je zvýrazňování některých veršú 
odlišným písmem. 
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Změny mezi prvním a druhým vydáním 

Jejich soupis uvádíme níže. Dají se rozdělit do několika skupin. O bezděčných omylech byla 
řeč, další skupinu tvoří změny, které označujeme jako "logické" - viz například případ posunu 
verše A já jsem zpíval z Bombardovacího blues: v S je daná pasáž jedinou slokou, v prvním 
vydání se objevuje hranice sloky, ale na nelogickém místě (nelze uvažovat o záměru), ve 
druhém vydání se hranice sloky o jeden verš posune, takže "vložená písnička" stojí samo
statně. (Podobně Ohně a Dobře nám tak.) Tyto "logické" opravy mohl provést autor, ale i edi
tor - většinou jde v podstatě o "technické" změny, které mají oporu ve složce S a/nebo v ru
kopisech, případně opravy pravopisné. Třetí skupinou jsou autorské změny měnící znění 
veršů: v následující tabulce je zvýrazňujeme. Podle našeho názoru vesměs jde o změny, které 
nevnášejí do textů novou kvalitu, a sbírku nijal( umělecky neposouvají, někdy jdou bez mo
tivace proti předchozímu znění (posvátným vran - posvátných bran v Ohních). Proto se do
mníváme, že je adekvátnější považovat za definitivní první vydání a posuny ve znění druhého 
vydání odmítnout. 

i~---~--~~-'-~----i---'------"'-------- ---- ... -----.... "------ .. -------
Báseň . verš. Znění MBl ' Znění MB2 

~---!----------------------------------j--------_._--------
hodnocení 

i Klavírní 
! koncert 

i 17 i V kredenci do Ilrnkll se: ( ... J zase 'Zjevný omyl 

__ .,~ _____ ~~láda(v_~~~__________ __________ __ 

i ! 70 : Kdo nezůstal f2Jd něm)! jako' [neopraveno] 
I ! 
i prst i ___ .. ___________ 1 ___________ _ 

: 130/131 , spáchal jsem takové věci do
. dneška / stydím se ještě za 
. moc jiných lidí 

spáchal jsem takové věci Oprava ad hoc 
dodneška lže ještě do-
dneška se za ně stydím / 
stydím se ještě za moc ji_ i 

· :: : ných lidí -
!r ': I ---.---------------------.. ---------1----------------

IMáte--dopis [i I-I ---i-Kde G~e~h-;~~b~Kdo to by! : Kde Goethe nebo kdo to byl i Logická oprava, v soula- i 
i ve schránce -! i - ! du s rukopisem 

i 148-------tA~ěkOlikj~me se-dali vzkřísit: A ~ikolikr6~(-)-- ----!L~~ická op-;~v~--
: 1 • v Krči v trávě : 
f----- __ --j~ ____ L_ _________________________ L-____ --------------- -- -----------

i 82/83 ! Vypuštění jedné řádky po- Patrně omyl (mezi 94/95 
;. mlček zůstávají obě řádky jako 

1 _____ .l ________ j_______________ ____ _ ___ .L_______ _ ______________ I_v __ M_B ____ l __ ) ________________ _ 

I
I Hodinky v: 22 : Izolovaný verš Spojen s následující slokou 
,kapse 
f------i---------------
i Báseň po : 8 . nad námi 
!jitřním roz
i chodu 

.24 . Kde na nás fouká odevšad, 

. Tam nad námi Patrně autorská, zbytná,' 
motivace nejasná 

-Kde na nás fouká" odevšad, Nejasné, možná i chyba: 
_ sazby 

: I 
I Co unese I 52 , Stane se to Stane se to: Patrně autorská, zbytná 

I ČIOVěk~____ _ _i------ ____________________ ~___ __ _____ _ __ _ __________ _ 

I 1156 i Signál z Kassiopey . Signál z Kasiopeji ; Pravopisná úprava, : 
. ! patrně redakční i 

f------!I . _______ L _________ ----1 ______________ ~ ____ ....J 

157 I Na no/lOu sta~~ __ křáp_L __ I!'f!!_'!.OllOll ~~~'!_ křápy__ I Nesysté~ová změna 
i-i ---_===158/59 ____ J _______________ ~ __ .i ~poje~~~?k______---i-Násl~-d~I<jJ~e~tr~~~?Vání = i 65 ___ ~i ~~~Z1!ejt~ __ !fytt!!,~ __ s~l_a~_l(···J jední"! __ ne~o_!!~m{l. Patrně autorská, nevnáší 
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verš I Znění MBl 
I-------+-- ~ dvěma prs-ry-------:prsry 

Báseň Znění MB2 
.. : '-' 

I hodnocení i 
'-'--'---. ----_·_--_····--1 

I novou kvalitu 
._-------.! 1-------+----- I 

j 67 l Po krajině něžně Šeříkové Po krajině něžně šeříkové ! Logická, ale konfrontace I 

s rukopisem nabízí jiné· 

, 
---------------._-._-

77 Je to jen javor kter)í hovořil s Je 10 len javor ( . .) 
! hromem 

. --1---- - .. ---------------- -_._. -----

! : 89190 ,_, __________ I ________ ! ... __________ .. 
, Spojení slok 

118/119 ; 
I __ .. __ --------~-----_._.-

, Spojení slok 

Verš odsazen vpravo i Kytička 
I Vasila i -: -_ ... _- -'------!-.. _--_ .. _ ..... _ .. _._--

I ___ i--i 5_6_1_5_7 __ 1 _. __ ._ ... _______ . ____ ~E~I~nL~I~~ __ ._ . 
I Patrice Lu- i 35 I ani chvilku smlčet i ani l1a chvilku smlčet 

řešení 

Logická, což vyplývá i z 
konfrontace s rukopisy 

Následek přestránkování I' 

----'----- -- ---- -------._"-~----_. 

Následek přestránkování ! 

Snad autorská, mozna : 
chyba sazby; zbytná 

; Následek přestránkování i 
i Snad autorská, možná re- i 

Imumba I i ____ --!-_. ___ __ 

I Písnička 26/27 1_ i.Spojení slok 

I dakční, zbytná I 
----'-- .--.-.-.. - ... - ---- I 

f-----I'i---"'-4--IN d' "h' b' k I d' "h' b' k 
I Následek přestránkování i 

I Patrně omyl 
---·-~--1 

.J i a IVCI re tne i na IVCI re tne 
i--! -------i----··--.. ----~---------------- .. ----- --,-------

: Ohně 115 ~ Tak mezi půlčtvrtou třičtvrtě i Tak mezi půl čtvrtou tři' Pravopisná oprava 
, I na čtyři ' čtvrtě na čtyři 

!---_·~------I·-------: ---.----.. _--------------.--- - -- -------------

22 : Doktor má v lahvi na dně líh ( .. .) v láhvi na dně líh 'Nejasný původ, snad re-

, , , , 

• dakční zásah v rámci. 
sjednocení tvaru; zbytná 

-- ---------------- ------! -- .. - --------------

! 38 'Až u lesa? Až 11 lesa Patrně omyl 

: 71/72/73 Posun hranice sloky Logická (v S žádný pře-' 
,děl) 

186 i A věšet za krk bledé podě- (,.) podělánky Logická, v souladu s ru-
i !I' lávky , ! kopisem 

----~~----i------I---·----~---------------·-----r_-------------,-- ... ------~-------.. --.-----! 

i 1112 i V Budíně žandáři: V Budíně žandáři ! Nejasný původ, zbytná 

i I ~ TeTl11essee šerif..~~~ ___ i~_ Tenne~~:.e še~i.f~vé ______ ~i _______ . __ . 

I 1 118 I Tulák Osmnác(v od po- i ( ... ) bra11 Patrně omyl, v 

~ _____ ~___ I Svá~l!f~~/,!rall ____ _ ._ ... _________________ se všemi prameny. 

! i 128 i V hodinkách ji s(vší hryzat V hodi11ách ( ... ) ! Nejasn)' původ, možná i 
I ! :jako kunu omyl, zbytná 
,-------- .. ~!---~t-----~--------------------.--.-.- j--------------------- --i .------

I ! 129 ! (Ta písni mu jde po hrdle) : (Ta píseií jde po hrdle) : Patrně omyl, nesysté-
i mová změna 
~'----
I 

---- ----- -; 

I ' 139 : Pískají si z ní osm devět not 
~-_~----L-------------;---- .. - _________________ , .. 

Pískaji (,.) Omyl 

157 To raději pláš!' z mlh To raděj pláš!' z mlh Logicky - v předchozích' 
dvou verších "raděj" , v' 

: souladu s S a rkp. 

Verše od i 111, 2 Odsazení vpravo Nejasný původ, možná 
. vody . . : omyl, zbytná 

1-----·--··----lw3----- : Ai~te .~ ~~~i-- ------- . Ale ležet v 110ci i Snad~~~or;ká~-;-I~-~cela i 

: .1-----: _____ .... _ .... _________ J ... __ ..... ___ ..... ___________ : proti~Jsln~_ 
i i V 19 i Snad jako bubliny Z úst . ( ... ) bublinky Z úst . Snad autorská, zbytná 

I Dobl, nám i I116- I Jakmile ko!e;'jd,;/á,ko --:Jakmúe-Td~ld~k~-k~l~n-;--Ts~~d- - 'a~torská.--·· httli 

l!~---..l~ ____ . ______ ~ __ ~!i ______ ._. ____________ ..J1~u, z~yt~á _ 
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I 
.'-- ~--:-~-----------··--.~-----,~··----·--------------o 

r-Báseií_ verš 1 ____ . ________ .. ____ _ 

I I I/22 1 Které a pro ten lÍčel 
Zněl1fMBI 

~-·--ruv~lO-'-----~--~·----·---

I Malá 
I půlnoční 
i hudba 

160 1 V lásce jste vždycky první 

: 71/72 

: 86/87 

Zněnf MB2 

i I(t:ré pr:!_!ell účel 
: Rozdělení sloky 

i Posun hranice sloky 

(. . .) prví 

Spojení slok 

. Spojení slok 

_____ 1 ___ .,. __ ._--

hodnocenf 

; Snad autorská, zbytná 

i Patrně omyl, zbytné , 
.. --~--------. ----- ---- -------) 

'Logická; (v S bez rozdě-; 
lování) , 

: Logická - rým, v souladu 
sS 

Zbytné, došlo k němu 

možná kvůli nedostatku 
; místa na stránce 

" Zbytné, došlo k němu, 
i možná kvůli nedostatku i L . 

I Kainovo i 25 ! Pořád 110 ještě každý pro-; Pořád ho ještě prohánějí i Patrně autorská, zbytná 

ri blu" - -136 --Bá:é mu p?i~e,"u čaj v-ple- r;, kd~t,;,;, PNnes;;(::)--1 L~gkk':~ -,;;;';;;;';- ,-m-I 
I J _____ J ch0v::._e __________ L _______________ J kO]Jlse~ ________ _..J 
! Blues o krá-I 51 ! Jeden den za drult.Vm : Jedna za druhou Patrně autorská, bez pří- i 
i lovně Kle- i ! nosu, proti předchozímu i 
I opatře I i znění 
~------;------:-~-- - -_ ... _----_ ... _---_. . .. _-----_. - -- -- ----------

I Blues o! 12/13 . Spojení slok Zbytné, možná omyl 
! velké jarní: 
i cestě 
~- ------._------------

, 25/26 Spojení slok Následek přestránkování 

46 Řasy se ti chvějí: . Řasy se ti chvějí , Nejasného 
: zbytná 

původu, i 

! I r-----------;--------;------· ------.-- ----

i 47 i Krajina vybledlá Ten film je. Krajina vybledla (. . .) Snad autorská, možná: 
I : i strašně sta!)!. , omy I, zbytná 
t----------.----"----.. -J~-.--.----------------!---.- -----.---- -------.--.-.--~- !------.--- ----------
I Blues o 133 i Pro boží ucho (Citát Sv. To- j Pro božf ucho (Citát ze Sv. I Patrně autorská, zbytná 
I správném I I máše) i Tomáše) ! 
I i I ' 

~hl~_ i i 
i Blues o 300 i 10 (36)---IJ~kjedOl;přeze~nne-··---IJ;l0ed;;~ ~řese !~ne 
I vlaků... I. :. 
i---~---I------+----·-.. ---·-·--- ... ----. 

; Pravopisná oprava 

-. j 

I i 30 tA že na tvých ňadrech třeba (. . .) SaZI! by sám 
! I : Saul byl sám 
1 ____ : _______ J_ -.----.-------

! Odpolední : 3 i Ta kterou dVllr 
i venkovské 

. Logická, 

_________ o_._~ 

Za kterou dVllr : Logická 

~~~e __ s ________ :_ 
21 To sakra rusálka je beZlla- Ta sakra rusalka je bezna- Patrně autorská, zbytná 

, . děj11} případ dějll.V případ 
L-... __ ._ 

: Bom- 6, 8 Proč mě bys právě Proč bys mě právě . Nejasné, alogické 
I bardovacÍ' I 
I blues :! • 
!~------+------+-.-------- ------ ------:-.. ----------- - ----- ---1- --- --------.------

_ i 12 . :1 A nota bene LL ____ __ \~ not~~=ne (.. :L __________ j~rav?E_isl~á 0IJf_a_v_a ______ ~! 
i 65/66/67 i · Posun hranice sloky : Logická 

I I -.---j-----------.------- . -------- - -----.----.- - ------------. 

I Blues o tom I název : Blues o tom co chceme : Patrně autorská, 
L... ___ . ___ ~ _____ ~_._. _____ .~ ______ .________ __ _ __________ _ 
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I Báseií _+---_v_e'_š_c----__ Znění Miil-_-_--I-___ -=-_---_-z~~~(M_-_B3-__ ~-_-===-__ =l_-101n_o_ce_~_l __ --=-j 
! co chceme : ! nosu 
,'--------: ~----i---------------------'.-·~---·-~-----·------·-----· ---: ---------------------, 

1
1
18 ! Co my prožíváme ; Co my tu prožíváme 'Logická v souladu s ru- i 
.! I ; kopisy , 

i---- ____ i _______ !. ___________ -_______ ____________ __1 _____________________ 1 

Spojení slok 
~. ___________ L ______ , __ ._. ______________ . _____ . ___________ . _____ . __ .. ___ _ 

i II /25/26 Nejasné, proti rukopisu ! 

Znění prvního vydání ovšem nepřebíráme beze změny: usilujeme v co největší míře elimi
novat posuny, které do Kainarových veršů vnesli opisovači. Už bylo řečeno, že takových pří
padů je nemálo a autor je odstraňuje v minimální míře. Je přijatelnější přičíst to jeho nepo
zornosti nebo dokonce nepečlivosti, než se domnívat, že s novým zněním svých veršů byl 
spokojen a vědomě je bez výhrad přijal. 

(Pokud jde o posuny od druhého' vydání k Vybraným spisům: editor jednak zpravidelňuje 
určité typografické jevy - zdvojené řádky pomlček mezi slokami zjednodušuje, "vložené" 
texty a "druhé hlasy" zvýrazňované odlišným typem písma odděluje z obou stran řádkovou 
mezerou). Vedle toho dále modernizuje pravopis (klaxónama - klaksónama), opravuje některé 
chyby druhého vydání (zase - saze) a bohužel vnáší řadu chyb vlastních.) 

Typografie, pravopis 

Typografické zvláštnosti sbírky - verše tištěné odlišným písmem, oddělování slok řádky po
mlček, odsazování veršů - přejímáme beze změn z prvního vydání sbírky, protože jak bylo ře
čeno výše, nemáme k dispozici pramen, ve kterém by tyto prvky byly zavedeny. Pouze ve 
3. části básně Dobře nám tak zvýrazňujeme celý čtvrtý verš ("Jakje oblá" m. "Jak je oblá") 
v souladu s prameny a analogicky k dalšímu zvýrazňovaní v tomto textu. Z prvního vydání 
přejímáme i dělení básní na sloky, které bylo v naprosté většině hotovo již vS. 

Znění prvního vydání přijímáme, i pokud jde o psaní velkých písmen na začátku veršů. Ka
inar zde není důsledný, někdy to například vypadá, jako by měl v úmyslu psát na začátku kaž
dého verše majuskuli, ale pak tento úmysl opustil - analogická místa (zejména když hranice 
verše padá doprostřed syntaktického celku) jsou tak často řešena protikladně. Zcela výjimečně 
měníme minuskuli na majuskuli, pokud ze stavby básně vyplyne logická oprava: tak například 
verš "šetřili si" ze závěrečné části básně Blues o tom co chceme píšeme s velkou iniciálou: 
báseňje sledem volně připojených výpovědí, z nichž každá logicky začíná majuskulí, a toto je 
jediná výjimka, vzniklá zřejmě omylem. 

Pokud jde o interpunkci, v Mých 'blues ji Kainar neužívá takřka vůbec (výjimkou je např. 
druhá a třetí část básně Dobře nám tak, které nesystémově končí v prvním vydání tečkou, kte
rou vypouštíme), ovšem s výjimkou Básně po jitřním rozchodu, kde interpunkci víceméně dů
sledně doplňuje ještě do vlastního rukopisu. V prvním vydání sbírky ovšem zmizí tečky na 
konci veršů, Výbrané .5pi.5y interpunkci likvidují úplně. Předpokládáme, že na ubývání in
terpunkce měly vliv i redakční zvyklosti, takže se vracíme k podobě, kterou měl autor jedno
značně cele pod kontrolou, a interpunkci vracíme. 

Podle současné normy upravujeme zastaralé pravopisné jevy, které zjevně nejsou autorem 
využívány pro svůj stylový příznak, například psaní "s kopce" opravujeme na "z kopce" (tato 
změna nastala už ve druhém vydání sbírky) atp., opravujeme archaické psaní nečeských slov 
typu "théma", defaitismus", "houseboat" na "téma", "defétismus", "hausbót" (rovněž nastalo 
už ve druhém vydání). Nad rámec pravopisných oprav nezacházíme a ponecháváme autorovy 
zvláštnosti v psaní přejatých slov tam, kde by noremní pravopis změnil zvukovou kvalitu 
daného výrazu ("Hebreové", "Kassiopey" atp.), podobně neměníme autorovo psaní některých 
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slov českých: důsledné "dešt'" a "tehda" či "přijdi" v básni Blues o třech stech vlaků a stří
brném kornetu (nenoremní tvar je zde dán patrně rytmickými hledisky). 

Podrobněji viz různočtení k jednotlivým básním. 

Zkratky a notace 

Zejména v soupisu různočtení užíváme zkratek pro označení pramenů. Opakovaně používáme 
následující: 

Č - časopisecký otisk 
MB - sbírka Moje blues, pokud není třeba specifikovat konkrétní vydání, například protože 
komentované místo v textuje ve všech knižních vydáních stejné 
MB 1 - první vydání sbírky z roku 1966 
MB2 - druhé vydání sbírky z roku 1968 
rkp - rukopis 
S - strojopisná složka S, předloha pro knižní vydání 
VS - otisk sbírky ve Vybraných spisech Josefa Kainara 
X - předpokládaný, ale nedochovaný rukopis zachycující určitý mezistupeň v genezi textu 
[?] - nečitelné slovo 

Podoba různočtenÍ 

Soupis různočtení zpravidla začínáme rukopisem, který zachycuje nejmladší podobu básně 
(v ideálním případě je to čistopis), ale pokud je to přínosné, jdeme ke starším fázím geneze 
textu. Soupis dovádíme ke složce S, dále jen pokud se od něj znění v MB liší. Některé 
položky soupisu podrobněji komentujeme, zejména pokud v naší edici navrhujeme změny 
oproti dosavadnímu znění texhl. Takové komentáře signalizujeme v soupisu různočtení podtr
žením čísla verše, k němuž se komentář vztahuje, komentáře jsou umístěny vždy za soupisem 
různočtení k příslušné básni. V drobných komentářích k různočtení užíváme hranatých závo
rek [ ], v některých případech uvádíme v šikmých závorkách 1 1 "spodní vrstvu" textu, pokud 
je pod definitivním zněním postižitelná předchozí, škrtnutá varianta. (Lomítka "I" užíváme 
ijako označení veršového předělu, pokud nechceme psát verše pod sebe.) Citované verše 
tiskneme v kurzivě. 
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VI. Vysvětlivky a poznámky 

V následujících poznámkách vysvětlujeme méně zřetelné odkazy k vnějšímu kontextu a upo
zorňujeme na iÍ1tertextové vazby, jak v rámci Kainarova díla, tak vazby k dalším literárním dí
lům. Vyzdvihujeme některé klíčové detaily (v kapitole Moje blues - rozbor klíčových motivů 
sbírky se podrobněji věnujeme ústředním motivům Mých blues a pokoušíme se sbírku charak
terizovat jako celek). 

Klavírní koncert 
Ústřední téma, hudba, se v básni objevuje v mnoha polohách - objevuje se hudební termino
logie (koncert, věta, harmonie, tónina), provozování hudby se zobrazuje v různých situacích: 
zpěv lidové písně, domácí muzicírování, koncert z Beethovena, pohřební kutálka, mluví se 
o skládání písniček i koncertů. Zosobněná hudba "krouží v nebesích" i "chodí na pivo". Ně
které verše se vracejí ve funkci hudebního refrénu ("Co se má a nemá", "Ona se ubírá"), 
grafické prostředky jako by naznačovaly nástup nového hlasu či změnu harmonie nebo tempa. 
1 - To dítě se narodilo pod válečn.ým vozem - Kainar se narodil v průběhu první světové 
války, 29.6. 1917 
5-6 Cimbálú Hrnczl / Vody vařicí - podobnou scénu líčí autor v básni Dítě začíná vidět 
v Nových mythech: Na hol.ých stěnách perli pára z hrncú. 
8 - Zeď nářků - pozůstatek zbořeného Chrámu v Jeruzalémě, symbolizující porobu vyvolené
ho národa; jeden z řady odkazů na Starý zákon 
15 Aischylos - zakladatel starořecké tragédie (525-455 př. n. 1.), autor trilogie Oresteia. K an
tickému divadlu se váže i metafora chórzt z verše 10 
21 Že láska bože láska - citace lidové písně 
23 A Rašína nám zabili - 1923; uvedení konkrétní historické osobnosti báseň zasazuje do 
konkrétního historického časoprostoru; podobně zmínka o proslulém obuvníkovi Baťovi ve 
verši 39 - odkaz na první republiku 
29 A někdo řekl: Kane - zdůraznění slovesa upomene na "metajazykové" Blues o jejích 
slzách (Proč slzy kanou Proč jen netečou), případně na starší báseň Lhůta ze sbírky Nové 
mythy, kde se staví do protikladu hrdla a krky 
42 Třeba Beethovena - Ludwig van Beethoven (1770-1827) se u Kainara objevuje opa
kovaně, už v předválečné básni Mrtvý dirigent, v básni Kdo je dlouhá léta nemocen z Nov.ých 
mythi't a s poněkud negativním zabarvením v básni Schůzka v Anglii z Veliké lásky 
43-46 Klavír měl nohy v dobrém počtu tři / Obludy jsou buď dvounohé / anebo čtyřnohé / Tři 
nohy klavír měl - v básni Čtyři roztomilí katané ze sbírky Nové mythy se čtou verše a nad zvÍ
řetem klavíru / tak nevinným ( .. .) 
48 Ty Parthenone O tvé černé sloupy - Parthenon je největší chrám athénského chrámového 
okrsku Akropole 
50-53 ten nikdy Peršamtm ( .. .) Neustoupí - pokračování v rozvíjení antického motivického 
okruhu: řecko-perské války se odehrály v 5. století př. n. 1., ve 4. století př. n. 1. pak proti 
Peršanům bojoval Alexandr Makedonský; tato postava se objeví v druhé části básně Dobře 
nám tak 
60 Naleznuv přednádražÍ - tento termín se objevil už v básni Laciné věci se sbírky Člověka 
hořce mám rád: Lidé ( .. .) / posl/mljÍ s nimi [s lacinými věcmi] / tam na těcrlaalekých předná
dražích / dobrého vychováni svého 
63-64 A jeden krásný topič / jej zvedl jako búh až na svou lokomotivu -lokomotiva a železni
ce je velmi častý motiv v Kainarových básních; jde o autobiografický detail; a konkrétně tyto 
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dva verše se vykládají jako přímý odkaz k básni Topiči velkých lokomotiv ze sbírky Veliká 
láska-l l

• Ve sbírce Moje blues se motivy lokomotiva železnice vůbec objevují opakovaně. 
Lokomotivy jsou v Klavírním koncertu živoucí, v Dobře nám tak mrznou, a ve Verších od 
vody slovo lokomotiva se zpívalo. 
67 A on se klaněl mu a obětoval jemu - pastiš dikce Kralické bible 
95-96 Kamenný beran se zvětralou hlavou / Cžvěl z vrat - bezmála doslovná citace z básně 
Dvůr ze stejnojmenné rukopisné sbírky, která začíná Kamenný beran se zvětralou hlavou / 
cžvi z vrat. 
108-110, 115 [muka] / Jakoubka co pral se s andělem - poněkud travestovaný starozákonní 
motiv zápasu Jákoba, syna Izáka a Rebeky, bratra Ezauova, s andělem (Gn 32,24 a n.) U Kai
nara se tento motiv objevuje opakovaně, např. v básni O radosti a vzteku (Člověka hořce mám 
rád) nebo v Sonetu, tištěném ve Studentském časopise roku 1937 
156-157 Plamének aby hořel směrem doUt doli:! / Až do srdce - spojení plamene a srdce se 
nalezne ve stejné sbírce ještě v Blues o třech stech vlacích a stříbrném kornetu, ale i méně pří
mo v básni Mladému střelci z Nových mythz/: ( .. .) A její [lampy] malý plamen / Podobal se 
horoucímu srdci 
158 A když jsem prochodi! podrážky a cítil zemi - v rukopise je mezi posledními dvěma slovy 
přípisek, který může znít bud' naboso nebo spíš nohou - podobný motiv se dá najít v básni 
Ohně (Ohýnek pálil v spánku / Nohy krvavé a bosé / Nohy vědoud); motiv nohou je ústřední 
v rukopisné básni Pes pana Feigla ze stejné doby (text má podobně bilanční charakter jako 
Klavírní koncert; viz Dodatky) 
160-161 Spáchal jsem takové věci že dodneška / Stydim se ještě za moc jiných lidi - báseň 

Slovenská noční cesta z Nov.ých mythzl končí verši A dodnes je mi toho líto / A velmi se za 
sebe stydim 
176 králíčci se vracejí ještě v básni Verše od vody; stejného rodu je i roztomilý bernardýn 
z Blues o ráji a sladkým bernardýnovi 

Máte dopis ve schránce 
20 Vira naděje a láska - trojice křesťanských ctností 
38 a n. Navštíviljsem naši Epochu - Podobnou zdůvěrňující personifikaci nalezneme i v básni 
Co unese člověk (Budoucnost vycházi s křepelákem / Do čistého jitra / Má za kloboukem kví
tek) a Ohně (Ajitro celé ještě urousané / Přiběhlo z luk / A olízlo mu ruku) 
49-53 Několikrát jsem byl uveden na program / A zase z něho sňat / Laskavými Martami / 
Které nevynechaji jedinou premiéru / Intelektuálních poprav - travestie novozákonního mo
tivu ukřižování Krista a sejmutí z kříže; k tomu se váže už verš 48 A několikrát jsme se dali 
vzkřísit v Krči v trávě. S tou výhradou, že "laskavá" Marta, dcera Lazarova, nebyla přítomna 
ani ukřižování, ani sejmutí Kristova těla z kříže, ani jeho vzkříšení - na rozdíl od Marie Mag
dalény, kterou Kainar do své poezie uvedl už před válkou (Marie z Magdaly, sbírka Osudy) 
a ke které se mj. vrací (sebecitací) v Blues o správném hladu a v jedné z pozdních básní Poé
zie jak j si pořád krásná 

Hodinky v kapse 
K této básni se Kainar opakovaně vracel; existují minimálně dvě další dokončené verze, více 
či méně odlišné od znění ve sbírce - viz různočtenÍ. Ještě poslední Kainarova práce, cyklus 
textů k albu Kuře v hodinkách, spojuje téma lásky a času. 
15 Můj dědeček byl hlídač na trati - autobiografický detail 

41 BLAHYNKA 1983, s. 26 
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Báseň po jitřním rozchodu 
Důsledně užívaná interpunkce, doplňovaná i do vlastního rukopisu, je snad signálem, že text 
vznikl už na začátku 60. let nebo dříve - ještě básně sbírky Lazar a píseň interpunkci mají. 
Důslednou interpunkci má například báseň Čtyři roztomilí katané z Nových mythú. Do ranější 
fáze Kainarovy tvorby ji nepřímo zařazují i poměrně časté rýmy. Konečně existují motivické 
shody s básní Čtvrtá ráno Jiřiny Haukové42 ze sbírky Cizí pokoj - sbírky, která vyšla ve 
stejném období jako Nové mythy a která stejně tak náleží poetice Skupiny 42. Tematicky je 
možné báseň přidružit k textům, které psal Kainar po komunistickém převratu, kdy někteří 
zjeho přátel emigrovali (zejména Ivan Blatný). Už l3. března 1948 uveřejnil tento text: 

Na stole leží telegramy 
a úzkost leží na čele. 
Ach to jsou tedy moji známí. 
Ach, to jsou moji přátelé. 

Za oknem svítá, hořké ráno, 
po noci třikrát probděné. 
Já vím, proč řek' jsem svoje Ano. 
Proč ondekli svoje Ne? 

Kdo trpěl vždy jen usmívavě, 
a smál se lživým noblesám, 
ten, když mu selhal úsměv právě, 
je na tom zle. Je hrozně sám. 

Za oknem ráno, hořké ráno. 
Z mlh slunce brzo vyplyne. 
Muž řekl lidu: Stolaát ano! 
A mužíčkové típli: Ne. 

Na stole leží telegramy. 
Někdo se zvedá od stolu. 
O hodně více budem sami. 
A proto více pospolu. 

Oběma těmto Kainarovým textům je společná ranní meditace nad rozpadlým přátelstvím. Po
zoruhodnáje absence ideologizování a ironie, kterými se vyznačují další podobné texty psané 
v těsně poválečné době - viz poznámky k básni Blues o básničce a vlezlé ženě. 

Co unese člověk 
1 Sovětská raketa padla do Měsíce - sonda Luna 2 zasáhla Měsíc 13. 9. 1959 
15 Jiná sovětská raketa obletěla Měsíc - Luna 3, která pořídila snímky odvrácené strany Mě
síce, byla vypuštěna 4. 10. 1959 
31 knihovnu v Alexandrii - knihovnu v egyptské Alexandrii založili ve 4. a 3. století př. n. I. 
Ptolemaiovci, měla kolem půl milionu svazku, stala se symbolem starověké vzdělanosti. Zni
čena požárem. 

"" Přinejmenším jde o ústřední protiklady lidé - ptáci, den - noc. 
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32 autodafé - upálení člověka 
33 první pec li Buchenwaldu - Buchenwald byl za druhé světové války jeden z největších 
koncentračních táború, fungoval v letech 1937-1945 
47 Na smetišti vyhozený čajník - dost možná opět ozvěna Laciných věcí, a snad i básně Jeřáb 
z Veliké lásky (kdy jsem se díval/ ( .. .) / na celý svět / jak na smetiště zla / (. .. ) / jak hrnek 
z trávy) 
117-119 Přivádí ( .. .) šílený strach ze tmy mezi hvězdami / Až k rozumu. Podobné verše čteme 
už v básni Fantazie ve Veliké lásce: Co prý je pro nás prostor mezi hvězdami / že neděsí nás 
vůbec jeho prázdnota. Jde velmi pravděpodobně o parafrázi Pascalova slavného výroku "Ti
cho oněch nekonečných prostorú mne děsí" (který ve své básni Citáty ze sbírky A co? repro
dukoval František Halas) 
120 a n. Proklamativní ztotožnění s kolektivem, které opět nacházíme ve Veliké lásce, v básni 
Exkomunikace: protože já vůbec málo znamenám. 

Kytička za Vasila 
1 Alejí falešných svatých - v básni Člověka hořce mám rád se podobně upozorňuje, že na 
všech mostech stojí dosud svatí (rozuměj: nepatřičně) 
30 Varchy úmluv - biblický motiv; archa úmluvy byla púvodně schránkou, v níž byly pře
chovávány desky Zákona, které obdržel Mojžíš na Orebu. Podle Adolfa Novotného (1956) 
"truhla smlouvy byla lzraelcúm viditelným znamením a jakoby zárukou Hospodinovy přítom
nosti ajeho pomoci". 

Patrice Lumumba 
Patrice Lumumba (1925-1961) byl předním účastníkem hnutí za osvobození Belgického 
Konga; 1958 založil Konžské národní hnutí a od 30. června 1960 byl předsedou první vlády 
Konžské republiky. Už v červenci dochází k belgické intervenci, Lumumba žádá o zásah 
OSN, ale marně. V září je pučem sesazen, v prosinci zatčen a vydán katanžským separatis
tllm, kteří ho v únoru 1961 popravili. 
Báseň měla v púvodní verzi a časopiseckém otisku (Květy 2.3. 1961 pod názvem Dvě jména) 
pokračování, ve kterém se objevuje jméno další historické persony: Daga Hjalmara Ham
marskjolda, který v době, kterou báseň reflektuje, zastával funkci generálního tajemníka OSN 
(1953-1961). V září roku 1961 umírá při leteckém neštěstí, ve stejném roce mu byla in 
memoriam udělena Nobelova cena za mír. 

V severním Švédsku ještě někde žije 
stařičký učitel 

Trochu té penze 
Trochu toho kvítí 
Málokdy listonoš 
Jen usmíření ťukalo mu na okno 
(Včely tu přece nežily nikdy) 

A přece minulou neděli on plakal 
Bibli rozevřenou na té a té stránce 

Smazáno bude s tváře světa 
Jméno zvůle té 

Povstaňte Hammarskjolde 
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Už se 
Nejmenujete 

V severním Švédsku stařičký učitel 
Hlavu má v prstech které nabádaly 
Hlavu má v prstech které k nebesům ukazovaly 

A teď mu hanba zalévá květiny za oknem 
Hanba mu přináší penzičku 

Polární záře marně slabikuje v bibli 

Tam dole Afrika 
Ta hledí do slunce 
Ve jménu jména jež se sluncem stalo 
Ve jménu vzduchu jenž se vzduchem stal 
Afrika vstává 
Černé dítě vstalo 

Veliký pták svá křídla rozepjal 
Lumumbovo volání 
se rozepjalo 

Kainar tuto vizi Hammarskjoldova stáří (7) vypustil patrně po tajemníkově tragické smrti. Vypuštění tohoto mo
tivu má ovšem i svou logiku z hlediska výstavby této části texhl: trvalé zachování jména v básni a rozsudek 
kjeho věčnému zapomenutí nejdou dost dobře k sobě. 

Lumumbova smrt měla značný mezinárodní ohlas. České deníky i další periodika během ledna sledovaly prů
běh událostí v Kongu, a když 14.2. přinesly zprávu o Lumumbově smrti, začaly přinášet fotografie demonstrací 
požadujících Hammarskjoldovu rezignaci, přetiskovala se memoranda politiků i dopisy řadových .čtenářů. Kaina
rova báseI'í vyšla na stránce označené záhlavím "Celý svět, rozhořčen vraždou Patrice Lumumby, volá: Skon
covat s řáděním kolonisátorů v Kongu!". Jednoznačná polarita Lumumba - Hammarskjold, na kterou se vázaly 
další protiklady (dobro - zlo; kolonizátoři - utlačovaní; pravda -lež; imperialismus - demokracie atd.), vytváře
la sémantické pole, z nějž rostl i Kainarův text. Jan Drda ve svém příspěvku pro Rudé právo (I5. 2. 1961) 
podobně jako Kainar anuluje Hammarsl<joldovo jméno a staví proti němu věčnou trvalost jména Lumumbova: 
"Vy vrazi v bílých rukavičkách! Lumumbovo jméno bude dále zářit v souhvězdí hrdinll lidstva, bude plát jako 
velká stálice nad zítřejší svobodnou Afrikou! A vaše jména budou na hnojišti dějin vláčet psi." I František Kubka 
(RP, 16. 2. 1961) stejně jako Kainar i Drda oslovuje tajemníka OSN se sudičskou dikcí, posílá ho "do propadliště 
dějin" a akcentuje rytmické kvality Lumumbova jména, kterých využívá i Kainar: "Slyšíte bubny hněvu, pane 
Hammarsl<jolde7 Lumumba, Lumumba!" 
Krom Kainara věnovali konžským událostem své texty i další tvůrci, v Mladé frontě Josef Schnabel (Smrt Patri
ce Lumumby, 16. 2. 1961), v Rudém právu Ilja Bart (15. 2. 1961), Ivo Štuka (19. 2.) nebo řecký básník Jannis 
Ritsos, v Čechách hojně překládaný (RP 5.3.); patrně by se našli i další. 
Podobné propojení se sémantickým polem vytvářeným kolem neliterárních událostí a v souladu s politickými 
požadavky lze u Kainara konstatovat v padesátých letech, v období sbírky Veliká láska a částečně i v Českém 
snu. 
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29-31 Verše Protože pohled měl Patrice vždycky / trochu těžši / Nežli ostatnÍ děti upomenou 
na úvodní verš básně Maďarský podzim ze sbírky Člověka hořce mám rád: Protože viděl tro
chu vic nežjini. 

Ohně 

Stejně jako v úvodním Klavírním koncertu je zde ústředním tématem hudba, ale spíše už po
výšená na symbol; "píseň", na které "není ani zbla / A přece není marná" je spíše postojem 
k životu a lidem než skutečnou písničkou, symbolem svobodného života "u vysokých ohňú". 
Píseň přesahuje čas i prostor, trvá, přestože (protože) je protikladem "počítání do stád" a "Pří
stojnosti dobře uvážené". Verše "Na té písni není ani zbla" a "U vysokých ohňů jsme sedáva
li" se vracejí jako refrén, stejně jako v Klavírním koncertu je využito grafických prostředků 
k odlišení různých tematických pásem a hlasů. 
115-116 Které Kainovo plémě zakopalo / Opouštějíc město vykvetlé sírou a solí - dúležitý 
motiv Kaina, syna Adama a Evy, který zabil svého bratra Abela, se vrací v Kainově blues. Ka
inovým plemenem snad Kainar rozumí prokleté a neštěstím stíhané lidstvo. Město vykvetlé sí
rou a solí může být Sodoma nebo Gomora, až na to, že tato města neopustil nikdo krom Lota 
a jeho rodiny, Lotova žena se pak proměnila v solný sloup - v této souvislosti je zajímavá 
zmínka o tom, že Kainar chystal sbírku s názvem Lotovy dcery (viz podrobnější komentář 
v kapitole Josef Kainar - Přehled života a díla). V rané básni Venkovské alelujaje tento motiv 
využit pro vyjádření protikladu města a venkova: když vzpomínám na vás města zlá / proč 
ohlížím se zaklet v solném sloupu. 
119 Tam pod horou Sinaj - na hoře Oreb v pohoří Sinaj rozmlouval Mojžíš s Hospodinem 
a obdržel desky Zákona. Není jasné, míní-li předchozí verš Tulákem Osmnáctým Mojžíše. 

Verše od vody 
Voda je jeden z klíčových Kainarových motivů. Připomeňme alespoň Ryby z Osudzl, kde se 
praví svou vodu, boha svého / nikdy nepoznáme 
II, 1-4 - Viktorka věděla co dělá / Zešilet umí ledakdo / Ale že v nocž / Nad ~plavem srov. pří
běh o Viktorce v Babičce Boženy Němcové. Kainar ho rozvíjí a posouvá ve druhé sloce. 
5 Krasopani - knižní vydání tisknou krasopaní, nicméně podle rkp. je zřejmé, že Kainar mínil 
tradiční poetismus označující Venuši 
VI, 9-11 Libovolně kličkovali malí králíčci / A slovo lokomotiva / Se zpívalo Byl konec století 
- totožné motivy nacházíme v úvodní básni sbírky (Protože tváři v tvář živoucím lokomo
tivám / Kdo nezzlstal by němý jako prst; (. . .) budoucnost / plnou mrňavých králíčků 
a hihňáni), podobně je zde i datace kamsi na počátek 20. století. Pojetí železnice jako emblé
mu zašlých dob nacházíme kromě Klavírního koncertu i v básni Hodinky v kapse 

Dobře nám tak 
I, 23 pan Morse - Samuel Finlay Breese M., 1791-1872, vynálezce telegrafické abecedy 
(morseovka) 
II, 21-22 Alexandr Velik;í to věděl/když tak divoce ťal do starého uzlu - Alexandr Veliký -
antický vojevůdce a zakladatel nedlouho trvající rozlehlé Makedonské říše. Legenda o "gor-
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dickém uzlu" vypráví, jak dobyvatel Alexandr vyřešil tradiční úkol, jenž ukládal adeptovi roz
vázat komplikovaný uzel, tím, že ho rozťal mečem 
IV 4 Cizí pokoje - Cizí pokoj je název druhé sbírky Jiřiny Haukové, Kainarovy souputnice ze 
Skupiny 42 
48 ( .. .) Poklad z Jablonce - v Jablonci nad Nisou se tradičně vyráběl úspěšný exportní artikl: 
skleněná bižuterie; laciná, ale efektní 
49 Jadeit z Vietnamu ostře zelený - dost možná autobiografický detail, Kainar Vietnam navští
vil v roce 1958 (časopisecky pak otiskl báseň Děvčátko z Hanoi) 
62-64 Kdo z cestujících je rodák z Lidského / A kdo je z Čenichánf / Anebo z Vrčeni - metoda 
charakterizace postavy v básni pomocí toponyma se objevila už ve Veliké lásce: ty nejsi bitva 
Zl Slouhova / kde vojsko pána / z Mordové - Historie; pan Mastný z Bodrého - Schůze před 

průvodem 

Malá půlnoční hudba 
4 Do té černé vody - Ve sbírce Lazar a piseň je báseň Černá voda, v níž se ovšem s daným 
motivem pracuje trochu jinak 
6, 7; 9,10 Byljsem tam vhozen / Nahý červik v háčku (. . .) Ten háček ten mám / V sobě dál. 
V básni Noe z roku 1966 se podobný motiv vrací: Dlouho uhadoval číslo háčků smrti / (Měl 
v sobě jeden Tehda utržený) 
63 fý prodavači provázků - patrně odkaz na vlastní báseň Provázky z roku 1946, tištěnou 
pouze časopisecky. Knižně vyšla až roku 1966 v časopise Impuls (spolu s dalšími dvěma ne
tištěnými básněmi 1947 a Mladému malíři) a knižně až v Kainarem koncipovaném výboru 
Třináct kytar (1967). 
76 Notre-Dame: proslulý rozměrný pařížský chrám, mj. dějiště romantického Chrámu i\1atky 
božf II Paříži od Victora Huga. 

Kainovo blues 
Kain a Abel byli synové Adama a Evy, Kain svého bratra zavraždil (srov. verš 9) - ze závisti, 
neboť Hospodin přijal Abelovu masitou oběť, ale Kainovy zemědělské plodiny odmítl (Gn 4). 
Podle Biblického slovnfku "původně snad za vypravováním Gn 4 vězí pradávný rozpor mezi 
nomády a rolníky, mezi obětí zvířecí a rostlinnou a vůbec mezi rozličným pojetím bohosluž
by".43 Kainar obě jména používal jako pseudonymy, čímž protiklad Kaina a Abela neutra
lizoval. V básni se ne nadarmo před světem skrývají oba. 
32A vody a Písma Apsú - Písmem je samozřejmě míněna Bible 

Blues o královně Kleopatře 
Leitmotivem básně je historická postava egyptské královny Kleopatry, která podle legendy 
popíjela perly rozpuštěné ve víně (octě). Vládla Egyptu od roku 51 př. n. 1. Stala se milenkou 
římského císaře Julia Caesara a po jeho smrti i jeho nástupce Marka Antonia. Když byl Anto
nius roku 31 př. n. l. poražen Octavianem, nechala se uštknout dvěma hady. 

43 NOVOTNÝ (1956), s. 3 17 
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19 Pár deci gamzy A pár šluků z dějin - gamza byla do Čech ·dovážená odrůda bulharského 
červeného vína 
39 A rozplyne se v tobějako perla v octě - v básni Dívky v Nových mythech stojí verš V každé 
mé číši je perla na dně pane 

Blues o velké jarní cestě 
Po verši 39 následuje v časopiseckém otisku dalších 44 veršú (viz Rúznočtení), které 
v knižním otisku Kainar beze zbytku vypustil. Tímto zásahem omezil počet aktérů na dva -
což je posun k větší intimitě, o které mluvíme v kapitole Moje blues - Rozbor klíčových mo
tivú sbírky. 
10 Lemurie - jméno legendární pevniny, která se měla nacházet na místě dnešního Indického 
oceánu. Kainar toto místo měnil: v rané verzi stálo Sumer, ještě dříve Matriarchát, zjevně šlo 
o evokaci čehosi prastarého. 
43 Sardanapal - asyrský král Aššurbanipal (7. století př. n. 1.) porazil povstání v Babylonii 
v letech 652-648 př. n. 1. 
54A samé ztráty Pís:ní Přátelství - ztráta přátelství je tématem Básně po jitřním rozchodu 
55 pan Roentgen - Wilhelm Konrad R. (1845-1923), první nositel Nobelovy ceny za fyziku, 
objevitel gama záření (rentgenových paprskú) 

Blues o správném hladu 
14 Sám stmý Saturnus ji první očichával - v římské kontextu totéž co řecký Kronos, jeden 
z Titánú, syn Gáie a Urana. Kritické očichávání se mimochodem objevilo už ve Veliké lásce 
v básni Teorie: Pak přijde kritik, vyčistí si brýle / očichá ver,\:e (. . .) 
30 Fis dur - tónina se šesti křížky v předznamenání, tj. nesnadná a pro jazzový bigband, který 
tu Kainar evokuje, netypická. 
33 Pro boží ucho (Citát sv. Tomáše) - jeden svatý Tomáš dal vzniknout úsloví nevěřící Tomáš 
- neuvěřil, že má před sebou zmrtvýchvstalého Krista, dokud nevložil prsty do rány v jeho 
boku. Jako znalec Božího sluchu přichází v úvahu i teolog Tomáš Akvinský. 
35, 36 (To Maří z Magdaly vzdychala / Vzpomínajíc) - aluze na vlastní báseň Marie z Mag
daly ze sbírky Osudy 
45 U Anky v Koruně - Proslulá Koruna, dnes již neexistující stravovací zařízení v Paláci Ko
runa na V ác1avském náměstí, byla symbolem proletářské životní úrovně. Milan Blahynka 
zdůrazňuje, že Kainar znal Korunu z vlastní zkušenosti.44 

Blues o křestních listech 
Konstatovali jsme podivuhodnou shodu s básní Emigrantské blues W. H. Audena (viz též ko
mentář v kapitole Kainar, poezie a blues). Audenova báseň se blíží klasickému blues 
trojdílnou slokou, naříkavou dikcí, jíž lyrický mluvčí oslovuje svou partnerku a stěžuje si jí na / 
nepřízeň světa, jež je oba stíhá. Jedním z motivú jeho básně je bezmoc individua konfron
tovaného s neosobní úřední mašinérií, která se podobně formulovaná objevuje i u Kainara. 
Zábranúv překlad je ovšem stylizován spisovněji. 
Auden: "Konzul třísk do stolu pěstí a ledově změřil si nás: / ,Jste úředně mrtvi, když nemáte 
vízum a pas.' / My všakjsme, co já vím, živi, má drahá, každý z nás dvou je, co já vím, živ." 

44 BLAHYNKA (1983), s. 189 
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16 Pojď ,špatný drahoušku- v jedné z verzí Hodinek v kapse (v autorském výboru Poezie) je 
verš Mú} strašný drahoušku 

Blues o třech stech vlaků a stříbrném kornetu 
29 A že na tvých ňadrech třeba Saul by sám - biblický král Saul je výraznou postavou Starého 
zákona (První kniha Samuelova). Konec jeho panování poznamenala nepřízeň Hospodinova, 
kdy z Božího dopuštění "Duch Hospodinův odešel od Saule, a nepokojil ho duch zlý od Hos
podina" (lS 16,14), a jedině Davidova hra na harfu ho uklidňovala. Možná by to dokázala 
i v básni oslavovaná žena. Ovšem králem, jenž měl v stáří pookřát na ňadrech mladé dívky, 
byl právě až Saulův nástupce David. Saul do Kainarovy poezie vešel v rané básni Letní II 
(harfa před saulem zlomená ploutev rybO 

Odpolední venkovské blues 
4 Kde kuře krákoře - citace lidové písně 

Blues o básničce a vlezlé ženě 
5-8 Krákoraveé tvrdě koherentní ... - má se za to, že zde Kainar paroduje jazykové experi
menty lyriky šedesátých let. Milan Blahynka, hlavní Kainarův vykladač za normalizace, jenž 
období 60. let v poezii hodnotil jako "spiritualistickou recidivu", tento dílčí motiv opakovaně 
zdůrazňuje (" ... nádherná parodie na českou módní poezii šedesátých let ... ,,45). 
Zajímavější je ale přehodnocení motivu lumíkzl. O těchto severských hlodavcích, kteří se zá
hadně v náhlém pominutí vrhají hromadně do moře, psal už Kainar už v roce 1948. V roce 
1966 si ve sbírce Moje blues klade otázku Kam táhnou llllnfci?, a jejich bezhlavost je mu 
metaforou pro směřování lidstva (v. 15). 20.7. 1948 si v Brněnském rozhlásku (Svobodné/Li
dové noviny) analogickou otázku klade jinak a také si na ni odpovídá: 

Čtu velice rád Brehma. 
A to si zaplesám. 
Když celý svět mne zklame, 
hledám v něm svoje známé 
a taky sebe sám. 

( ... ) 

Nedávno připadl jsem 
na zvíře lumíka. 
To jinak opatrné 
čas od času se hrne 
v dojmu, že uniká, 

do moře, a tak zajde 
lumíčí šeptandou. 
Tak asi, jak ti všici 

45 BLAHYNKA (1977), s. 261; "Spiritualistická recidiva" je titul jeho stati z roku 1976, přetištěné ve stejné 
knize na str. 209-223. 
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co přejdou přes hranici. 
Proč jdou? Nu, jdou ajdou. 

čtu velice rád Brehma. 
Ať lvi či slimej ši, 
ať promyka či kráva, 
Brehmem se člověk stává, 
mám dojem -lidštější. 

(Tématu emigrace se věnoval Kainar vícekrát, už 13. března 1948 vyšla báseň o pročítání te
legramú z ciziny od přátel, kteří se nehodlali do nového režimu vrátit -:- viz poznámky k Básni 
po jitřním rozchodu. Je pravděpodobné, že díky těmto osobním vazbám nepsával Kainar 
podobné texty pouze na společenskou objednávku, jako výjimka se nám však jeví známý roz- í 

hlásek zesměšňující emigraci Ivana Blatného ze 3. dubna 1948 [Jet' mlac(v génij objekt měst- i 
ské pýchy. .. ], ve svém sarkasmu až obludný.) 

j 
Blues o ráji a sladkým bernardýnovi 
Je zajímavé, jak starý je ústřední motiv básně. Sarkasticky využitý motiv bernardýna nachází-
me už v dopisu Jindřichu Chalupeckému z první poloviny roku 1943: "Zatím si slibuji, že 
jakmile doklepu poslední stránku knížky, která je plná jmen jako Noe, Marie z Magdaly, Ba-., 
rabáš, Kateřina Sforzová atd. 46

, zamiluji se do sextánky a budu psát o větvičkách hlohu, ') 
bernardýnech proti nebi s obláčky a vúbec o něžné lásce.,,47 . 

Bombardovací blues 
2-10 Kdo by tu zpíval blues ... - púvodně součástí nedokončené delší básně I písně; ta zjevně 
neměla být součástí většího celku 
26-27 Zkrátka když jsem našmátral / SVll} vlastní vypínač - v La belle dame sans mercy 
v Nových mythech jsou verše Hledajíc vzduchem namátkou svůj vypínač jenž visí / Na ŠňltrCe 
jako malý pláč 
30 Máš dost svých Serafit a Kůrzt - serafové jsou třída andělských bytostí oslavující Hospodi
na; kúrové andělští zase sbory andělú 
35-36 To nenf Mana / Nebeská - Manu čili nebeský pokrm seslal Búh Židúm bloudícím pouš
tí (Ex 16) 
54 Sto metrzt odtud L S Raum - zkratka německého Luftschutzraum, tj. protiletecký kryt 
68 Až přijde Soudnej den - při soudném dni neboli na posledním soudě bude podle tradičního 
pohledu, vycházejícího z poslední knihy Bible, Zjevení sv. Jana, soudit Búh "živé i mrtvé" (Zj 
20, 12). Dovršení Božího plánu a konec dějin tohoto světa, po němž následuje blažené bezčasí 
v nebeském Jeruzalémě a věčné tresty v ohnivém jezeře. 

Blues o tom co chceme 
19 Těch nocí s Habakukem Odbíjení slávy - Habakuk (Abakuk) jeden z "malých prorokú". 
Podle Biblického slovníku ,jako celek řeší kniha otázku, jak Boží spravedlnost múže připusti
ti zlo"48. 

46 Sbírka Osudy (1947) 
47 ŠPIRIT (1995) 
48 NOVOTNÝ (1956) 
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VII. Textová část 
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Klavírní koncert 

1 To dítě se narodilo pod válečným vozem· 
Z dveří od kuchyně jako motýlkové 
Mydlinka za mydlinkou 
A těch lamentací 

5 Cimbálů Hrnců 

Vody vařící -
Ach páni Hebreové 

Jaká Zeď nářků 
Zde jich bylo dvanáct 

10 Sousedé Chóry v maskách soucítění 
Dřevěné tlamy krásně bučící 
On bude sirotek 

Ajestli 
z bedny od uhlí jim nenapovídal 

15 Sám Aischylos 
Tak doopravdy nevím 

V kredenci do hrnků se ukládaly saze 
Kdepak sklo Kdepak 
Spořitelní knížka Úroky Sny Štěstí 

20 Při žitné kávě vroucně bučel chór 
Že láska bože láska 
No ale nemá ani na kvasnice 
A Rašína nám zabili 
A bude z toho krev 

25 (Ve Vídni prý byla 
ze zármutku deset párů střevíců 
tam protančila) 
Z krve bude zase jenom krev 
A někdo řekl: Kane 

30 Ta láska bože láska 
Dveře rozštípané 

--------------

Kanárek svěsil hlavu na prsa 
--------------

V pokoji vedle pod klavír 
Tam bylo nejzdravěji 

35 Šly kolem boty Co se jí a nejí 
Prevíte tichá 
Kamjde šváb 
Umřel pan Šole Odešla mu duše 
Od Batě boty Boty odcházejí 

40 Odešel Rašín Co se má a nemá 
Jarmilko zahrej 
Třeba Beethovena 
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--------------
Klavír měl nohy v dobrém počtu tři 
Obludy jsou buď dvounohé 

45 anebo čtyřnohé 
Tři nohy klavír měl 

Ty sladký domove 
Ty Parthenone O tvé černé sloupy 
Kdo opírat se záda naučil 

50 Ten nikdy Peršanům 
Křupanům bez muziky 
Kdyby měl umřít 
Neustoupí 
Pro toho není Co se má a nemá 

55 Pro toho není Co se smí a nesmí 
Sám slavíček ho učí otevírat 
Zobák v pravý čas 
Hudba mu bude osudem a metou 

Zakrátko nato ji zradil 
60 Naleznuv přednádraží 

S prvotním potkanem S palmami semaforú 
Ráj plný zvonění 
Ajeden krásný topič 
jej zvedl jako búh až na svou lokomotivu 

65 a svezl jej do České Třebové 
A zpátky 
A on se klaněl mu a obětoval jemu 
Písničky svoje Směšné beránky 
Protože tváří v tvář živoucím lokomotivám 

70 Kdo nezůstal by němý jako prst 

Až zase po létech 
V koncertním sále přímo pod lustrem 
Který se skvěl a okapával 
Jako chobotnice 

75 Právě teď právě vytažená z moře 
Uvaděč vodil opozdilé za ucho a kýchal 
Adéla měla na rameně rúži 
K věty které rostou přímo z větviček 
Prý voní zejména 

80 Adéla voní Tenká Dřevěná 
Pak přišel umělec a klaněl se jak pták 
A zahrál Beethovena 
Zahrál do oblak 

Všechno bylo známé ale divné 
85 Velelo se mi skládat písničku: 

Syč zlato syč 
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Když topič na tě plivne 
Až k Třebové ať zazníš 
písni má 

90 Adélka Langová je pravá láska má 
--------------

Takže jí zítra napíšu klavírní koncert 
O třech větách: 
O červené O modré A o žluté 
--------------

Ve Slezsku Na malém statečku 
95 Kamenný beran se zvětralou hlavou 

Civěl z vrat 
Nechtělo se mi ani vzpomínat 
Kůžky z plotů vlály 

Lampy v modlitbách 
100 Koho večer koho zase vzali 

Nebe jáma svápnem 
Bílé vápno hvězd 
V lebce zvonky Prasklé zvonky 
Jedovaté samohonky 

105 Prasklé zvonky Ale téma 
Ajá nevím co se v hudbě 
smí a nesmí Má a nemá 

Jakoubku Cos měl s tím andělem 
Natrhl ti koutky smutné duše 

110 Nadělal ti pěkné modřiny 
To je vše co zbylo 
Z modré tóniny 
V míse stydne špenát 
Jitro tiší muka 

115 Jakoubka co pral se s andělem 
Jménem Harmonie 
Té pro samouka 

Štěkají psi Hudba se ubírá 
Pomlčme Kam 

120 Kam tramtaram 
Pohřebnímu vozu vrže prasklé péro 
Ale dřív než v heligónce 
všecky sliny docmestí 
Nežli složí tělo vdovce 

125 do hlíny a do štěstí 
Panuje tu Tramtaram 
Ó hudba Matka naše 
Stará Matka Hudba Milující: 
Drdůlek vždycky nakřivo 
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130 S muzikou krouží v nebesích 
A chodí na pivo 

Před koncertem židle oprašuje 
A sólistovi popošije knoflík 
Ani o tom neví 

135 Prsty má hnědé Zkřivené 
Oddenky 
Tisícileté 
Révy 
--------------

Štěkají psi Ona se ubírá 
--------------

140 Přiznávám se tímto ke všemu 
I k sobě 
Zbůhdarma jsem tahal slona za ocas 
V době zostření podmítky ač je to zakázáno 
Snažil jsem se rozvít růže v deštník 

145 Ačkoliv jsem nepromokavý 
A růže plakala 
V telefonním seznamu jsem podtrhával názvy 
firem které se poctivě živí vývozem větví 
a nemyslel j sem to s nimi příliš dobře 

150 Také jsem se narodil ač jsem měl na vůli 
vyšumět vypísknout vyústit v přesmyčku 
Líbal jsem na ústa a hmatal jsem Nu což 
Až j sem i nahmatal 
Kousal jsem mlhu nikým neviděn 

155 Abych si svévolně ci. tiše přišel na své 
Lomcoval jsem A snažil jsem se přimět 
Plamének aby hořel směrem dolů dolů 
Až do srdce 
A když jsem prochodil podrážky a cítil zemi 

160 Bylo mi líp A to je defétismus 
Spáchal jsem takové věci že dodneška 
Stydím se ještě za moc jiných lidí 
Také j sem zestárnul Ale než bych tesknil 
Snil jsem že z pleše si udělám 

165 Sluneční hodiny 
Cožje zhovadilost A své nejmilejší 
Sibylce a paní 
Chtěl jsem přivést domů slona za ocas 
Jakjsem se shora zmínil 

170 Aby se zasmála Nedbajíc že naše životy 
závisí všechny takřka na knoflíku -
A že smrt jsou hrozně špatné hrací hodiny 
Které jednak nejdou jednak neexistují 
Abych nezapomněl Zastíral jsem 

175 vědomí lidstva 

52 



domnívaje se že mu prostírám budoucnost 
plnou mrňavých králíčků a hihňání 
tam v šeru u jezera 

Přiznávám se tímto ke všemu 
180 A též se přiznávám 

Že z toho ničeho mi vůbec není líto 
Lituji jenom koncertu 

- Ať mrtvá Adélka to slyší -
Lituji jenom svého koncertu 

185 který už nenapíši 
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Ediční komentář 

Prameny: V Kainarově fondu v PNP se dochoval rukopis ve složce Klavírní koncert (LA 44 I 
75 I 1792). Jde o 6 stran A4, popsaných kuličkovým perem a paginovaných, což pokládáme 
za signál, že jde o "čistopis" a předlohu opisu ve složce S. V textu samotném je nicméně řada 
oprav, které opisovač interpretoval nesprávně, autor tyto pasáže nerekonstruoval. 

Součástí stejné složky je 1 list A4 popsaný tužkou, jde o začátek ranější verze, v detailech 
shodné s verzí definitivní. Patrně existovaly další verze a náčrty, ale nedochovaly se. 

Stemma: (náčrt) -* Rkp -* S 

Různočtení: 

1 S IHebrejovél 
VS Hebrejové 

.8. rkp Jaká zeď nétřků 
S Jaká zeď nářků 

14 rkp Z bedny od uhlí jim nenapovídal 
S = rkp 

17 MB2 V kredenci do hrnků se ukládaly zase 
ll.. S Dvéře rozštípané 

MB=S 
38 S Umřel pan Šolc Odešla mu duše, 

MB Umřel pan c~olce Odec~la mu duc~e 
50 S Ten Nikdy Peršanům 
59 S Za krátko nato ji zradil 
60 S INaleznuv před nádražími 
70 S Kdo nezůstal byl němý jako prst 

MB1=S 
MB2=S 

76 S Uvaděž vodil opozdilé za ucho a kýchal [ signál nepečlivosti korektury] 
78 S IKvěty, jež rostou přímo z větvičekl 
79 rkp Prý Voní zejména ITy voní zejména -* Voní zejména -* Prý Voní zejména! 

S Prý Voní zejména 
84 MB2 [díky pře stránkování není začátek nové sloky] 

VS =MB2 
85 S Velelo se mi skládat písničku 

MB=S 
93 S O červené O modré a O žluté 

MB=S 
104 S IJedovaté samohankyl 
105 S [za veršem 100] 

MB=S 
108 rkp IJakoubku Co máš s tím andělem! 
122-3 rkp I Ale dříve nežli sliny I V heligónce dochřestí! 
131-2 rkp A chodí na pivo 

Před koncertem ~{)tl~e Gallia židle -
S Před koncertem A chodí na pivo 

MB A před koncertem chodí na pivo 
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136 S Odenky 
159 rkp A když jsem prochodi! podrážky a cítil [7] zemi 
160 rkp Bylo mi líp A to je defaitismus 

S = rkp 
MB1 = rkp 

MB2 = rkp 
161 S Spáchal jsem takové věci dodneška 

MBl=S 
MB2 Spáchal jsem takové věci dodneška 

Že dodneška se ještě za ně stydím 
VS =MB2 

168 rkp Chtěl jsem dovést domů slona za ocas 
S = rkp 

178 S /Iam v šeru u jezera/ 

Komentář: 

7 Rukopisné Hebreové opisovač přepíše jak Hebrejové, v S je toto znění rukou opraveno na 
podobu shodnou s rukopisem. V MB 1 a MB2 Hebreové, VS opět opravuje na Hebrejové. Tato 
úprava překračuje rámec pouhého pravopisu, protože mění zvukovou podobu slova. 
8 Opravu zeď - Zeď nářků považujeme za čistě pravopisnou otázku. 
31 Znění S vzniklo chybným čtením rukopisu, v rámci naší koncepce je tedy odmítáme. 
38 V rukopise má citované jméno 4 písmena, nicméně není zřejmé, zda zní Šolc nebo Šole. 
Opisovač čte jednoslabičné Šolc, v MB stojí dvojslabičné Šolce. Vzhledem k oněm dvěma 
slabikám bylo původní znění se vší pravděpodobností Šole. 
105 Kainar v rukopise šlatá, verše 97-100 všechny ruší a vpravo vedle nich píše definitivní 
variantu, jejich náležité místo v celku textu naznačuje "vidličkou", která je značně rpzevřená, 
jako by počítal ne se 4, ale více verši. U spodního ramene "vidličky" se pak ocitne verš, jejž 
označujeme jako 1 05., který je napsán rovněž vpravo od pře škrtaný ch předešlých variant ná
sledujících po verši I 04. Opisovač pak rameno "vidličky" chápe jako pokyn přesunout verš 
Prasklé zvonky Ale théma nahoru. Viz Přílohu 2. 
132 podtržení vlnovkou, které se objevuje na vícerých Kainarových rukopisech, znamená ná
vrat k původně zavržené variantě Gednoznačně, jsou místa, kde by v opačném případě zůstala 
jen předložka nebo nic). Verš 131 A chodí na pivo, odsazený doprava, tj. nad druhou polovinu 
verše 132, opisovač mylně chápal jako náhradu přeškrtaných variant. Odsazení verše 131 
podtrhuje groteskní kontrast nebesa - pivo, znění verše 131 dokresluje obraz verše 132 (na 
dolním okraji listu škrtnutá varianta Ať má sice drdttlek sice trochu nakřivo / Ať s muzikanty 
život proklíná / a chodí na pivo). Viz Přílohu 3. 
159 [7]: nad veršem vepsáno kůži, to je škrtnuto a nahrazeno špatně čitelným slovem, patrně 
nohou. Viz báseň Ohně a text Pes pana Feigla v Příloze, v nichž jsou nohy symbolem plebej
ského styku se zemÍ. Vepsané slovo je nečitelné, takže nelze zodpovědně provést rekonstrukci 
rukopisné podoby. 
160 Nepředpokládáme, že Kainar měl v úmyslu využít jako stylistické kvality archaického 
psaní defaitismus, proto pravopis modernizujeme. 
161 MB2 řeší porušené místo ad hoc vložením nového verše 
181 po tomto verši měl v rkp původně následovat dalŠÍ, jeho torzo autor škrtl, když nedospěl 
k definitivní variantě, v rkp je přešlatnuto jsem asi podlec - ... vyšš[) 
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Máte dopis ve schránce 

Přiděluje se vám tímto hřebík 
Velikosti šest 
Vždy v pátek od dvou do pěti 
Podepsán Mračno 

5 Takový dopis Bourec Hedvábník 
Snesl se na mé záhony a sady 
Ihned všechno lidské ve mně 
Začalo nadšeně mávat 
Ihned bouřlivě můj cit 

lOse hrnul k východu 
Kde Goethe nebo kdo to byl 

z mých uvaděčů 
Usmál se dobrácky a řekl 
Vida Přece 

15 Všechno tušení se proměnilo v rosomáka 
Prohrabávalo se věčně zmrzlou zemí 
Doll:'! k mrtvolám 
Kterým jsem přece nemohl neoznámit 
Co mne potkalo 

20 Víra naděje a láska 
Povytáhly si své punčochy Jak víme 

Modré růžové a černé 
Neboť jsemje pozval na slzu 

vyjdou tak málo z domu Chuděry 
25 Že nakonec je s nimi vždycky ostuda 

Tak trošku obtěžují Ale dnes to bylo jedno 
Na lačný žaludek si vyšly z domu mého 

Víra a naděje a láska 
Praha ta jenom dýmala 

30 Pařáty jihly Mráčky kvokaly Jaký to podvečer 
Že chtělo by se umírat při čtení dopisu 

Podepsán Mračno 
Jaký to soumrak Beránky 
Milión podprsenek Všechny míří tam 

35 Kam odcházíme s úpaly a dluhy 
Vzal jsem si hrubý šál a obul dvoje vlněné ponožky 
Do stájových bot Pak vrzla javorová dvířka 
Navštívil jsem naši Epochu 
Pohladit ji po nervózních nozdrách 

40 A ona svými pysky zcela nahými 
Sňala z mé dlaně 
Kostku třtinového cukru 

Epocha ráda mlsá Ale opatrně 
A nikdy nekouše 

45 Vyběhli jsme všichni do města 
Držíce se za ruce a za nohy 
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Několikrát jsme se dali přejet 
A několikrát jsme se dali vzkřísit v Krči v trávě 
Několikrát jsem byl uveden na program 

50 A zase z něho sňat 
Laskavými Martami 

Které nevynechají jedinou premiéru 
Intelektuálních poprav 

našich předních scén 
55 Šaty ze mne jenom crčely 

Ani jsem si skoro nevšiml 
a byl jsem znovu pokřtěn 

Aby má radost byla legální 
Ach vlhko v duši 

60 Vlhko v plenách 
A tam nade mnou 
Tisíc tun gotiky 

Pak jsem byl upozorněn 
abych ne chroptěl když běžím na zelenou 

65 Všechno se to odehrálo s typickou laskavostí 
takových podvečerů kdy jsme šťastnější 

Nežli je přípustné 
Bylo mi jedno že Víra mne opustila 

Proč zrovna v Bendově uličce to nevím 
70 Nejsem slovník Jsem člověk Budu umírat 

Naděje s Láskou napadly cizího osvětlovače 
A předvedeny předstíraly že nemluví česky 

Nevšímal jsem si toho 
Nýbrž pečlivě 

75 Svázal jsem do uzlíčku tam pod střemchami Kampy 
Trochu svých rondelů a buchet 
Schoulil jsem se v koutku 

porostlém lišejníkem 
Dal jsem svoje opálené nohy pod sebe 

80 Neboť radost přímého venkovského chlapce 
Nafackuje samé Věčnosti 
I kdyby byla na řeznickém plesu 

A pak v svitu první hvězdy 
Padl na mne stín 

85 Někdo stál vzadu nade mnou 
Vlídný A nepropustný 
Ještě více schoulil jsem se v koutku 
Porostlém lišejníkem 
Ještě hlouběji jsem vsunul pod sebe 

90 Své opálené nohy 
Venkovského chlapce 
A věděl jsem že podpis nezněl Mračno 
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Že jsem ledabyle četl Žil a miloval 
A že se mne dopis netýká 

95 Na Kampě Tam pod střemchami 
Dohořelo Došlo Dokrákalo 
Ze všeho nic 
Míň nežli hřebík velikosti šest 
A to je hrozně málo 
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Ediční komentář 

Prameny: Rukopis nepojmenované ranější varianty (chybí celý motivický okruh s vírou, nadě
jí a láskou) je uložen pod názvem "Přiděluje se vám tímto" (LA 44 I 75 I 1683; 2 listy A4 po
psané z jedné strany tužkou). Kromě strojopisu ve složce S je v Kainarově fondu ulo"žen další 
strojopis S2 s názvem Máte ve schránce dopis (LA 44 I 75 I 1554), který má patrně stejnou 
předlohu jako opis S a stal se předlohou časopiseckého otisku Č (Plamen 2/1965). S2 ob
sahuje autorovy opravy a doplňky (rukou, zelený inkoust), které se objevily v Č, ale ne 
v knižních vydáních. Ve verši 57 obsahuje S2 závažnou chybu. 

Stemma: rkp ---r (X) ---r S 
. t 

S2 ---r Č 

Různočtení: 

titul rkp nemá; 
S2 Máte ve schránce dopis 

Č= S2 
1-4 rkp [samostatná sloka, v uvozovkách] 

S2 [samostatná sloka, podtrženo] 
Č [samostatná sloka, kurziva] 

VS [samostatná sloka, odsazeno vpravo] 
5 rkp [není] 
6 rkp [není] 
7-8 rkp Vše lidské ve mně začalo nadšeně mávat 
9-10 rkp Cit bouřlivě se hrnul k východu 
11· S Kde Goethe nebo Kdo to byl, 
13-14 rkp Usmál se a řekl Vida P,~ece 
14 VS Vida plece 
15 rkp Mé tušení se proměnilo v rosomáka . 
16 rkp Prohrabávalo se zmrzlou zemí 
18 rkp Kter.ým jsem nemohl neoznámit 
19 rkp [odsazuje vpravo] 
20-28 rkp [není] 

[S Povýtahli (. . .) neopravená chyba] 

[bez opory v pramenech] 

21 
26 S2A rády obtěžují Ale dnes to bylo jedno ITak trošku ( ... )1 

Č A rádv obtěžl{jí Ale dnes to bylo jedno 
28 S2 J!..Íra a naděje a láska, 

Č= S2 
29-30 rkp Pařáty jihly Praha dýmala 
34-35 rkp Sta tisíce (slovy statisíce) podprsenek 

Vybuchovalo v tom nejněžnějším ohňostroji 
36-37 rkp [není] 
38 rkp Naší Epochy 
39 rkp Pohladil jsem ji po nervózních nozdrách 
40-42 rkp Sňala z mé dlaně kousek třtinového cukru 

Svými pysky 
Růžovými Zcela nahými 
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43 rkp (Epocha ráda mlsá ale opatrně) 
44 rkp [není] 
45-46 rkp Ale to užjsemjá byl dávno za vodou za vodičkou 
47-48 rkp Několikrát přejet Několikrát vzkříšen 
48 S A několikjsme se dali vzkNsit v Krči v trávě 

S2 I A několik jsme se dali vzkřísit v Krči v trávěl 
49 rkp Několikrát na program uveden 
50 rkp A zase z něho sňat 
51-56 rkp [není] 
55 rkp [není] 

S2 IŠaty ze mne jen crčelyl 
57 rkp Mezijinýmjsem se dal nanovo pokřtít, 

S2 a byl jsem znovu pohřben 
Č= S2 

58 rkp Aby má radost mohla legálně být vzata na nebesa 
59-61 rkp Vlhko v plenách a tam nade mnou 
62-63 rkp tisíc tun gotiky 

Libaljsem ženy na potkáni po třech po čtyřech 
Neboť čim jsou ženy přece mužům Nežli kmotrami 

64 rkpdbych nechroptěl když běžím na zelenou 
S2 = rkp 

Č = rkp 
65-74 rkp [není] 
71 [S 1( . .) napadli ( . .)1 
72 
75 
76 
77 
78 
79 
80 
81 

[S 1( . .) předstírali ( . .)1 
rkp Svázal jsem do uzličku 

[S Trochu svých roudelů a buchet] 
rkp A schoval jsem se v koutku 

[S Iporostlém lyšejníkeml] 
rkp Své opálené nohy pod sebe 
rkp Neboť radost venkovského chlapce 

S2 /Nafackuje samé V děčnostil 
S Nafackuje samé V.děčnosti, 

82 rkp Řezníkově 
[dva řádky pomlček za tímto veršem jen v MBl, MB2 a VS redukují najeden] 
83-84 rkp A pak padl shora na mne stín 
85 rkp Někdo stál náhle nade mnou 
86 rkp Vlídný a nepropustný 

Podle střevídljsem ihned porozuměl / 
Že nesmim vzhlédnout / 
A pak padl shora na mne stín / 
" Ukaž mi ten dopis" 

88 [S Iporostlém lyšejníkeml] 
90 S2 ~vé opálené nohy 

Č= S2 
92 rkp A vědě/jsem že podpis není Mračno 
93 rkp [není] 

S2 Že jsem ledabyle četl Žil d miloval 
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č= S2 
94 rkp A že z toho všeho nic se mne netýká 
[dva řádky pomlček za tímto veršem v MB! a MB2, VS redukuje najeden] 
95 rkp [není] 
98 rkp Líp nic 
98a S2 Ze všeho nic 

Č= S2 
99 rkp Než málo 

Komentář: 

11 Volíme logičtější variantu s minuskulí, která je i v rukopise 
81 V S2 autorovou rukou (zelený inkoust) opraveno, v MB je nicméně správně Věčnosti, 

strojopisy patrně chybně čtou společnou rukopisnou předlohu - což je sice na první pohled 
v rozporu s veršem 55, kde se S a S2 liší, ovšem v místě, kde by byl opisovačův omyl na
prosto pochopitelný: jen vs. jenom. 

V rkp na konci strany zavržená varianta plánovaná patrně za škrtnutou přímou řeč za veršem 
86: To není Mračno to je někdo jiný Sirolečku milý / To se tě vúbec netýká / On se i Goethe 
mýlí. 
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Hodinky v kapse 

1 Hodinky v kapse mít 
je dobrá věc 

Někdy v noci jak bychom šli dva 
Já a pak nějaký cizinec 

5 Jenž přišel ze země malých bílých dívek 
S podpatky j ernně tikaj ícími 
jak hodinky v kapse 

Řasy mají jako číselníčky 
A též říkávaj í Ty dopij tu kávu 

10 Musíme domů Tarra Dugdda Buss 
To je ten jazyk dívčích lamentací 
Je už čas Ty můj drahoušku 

Hodinky v kapse mít 
je dobrá věc 

15 Můj dědeček by I hlídač na trati 
Bydlel v zeleném domku 
Kolem jezdívaly krásné lokomotivy 
Každá z nich se nějak jmenovala 
Lucifer Stella nebo Agáta 

20 A dědeček stáh vždy modrožluté závory 
pro panstvo z Vídně 

Hodinky to je dobrá věc 

Jen někdy když mívám ty své černé chvilky 
A ležím na pohovce A kabát mám přes židli 

25 A slyším tikot a nikdo nepřichází 
To já si myslím 
Až budu někdy ležet navždy 
Ani ne u cesty anebo na pohovce s ,květy 
A vůbec ne s pytlem přes hlavu nebo s něčím v ústech 

30 Až budu prostě ležet navždy 

Co s vámi pak 
mé hodinky v kapse? 

(1946) 
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Ediční komentář 

Prameny: Jediným rukopisným pramenem je fragment uložený v LA PNP ve složce "Neptejte 
se mne" (LA 44/75/ 1591, označujeme jako "F"). Jde patrně o zlomek plánovaného většího 
celku o cca 20 verších, 6 z nich odpovídá veršům 15-21 básně Hodinky v kapse. Složka 
Hodinky v kapse (LA 44/75 / 1385) pak obsahuje dvojici strojopisů (S 1, S2). Dále je k dis
pozici strojopis ve složce S, časopisecký otisk z roku 1946 (Č) a varianta z autorského výboru 
Poesie z roku 1960 (P). Drobnou odchylkou se liší též otisk z výboru Básně a blues z roku 
1978, který se jinak drží otisku z MB. 

Sl odpovídá Č, obsahuje tužkou vepsané opravy, které přejímá S2 a z něj S. Jedním z těch
to vpisků je i datace 1945 (sic). V S datace chybí, v MB je však vročení 1946, tj. rok-časopi
seckého otisku. P vykazuje shodné rysy s S 1 a S2, jeden dokonce pouze s S 1. Liší se detaily 
některých veršů, takže předpokládáme, že mezi S 1 a P existoval mezičlánek, kde se tyto změ
ny objevily. 

Stemma: F ~ (rkp) ~ Č 
t 

Sl ~ S2 ~ S 

t 
(X) 

t 
P 

Různočtení: Uvádíme posuny mezi Č, Sl, S2, S a P. MB je odvozena beze změn z S, s jedi
ným detailem verše 22 (viz níže). 

2 

6 
7 
9 

10 
11 

12 

16 

17 
19 

S je dobrá věc,-
P Je dobrá věc 
P ze země malých bílých dívek 
P s.. podpatky jemně tikajícími 

Č A také říkávají Ty Dopij tu kávu 
Sl / A také říkávají Ty dopij už tu kávu! 

S2 = Sl 
S = Sl 

P A též říkávají 
Ty dopij tu kávu 

P Musíme domů Tarra llugda Bus.. 
Č [není] 

S 1 (To je ten jazyk dívčích lamentací) 
p= Sl 
P Musíme domů Už je čas 

MtI)· stra,Š'ný drahoušku 
Č Bydlel v zeleném domku a rád pytlačíval 

Sl = Č 
S2=Č 

p=č 
P Kolem jezdívaly lokomotivy 
P Lucifer SteZla nebo Agathe 

[ vepsáno tužkou] 
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20 Č A dědeček stáh~ vždy modrožluté závory 
Sl =Č 

P A on v pravou chvíli stáhl závory 
21 PEro panstvo z Vídně 
22 MB2 [nestojí samostatně] 

VS [nestojí samostatně] 
23 P Jen někdy když mívám ty své černé chvíle 
24 P ležím na pohovce Kabát přes židli 
25 Č Slyším tikot a nikdo nepřichází 

S 1 A slyším tikot a nikdo nepřicházÍ ISlyším tikot ( .. . )1 
P [není] 

26 Č Je mi to hloupé / A říkám si 
SliJe mi to hloupé I A říkám sil 

27 S 1 Až budu někde ležet navždy 
S2 = Sl 

P= Sl 
28 P Ani ne v růžích Ani ne ve vápně 
29 ČA vz"tbec ne s pytlem přes hlavu či s něčím vznešeným v ústech 

P [není] 
30 Č [stojí samostatně] 

S 1 [stojí samostatně] 
S2 [stojí samostatně] 

Rukopisný fragment (F) odpovídající veršům 15-21: 

Dědeček hlídal své závorky u domku 
Rychlíky tehda se ještě jmenovaly 

Stella a Schwarze a Lucifer 
Dědeček hlídal své závory u domku 
A když měl štěstí zahlédl v okně vídeňského vozu 
Krásnou korunní slečnu od panstva 

Komentář: 

22 Verš stojí samostatně ve všech pramenech až po MB 1. V MB 1 je však na spodním okraji 
stránky, v MB2 se z něj pak díky odlišnému stránkování stane začátek následující sloky, což 
trvá i ve VS. 
28 Verše 28-30 v P jako samostatná sloka, navíc odsazeny vpravo. 
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Báseň po jitřním rozchodu 

1 Pak jsme se rozešli. 
Přátelé. 

Čertvíjací. 
V korunách stromú ještě spali 

5 ptáci. 
Koruny byly kulaté a těžké balvany. 
A něco těžkého 
viselo nad námi. 
A vzduch byl předjitřní 

10 a vzduch byl jedovatý. 
A větve v hebkém listoví, 
to by ly hnáty, 
hnáty. 
A z všeho přátelství visela schlíplá slova. 

15 Taková stará pitomost 
začínat znova, 
znova! 

Taková hebká pitomost 
v zšeřelém listoví, 

20 a vlastně; 
sad je přátelství, 
a kdo je vypoví, 
kdo založil ten strašný sad, 
kde na nás fouká odevšad, 

25 kde jabloň neví, proč chce dole k rúži, 
kde rúže neví, proč má kvésti 
nádherným horkým vztekem do neštěstí, 
ve zvuku vyschlých vodopádů. 
A někdo 

30 přiopilý 

vzadu 
znaj e to všechno, co znát není třeba, 
se pod ty černé stromy 
přikolébá, 

35 a těší se, a těší se, 
že něco někde svitne. 
Možná že slunce, možná myšlenka, 
možná jen zdání, že je něco možné. 
Ono se obyčejně někde něco rozžne. 

40 Takjsme se rozešli. 
Přátelé, 

čertvíjací. 

Potom se probouzíme: 
malé zobáčky. 
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45 A v hlavách se nám tvrdě rozvírají. 
Ty mozky plné zpěvu ptačího! 
Ty mozky probodané 
žluťounkými hroty! 
Propít se, pomalounku, 

50 rosou do samoty! 
Peříčka všivá, vejce zastydlá! 
A z něžných sůviček jsou noční strašidla! 

Takjsme se rozešli. 
Přátelé všelijací. 

55 Ať lidé jenom lidmi jsou. 
A ptáci ať j sou ptáci. 
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Ediční komentář 

Prameny: Rukopis ve složce Báseň po jitřním rozchodu (LA 44 I 75 I 1276, 2 listy A4 psáno 
perem z jedné strany, několik oprav tužkou), ve stejné složce opis strojem (LA I 44 I 75 I 
1277, označujeme Sl). V rukopisu je nápadné dodržování interpunkce. Už ve strojopisech do
chází nesystematicky (viz různočtení veršů 1-5) k vypouštění teček na konci veršů, tuto ten
denci důsledně završuje MB 1. VS vypouští i čárky, trvající ještě v MB2, v zájmu sjednocení 
se zbytkem sbírky. Je však zřejmé, že autor pečlivě dbalo to, aby v básni interpunkce byla
dokonce ji doplňoval i do vlastního rukopisu (tečky za dvěma posledními verši jsou v rkp do
plněny tužkou.) Proto interpunkci zachováváme a doplňujeme i do tří veršů, kde je grama
ticky náležitá (čárky na konci veršů 11, 32 a 49). 

Stemma: Rkp -)- Sl -)- S 

Různočtení: [Změny interpunkce vyčleňujeme do pravého sloupce.] 

1 rkp končí tečkou, 
S I i S vypouštějí 

2 rkp a S I končí tečkou, 
S vypouští 

3 rkp končí tečkou, 
S I i S vypouštějí 

5 rkp, S I i S končí tečkou 
6 rkp a S I končí tečkou, v S I neopravený překlep balbany, 

S tečku vypouští, ale správně balvany 

7-8 rkp A něco těžkého viselo nad námi. [naznačeno rozdělení za slovem těžkého] 
S A něco těžkého viselo 

nad námi. 
MB2 A něco těžkého viselo 

Tam nad námi 

14 rkp A Z všeho přátelství 
visela schlíplá slova. 

Sl = rkp 
15 rkp ITaková hebká pitomost,! 

10 rkp končí tečkou, 
S I i S vypouštějí 

12 rkp končí čárkou, zachovává S I i S, též MB I i MB2 
13 rkp končí tečkou, tak i S I a S (v S I neopravená chyba ... hnát a.) 

14 rkp,S I i S končí tečkou 

16 rkp, S I i S končí čárkou 
19 rkp končí čárkou, 

S I i S vypouštějí 
20 MB končí dvojtečkou 

21 rkp sad. je přátelství. Isad, to je přátelství.! 
S 1 snad je přátelství, 

S snad je přátelství 
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25 rkp /kde jabloň neví, proč chce k růži,! 

27 rkp /nádherným vztekem do neštěstí,! 

33 rkp /se pod ty černé keře/ 

36 rkp lže něco zasvítí/ 

22 rkp končí čárkou, 
S I ji vypouští, 

S opět vrací 
23 rkp končí čárkou, S 1 zachovává (s chybou založí), 

S2 vypouští 
24 rkp, S I i S končí čárkou, která trvá až do MB 2; 

v MB 2 navíc kde na nás fouká, odevšad, 
čárka za fouká ničím nepodložena, VS opět vypouští 

25 S I vypouští obě čárky, 
S je vrací 

26 čárku má rkp, S 1 i S 

27S I i S čárku vypouštějí 
28 rkp, S I i S končí tečkou, MB ji vypouští 

32 rkp a S I nekončí čárkou, 
čárka až v S, přechází do MB 1. 

Čárka uvnitř verše trvá od rkp přes S 1 až do MB 2 

34 rkp končí čárkou, 
S i S I vypouštějí 

35 rkp a S 1 nekončí čárkou, 
čárku doplňuje S a trvá až do MB 2 

36 rkp, S I i S končí tečkou. 
37 rkp, S 1 i S dodržuje čárky Možná že slunce, "lOžná myšlenka,; 

38 rkp, S I i S končí tečkou. 

39 rkp Ono se obyčejně 
někde něco rozžne. 

Sl = rkp 

45 rkp / A v hlavách se nám zplna rozvírají/ 

39 S končí tečkou 
40 rkp končí tečkou, 

S 1 i S vypouštějí 
41 rkp, S 1 i S končí čárkou 
42 rkp, S I i S končí tečkou 

44 rkp končí tečkou, 
S 1 i S vypouštějí 

45 rkp končí tečkou, 
S I i S vypouštějí; 

49 rkp čárka za Propít se, 
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52 

Komentář: 

Sl A z něžných sůvičekjsou noční strašidla,
S = Sl 

S 1 i S vypouštějí 

53 rkp, S I i S končí tečkou 
54 rkp, S 1 i S končí tečkou 

55 rkp končí tečkou, 
S 1 i S vypouštějí 

56 rkp, S 1 i S končí tečkou. 

7-8 Rozdělení verše je v rukopise naznačeno svislou čarou za slovem těžkého. S dokládá 
chybu opisovače, která vešla do MB 1. V MB2 autor verš 8 patrně z rytmických důvodů mění 
na Tam nad námi. V rámci své koncepce eliminace chyb opisovačů se vracíme k rukopisné 
podobě. 

21 zájmeno je vepsáno nad řádkem, pak škrtnuto. Pořadí změn bylo patrně takové: sadje přá
telství, ---+ sad, to je přátelství, ---+ sad, je přátelství,. Poslední úprava ruší zájmeno, ale čárku 
omylem nechává. Do S verš vstoupil v podobě snad je přátelství,. Viz Přílohu 1. 
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Co unese člověk 

1 Sovětská raketa padla do Měsíce 
Prach zvedl křídla 
Stará mnoho miliónů let 
Křídla uschlá mnoho miliónů let 

5 A zase je svěsil 
Zaléhaje nanovo s nesmrtelným šílenstvím kterékoli kvočny 
vychladlé vejce 

Ticho se navracelo zvolna Nerado 
Bylo už jiné 

10 Protože j sou dvě ticha po vesmíru 
Jedno je Před 
a druhé se jmenuje Potom 

Sovětská raketa padla do Měsíce 
Nedlouho po ní 

15 Jiná sovětská raketa obletěla Měsíc 
Dokola Dokolečka 
Při té příležitosti 
Nezapomněla si ovšem cvaknout snímek 
(Byla tak lidská) 

20 Všeho co ukrýval Všeho co před námi tajil 
Aby se zdál 
Ach tajemný (Děvčata slyšíte to?) 
Jako muž v letech 

Jeho poslední pýchou 
25 Jeto že vypadá nepřístupně 

Co nevidět začnou už rakety další a další 
obtěžovati Venuši 
Mars též jich dostane několik do zubů 
Zbytek možná do chocholu 

30 Svého úděsného svitu 
Který podpálil knihovnu v Alexandrii 
Hranici prvního autodafé 
První pec v Buchenwaldu 

Vesmír se stane výstavní síní 
35 Těsně před zahájením výstavy Dnešek a hvězdy 

Kukaně budou típat v hexametrech 
Perleťovým uším Andromediným 

Třicetimetrové ocelové listy (matkaje aloe) 
Zasyčí poblíž Kuřátek 

40 A leckde astronauti v nepopsatelných popruzích a přilbách 
Poslouchat budou pořady podle přání 
Posluchačů z Knína nebo z Liběchovic 
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V propadání do tmy 
Která nebude míti dno 

45 Jako každý jiný 
Na smetišti vyhozený čajník 
Je pro básníka pocit nádherný a osvobozující 
Když nemusí věštit 
Hmatat po klikách noci 

50 A v samotě po houslích 
Když může napsat z plného srdce a vědomí 

Stane se to 

Budoucnost vychází s křepelákem 
Do čistého jitra 

55 Má za kloboukem kvítek 
Signál z Kassiopey 
N a nohou staré křápy 
Do rosy 

První vesele kvikající vrátka 
60 (Zase ten děj inný pantík?) 

První dým vybafl z komína 
(Zatápělo se do zvoniva vysušeným polenem 
Proto ta vůně) 

Do budoucna se rozhlédne očima 
65 Přiznejte Mytýma snad jedním dvěma prsty 

Po krajině smaragdové 
Po krajině něžné Šeříkové 

Jejím středem je otisk plchovy tlapky 
uklouzl pro oříšek 

70 Její slávou je slunečnice 
Našikmo do čela posazená 
Jejími křídly jsou dva lesíky Ajejí utěrkou 
Je modrá do čista vypraná obloha 

Myslím že vidím kousek za potokem strom 
75 Který se navlas a přibližně podobá harfě 

Ano 
Je to ten javor který hovořil s hromem 
A bleskem byl dotýkán 
Je to on Vidím ho docela přesně a určitě 

80 A proto vám říkám 
Stane se to 

Stane se to až člověk vykoná 
Všechny cesty které vykonalo světlo 
Až se stane ne paprskem 

71 



85 Ale člověkem paprsku 
Ne myšlenkou která je rychlejší než světlo samo 

Ale člověkem myšlenky 
Člověkem cest které se nevykonávají 

Které se myslí 

90 Je pro básníka pocit nádherný a osvobozující 
Když nemusí věštit 
Když může napsat z plného srdce a vědomí: 

Stane se to 
Je tím tísnivější pro každého se domýšlet 

95 Jak dalekých cest Cest přes oheň Skrz časem A bezmocí 
Jakých cest raketou tvaru třicetimetrového listu aloe 
Paprskem z hmoty za vlasy vytaženým 
Myšlenkou pronikající a nezabíjející 

- Jakých dalekých cest bylo zapotřebí 
100 Aby si budoucnost mohla vyjíti s křepelákem 

Vesele kvičící brankou 
Do čistého rána 
Aby při návratu mohla sousedovi mžourajícímu u zeleného plůtku 
Do slunce 

105 Popřáti Dobré jitro 
S čistým svědomím 
A aby téhož rána 
Totéž Dobré jitro 
S týmž čistým svědomím 

110 Mohli popřát sousedům sousedé jiných Aj iným 
Dál sousedé sousedů dalších -

Na celém jitřním smaragdovém světě 

Je to obrovská myšlenka 
která cestami obrovskými 

115 Oklikou přes tisícerá souhvězdí Meteorickým prachem 

Přivádí souseda až k plůtku sousedovu 
A šílený strach ze tmy mezi hvězdami 
Až k rozumu 

Jsem rád ajsem šťasten 
120 Že trvám v té obrovské myšlence 

Aspoň jak malinké číslo 
výpočtu 

Kolik vydrží kov 
Proč nutno je žít 

125 A co unese člověk 
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Ediční komentář 

Prameny: rukopis ranější varianty uložený v PNP pod incipitem "První vesele kvikající vrát
ka" (LA 44 I 75 I 1676), který ovšem nebyl předlohou S; chybí nějaký mezistupeň X, který 
byl současně předlohou časopiseckého otisku Č (Plamen 11/1960). S a Č se shodují v dělení 
básně do slok, které se v MB 1 změnilo. V MB2 byly spojeny další sloky, jejichž hranice byly 
v MB 1 na dolním okraji stránky. 

Stemma: rkp ---+ (X) ---+ S 

1 
Č 

Různočtení: 

Název: rukopis nadepsán "To se stane" 

3 rkp Stará tolik miliónů let IStará mnoho miliónů letl 
4 rkp Křídla uschlá tolik miliónů let 
6 rkp [není] 

S IZaléhaje nanovo a s nesmrtelným šílenství kterékoli kvočnyl 
7 rkp [není] 

Č vychladlé měsíční vejce 
8 rkp Ticho se pomalu navracelo 
9 rkp Ale bylo užjiné 
10 rkp Protože tichajsou zde ve vesmíru dvě 

S Protože jsou dvě tich po vesmíru [neopravená chyba] 
11 rkp Ajméno prvého tichaje Před 
13 rkp [není] 
14 rkp [není] 
16 rkp Dokola dokola dokolečka [odsazeno vpravo] 
17-18 rkp Při té příležitosti nelenila si cvaknout snímeček 
19 rkp [není] 
20 rkp Všeho co ukrýval Všeho co tajil 
21-22 rkp Aby se zdál tajemný (Děvčátka slyšíte to?) 
23 rkp Jako muž v lť..tech 
24 rkp Jehol. poslední pýchou [neodsazeno] 

Č Jeho poslední pýchou [kurzivou] 
26-27 rkp Co nevidět začnou rakety obtěžovati Venuši 
28 rkp Též Marsjich dostane několik do ZUbll 

29-30 rkp A zbytek možná do chocholu úděsného svitu 
31-33 rkp [neodsazuje] 

Č [kurzivou] 
33 rkp První pec v Osvětimi 
34-35 rkp Vesmír se stane síní před zahájením výstavy 
35 Č [nová sloka] 
36-:-37 rkp Kukaně budou típat nablízku Andromedy 
38-39 rkp A ocel tvaru obrovských !;stů aloe bude syčet pobliž Kuřátek 
40 S [nová sloka] 

Č [na nové straně] 
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40-41 rkp A astronauti v popruzích budou poslouchat pořady podle přání 
42 rkp Posluchačú z Knína anebo Liběchovic 

S IPosluchačů z Knína nebo z Liběchovil 
43 rkp Při tom propadání do tmy 
44 rkp Která nemá dno 
45-46 rkp Jako kterýkoli do smetiště vyhozený čajník 
47 rkp Je to pro básníka osvobozující a prostě nádherný pocit [nová sloka] 

S [nová sloka] 
Č [nová sloka] 

48-49 rkp Když nemusí věštit Hmatat po klice v tmách 
49 S Hmatat po klikách noci 

Č Hmatat po klikách ~noci 
50 rkp V samotě po houslích 
51 rkp Když mzlže z plného srdce a vědomí napsat 
52 rkp To se stane [neodděluje jako samostatný verš] 

MB2 Stane se to~ 
53-54 rkp Budoucnost vychází s křepelákem do čistého jitra 
55-56 rkp Má za kloboukem lísteček Signál z Kassiopey 
56 MB2 Signál z Kasiopeji 

VS=MB2 
57 rkp Na nohou staré boty 

58 
59 

MB2 Na nohou starý křápy 
VS=MB2 

rkp [předepsáno před verš 58 (na stejnou řádku), není jasné, kam by mělo přijít] 
MB2 [není nová sloka, následek pře stránkování] 

60 rkp [není] 
61 rkp První dým bafl z komína 
62-63 rkp (Zatopilo se do zvoniva vyschlým polenem Proto ten dým tak voní) 
64 rkp A budoucnost se rozhlédla očima nedo::,palýma 

Č Budoucnost se rozhlédne očima 
65 rkp Přiznejme mytýma dvěma prsty [odsazeno vpravo] 

MB2 Přiznejme Mytýma snad jedním nebo dvěma prsty 
66-67 rkp Po krajině smaragdové Po krajině něžné Široké 
67 S Po krajině něžn~ Šeříkové 

Č Po krajině něžnf. Široké 
MBl=S 

MB2 Po krajině něžně Š.-eříkové 
68-73 rkp Popsané tlapičkami plcha na útěku 

74 

Prošívané miliardami kořínkú 
Korunované slunečnicemi 

Č [kurzivou] 
rkp [ nová sloka] 

S [nová sloka] 
Č [nová sloka] 

74-75 rkp Myslím že ještě vidím za potokem strom Který se podobá harfě 
76-78 rkp Ano je to bleskem dotýkaný javor / 

Javor Lumírův [verš odsazen vpravo] 
MB 1 Je to jen javor který hovořil s hromem 77 [zjevný omyl] 
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79 rkp Určitě ho tam vidim 
80 rkp [není] 

Č [není proloženo] 
82-83 rkp O eden verš] 
84-85 rkp Deden verš] 
85 Č [kurzivou] 
86 rkp Nikoliv myšlenkou která je rychlejši světla 
87 rkp [neodsazuje] 

Č [kurzivou] 
89 rkp Ale které se myslí [bez odsazení] 

Č [kurzivou] 
90 rkp Je to pro básníka pocit osvobozujici a nádherný 

MB2 [není nová sloka, následek pře stránkování] 
92-93 rkp [není] 
93 VS [bez pro ložení, bez odsazení, samostatný 

verš] 
94 rkp Je pro básníka tísnivé pomyslet 
95-98 rkp Jakých obrovských cest Cest raketou Cest paprskem 

Cest myšlenkou 
99 rkp Bylo zapotřebí [bez odsazení] 

Č [kurzivou] 
100 rkp Aby si budoucnost mohla vyjít s křepelákem 
101 rkp [odsazuje doprava] 
102 rkp Do čistého jitra [odsazuje doprava] 
103-4 rkp A při návratu 

Sousedovi kteJý mžourá do slunce u sousedního plůtku 
105 rkp Dáti dobré jitro 
107 rkp A tak aby si to téhož rána 
108-11 rkp Říkali sousedé sousedzl a sousedé soused Jl dalších 
111 S Dál sousedé sousedům dalších 

MB=S 
112 Č [nemá kurzivu] 
113-4 rkp O eden verš] 
115 rkp Oklikou přes tisícerá souhvězdí a meteorický prach 
116 rkp Přivádí souseda k sousedovu plůtku 
117 rkp A k rozumu šílenství strachu z temnot 
118 rkp Mezi hvězdami 
119-20 rkp Jsem šťasten že žiji v té obrovské myšlence 
119 MB2 [není nová sloka, následek přestránkování] 
121-2 rkp a5poňjak nejmenší číslo výpočtu 
123 rkp Co snese kov [bez odsazení] 
124 rkp [není] 
125 rkp A co člověk [bez odsazení] 

Komentář: 

57 Oprava z MB2 znamenala jediný nespisovný tvar v celé první polovině sbírky. 
67 Oprava v MB2 se děje mechanicky. Uvědomíme-li si, že S i Č za sebe řadí dvě adjektiva 
a druhé z nich píší s majuskulí, nepoužívají tedy adjektivum rozvité adverbiem, nabízí se též 
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oprava Po krajině něžn~ Š.eříkové, odpovídající starší variantě něžné <~iroké. V rámci od
mítnutí verze MB2 opravujeme verš v souladu s uvedenou úvahou. 
111 Varianta z S je patrně překlep, opravujeme podle Č a analogicky k rukopisu. 
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Kytička za Vasila 

1 Alejí falešných svatých 
Kráčet Vidět 

Ale nevšímat si 
Jaká mají nad hlavami kolečka 

5 Ať už ty zlacené větrníčky 
Anebo obláčky Buchtičky něžné 
Anebo dokonce i trojúhelník s okem 
S okem božím 
Nebo vlastně kuřím 

10 Při ohni lměvu okřívat 
A hřát se 
Jen si nepřihřívat 
Nudlovou polívčičku Určení 
Původu včerej šího 

15 Anebo hovězího 
S kapáním úřední důležitosti 

Když plakat Jednou Dvakrát za život 
Tak jenom tak 
Aby to přišlo draho 

20 Těm kteří nás donutili plakat 

A když si vzpomínat 
Tak jenom abychom Když je to potřebí 
Věděli zas proč voda teče z kopce 
Proč láska uštkne nejhůř sebe samu 

25 Proč lidé s lidmi Hory s horami 
Proč když tě objímám 
Naléhám na příď lodi 

která mizí do tmy 
Proč dětské kočárky se mění v jistých dobách 

30 V archy úmluv 
Které nebyly dodrženy 
Proč najednou se objevují davy velekněží 
Kde dřív stačilo jednoduché 
Rovné slovo 

35 Vpřed 

Ano Když vzpomínat 
Prosím vás Jenom ne do sádry 
Je slepá 
Jenom ne do větviček s šeříky 

40 Nakoupenými na poslední chvíli 
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Od konce války válka vraždí dál 
r když ne přímo nám pod oknem 
Okénečkem 

Ano Když vzpomínat 
45 Nenatahovat si k tomu starý budík 

Ale ty nové orloje na kterých 
Smrt dolů neklinká 
jak slečna třešinkami 
Nýbrž to pálí 

50 Ze všech možných hlavní 
Zatímco čas na nich visí 
Přibitý za ručičky 

Jak by se tenkrát v zimě 
V roce čtyřicátém druhém 

55 Třetím Čtvrtém Pátém 
Ani nechumelilo 

Když budeme vzpomínat tak nejvíc 
Kytičkou za Vasila jenž se nevrátil 
Nejenom za nás 

60 Za naše okénko Okénečko 
Vzpomínat budem tak tiše 
Jako prší 
Když má tráva růst 
(Ach vůbec ještě růst) 

65 V zpomínat budeme abychom se 
znovu dověděli 
Proč lidé s lidmi 

A za svobodu krev 
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Ediční komentář 

Prameny: rukopisný fragment ve složce "Slituj se nade mnou" (LA 44 I 75 I 1756) na rubu ru
kopisu Blues o třech stech vlaků a stříbrném kometu. Rukopis dokončené, ale nedefinitivní 
verze se nachází v neroztříděném konvolutu s fragmenty a náčrty (LA 44 I 75 12062-2117), 
rozdělený na dvě části, první pod číslem 2096, druhá pod číslem 2095. Dále existuje časopi
secký otisk Č, opis S; předpokládáme existenci definitivního rukopisu - X, který byl patrně 
předlohou pro Č i pro S. 

Stemma: frg ---+ rkp ---+ (X) ---+ S 

t 
Č 

Různočtení 

1 frg. V aleji falešných svatých 
2-3 frg Vidět Vidět ale nevšímat si 
4 frg. Ať už mají nad hlavami kolečka 
5 frg Či zlacené větrníčky 
6 frg [není] 

rkp IAnebo obláčky něžné jak buchtičkyl 
7 frgAnebo dokonce ten trojúhelník s okem 
8 frg [není] 

MB2 [ odsazuje vpravo] 
9 frg Ovšem s okem kuřím 

rkp Nebo s.. vlastním kuřím !Nebo s okem kuřími 
Č Nebo vlastním kuřím 

10 
11-12 
13 

S Nebo vlastně kuřímc. 
frg Při ohni hněvu nad bezprávím zvůle 
frg Okřívat Hřát se jen si nepřihřívat 
frg Polívčičku s nudlemi 

rkp !Nudlovou polívčičku Osudu! 
14-16 frg Své nicotnosti dělané z vody 
14 rkp /Úplně kuřecíhol 
15 rkp Anebo hovězího s kapáním 
16 rkp Úřední důležitosti 
17-20 frg A vědět vždy kdy pláču / Nebo v slzách zuřím 
18-19 rkp Takjenom tak aby to přišlo draho 
21 rkp Když vzpomínat 
22 rkp Tak tedy abychom když je to potřeb[ 
23 rkp Věděli znovu zas proč voda teče s kopce 
24 rkp Proč láska nesmí uštknout sebe samu 
28 rkp IKterá syčí ve větru a v tmách! 
34-35 rkp Rovné slovo Vpřed [poslední verš 2096] 
36 rkp Když vzpomínat 
37 rkp prosím vás jenom ne do sádry 
38 rkp Je slepá Bflá Slepá 
39-40 rkp [není] 
43 rkp Pod oknem Okénečkem 
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44 
45 
46 
47-48 
49-50 
51 
52 
53 
54-55 
57 

60 
61 
61-62 
64 
65 

69 

rkp Když tedy vzpomínat 
rkp nenatahovat si k tomu starý budík /nenatahovat si budík rodinný/ 
rkp fAle orloje celého světa na kterých! 
rkp Smrt doM na diváky neklinká takjemně ba až koketně 
rkp }{vbrž to pálí dolů ze všech možných hlavní 
rkp Zatímco čas na nich stoji 
rkp Visí přibitý za ruce 
rkp Jako by se tenkrát [neodsazeno] 
rkp V zimě v roce čtyřicátém druhém třetím čtvrtém pátém 
rkp Když budeme vzpomínat tak tedy 

MB2 [není nová sloka díky přestránkování] 
rkp A za naše okénko Qkénečko 

Č Vzpomínat budem§l. tak tiše 
rkp Vzpomínat budeme tak tiše jako prší 
rkp [není] 
rkp Vzpomínat budeme abychom se dověděli znovu 

Č Vzpomínat budeme abychom se znovu dověděli 
rkp A krev za svobodu [neodděluje od předchozí sloky] 
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Patrice Lumumba 

1 Ten muž měl kdysi malou maminku 
která ho měla tak ráda 
že naň volávala 
tisíckrát za africký den 

5 Slyšíš mě Patrice 
Na cestě do školy dej pozor 
A nemaluj si nehty inkoustem 
A ovšem Patrice Cestou ze školy dej pozor 
Studené mléko Patrice nepij uhřátý 

10 Kozlíka netahej za bradu 
Kozlík by se mstil 
A nevíš-li už z bujnosti co dřív 
Pak Patrice poslouchej mne přece -
Dívat se přímo do slunce 

15 Není to nejsprávnější 

Tisíckrát za africký den 
Patrice a Patrice 
A přece věděla ta lstivá maminka 
Že její syn si na sebe dá pozor 

20 Na cestě do školy 
I na cestě ze školy 
Že nepřikreslí nehtům oči nosy uši inkoustem 
Aby měl deset malých bůžků 
Že uhřátý se nikdy nebo skoro nikdy 

25 Nenapije studeného mléka 
Kozlíka za bradu netahal 
věděl že kozlík by se mstil 
Nepodíval se do hořícího slunce 
Protože pohled měl Patrice vždycky 

30 trochu těžší 
Nežli ostatní děti 

Tisíckrát Patrice Za africký den 
Jenom aby se tím jménem potěšila 
Ona je opravdu nedovedla 

35 ani chvilku smlčet 
Nesmlčela jméno pyšná maminka 
Brzy nato nemohli je smlčet 
ani jiní 

Patrice Lumumba 
40 Hle jméno bojovníka 

Potěžkávaje oštěpy vybral si 
myšlenku svobody 
Patrice Lumll;mba 
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Hle jméno ochránce 
45 Za štít si volí svůj obrovský světadíl 

Lumumba Patrice Lumumba 
Hle jméno básníkovo 
On pro jediné slůvko 
Chodí si o radu 

50 až k mrtvým 
Lumumba 
jméno sopky nejnovější 
Z vedla se nenávistí jako se zvedá hruď 
Lumumba Patrice Lumumba 

55 Je Jméno nápoje 
Máš-li žízeň U nás Kdekoliv 
je každá voda tvá 
Lumumba 
Jak se to jméno rozléhá 

60 Lumumba jméno ukolébavky 
I jméno rozednění 
Dnes je vše jasné jako den 
Bylo to jméno 
A už zase není 

65 Teď už je tvrdě v ocel zakaleno 
Teď užje ptáky v hejnech vyneseno 
Z ledovců taje do jezer 
A chřestí v řetězech 
V liánách rdousí 

70 V zduchu bere dech 
Přimhuřuje oko v přímce hledí 
A raněným je na obvaz 
A mroucím odpovědí 
Tisíclaát je to tlapa lva 

75 Tisíckrát jeto sen 
Tisíckrát mrtvé k tanci burcuje 

Tisíckrát za africký den 
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Ediční komentář 

Prameny: Ve složce uložené v LA PNP pod názvem Patrice Lumumba nacházíme kompletní 
čistý rukopis básně (rkp), 3 listy náčrtů, ve kterých lze identifikovat celek básně, a další list 
fragmentů; to vše pod číslem LA 44/75/ 1628. Ve stejné složce je opis čistopisu (LA 44/75 
/1629, označujeme Sl). Dalším pramenem je časopisecký otisk Č, který podle nevycházel ze 
stejného rkp jako Sl - předpokládáme existenci dalšího rukopisu X, který by byl pramenem 
(nikoli nutně bezprostředním) jak pro Č, tak pro rkp (starší vrstva rkp vykazuje několik 
shodných rysů sČ). 

Stemma: frg -+ (X) -+ rkp -+ Sl -+ S 

~ 
(Y) 

~ 
Č 

[Předpokládáme společný počátek X pro rkp a Č - vyskytuje se řada společných rysů v "pa
limpsestu" rkp; další předpokládaný článek Y by zaváděl změny, kterými se Č od rkp liší.] 

Různočtení: 

1-4 Č [ samostatná sloka] 
8 

9 

rkp / A ovšem cestou ze školy dej pozor/ 
Č A také cestou ze školy dej pozor 

rkp /Studené mléko nepij uhřátý/ 
Č Studené mléko 

Patrice 
nepij' uhřátý 

10 Č Kozlfka za bradu netahej 
11 Č Kozlfk by se ti mstil 
12 Č A nevíš-li už z bujnosti co dřív§{ 
13 Č Pak Patrice Patrice 

Poslouchej mě přec.. 
16-17 Č Patrice a Patrice 

Tisíckrát za africký den [samostatná sloka] 
22 rkp Že nehtům nepřikresli oči uši no~y inkoustem 

Č Že na nehty si nepřikresli inkoustem 
Oči a nosy a zuby 

23 rkp Aby měl deset malých bůžků /( ... ) malých černých ( ... )/ 
Č Aby měl na rukou svých deset malých bzižků 

26 rkp /Kozlíka za bradu že netahá! 
Č Kozlika za bradu on zvlá.<jť rád netahal 

27 rkp Věděl že kozlik se msti /Protože kozlík by se mstili 
Č Protože kozlfk se mstí 

S 1 Věděl že kozlfk by se msti! 
28 rkp Nepodíval se nahoru do hořícího slunce 

Č Ani se nedíval nahoru do hořícího slunce 
31 rkp /Než ostatní děti/ 

Č Než ostatní děti 
33a rkp [nemá] 
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34 

Č Pyšná maminka 
Sl [nemá] 

Č Ona je prostě nedovedla 
35 MB2 ani na chvilku smlčet 
36 
41-42 

Č [nová sloka] 
Č Potěžkav o.Š'těpy on ze všech vybírá si 

myšlenku svobody 
43-44 rkp Lumumba Jméno ochránce 

Č Lumumba jméno ochránce 
Sl Patrice Lumumba Hle jméno ochránce 

46,47 rkp Lumumba Patrice Lumumba 

48 
49-50 
51 
51-52 
53 

Hle jméno básníkovo 
Č Lumumba jméno básníkovo 

S 1 [není] 
S [není] 

MB [není] 
Č Pro jediné slůvko 
Č Chodí o radu až k mrtvým 

S [nová sloka] 
Č Lumumba jméno té sopky nejnovější 

rkp /Zvedla se nenávistí jako temná hruďl 
Č Zvedá se nenávisti jako živá hruď 

S Zvedla se nenávisLjako se zvedá hruď 
MB=S 

54-55 rkp Lumumba Patrice Lumumba je jméno nápoje /Lumumba je jméno nápojel 
Č Lumumba To je jméno nápoje 

56-57 rkp jl;!áš-li žízeň U nás Kdekoliv Je každá voda tvá 1( ... ) U nás v Africe ( ... )/ 
Č Máš-li žízeň je zde každá voda tvá 

58 S [nová sloka] 
58-59 rkp Lumumba 

Jak se to jméno rozléhá I Lumumba Jak se to rozléhál 
Č Lumumba Jak se to rozléhá 

60 rkp Lumumba jméno ukolébavky /Lumumba ukolébavka! 
Č Lumumba ukolébavka 

61 Č Lumumba rozednění 
62 Č [není] 

S [nová sloka] 
71 rkp Přimhuřuje oko v přímce k hledí ITeď přimhuřuje ( .. . )1 

Č Přimhuřuje oko v čáře hledí 
72 Č A mroucím odpovědí 
76 rkp Tisíckrát mrtvé k tanci burcuje ITisíckrát mrtvé burcujel 

Č Tisíckrát mrtvé burcuje 
77 Oako samostatný verš až v MB.] 
78 rkp V severním Švédsku lVe Švédsku, na severu 

ještě ještě žije Někde ještě žije/ 
Č V severním Švédsku ještě někde žije 

79 stařičký učitel 

80 rkp Trocha té penze 
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Č Trochy' té penze 
81 rkp Trocha toho kvíti 

Č Trochy' toho kvítí 
82 Málokdy listonoš 
83 rkp Spíš usmíření klepává mu na okno 

Č .Jen usmíření ťukalo mu na okno 
84 rkp (V čely tu přece nikdy nežily) 

Č (Včely tu přece neži(y nikdy) 
S 1 [nemá; v rkp je verš napsán stranou básně] 

85 rkp Ale minulou neděli on plakal /Apřece C ... )/ 
Č A přece minuloll neděli on plakal 

86 rkp Bible rozevřená na té a té stránce 
Č Bibli rozevřenou na té a té stránce 

87 Smazáno bude s tváře světa 
88 jméno zlovt'Ue té 
89 Povstaňte HammarskjOlde 
90 Už se 
91 Nejmenujete 
92 rkp V severním Švédsku 

starý učitel 
Č V severním Švédsku stařičký učitel 

93-94 rkp Má hlavu v dlaních /Hlavu má v dlaníchJ 
Č Hlavu má v prstech které nabádaly 

Hlavu má v prstech které k nebesům ukazovaly 
95 rkp Hanba mu zalévá květiny za oknem 

Č A teď mu hanba zalévá květiny za oknem 
S 1 A teď mu hanba zalévá květiny 

96 Hanba mu přináší penzičku 
97 rkp Polární záře slabikuje v bibli 

Č Polární záře marně slabikuje v bibli 
98-99 rkp Afrika 

Afrika ta hledí do slunce 
Č Tam dole Afrika 

Ta hledí do slunce 
S 1 Afrika Afrika ta hledí do slunce 

100 Ve jménujménajež se sluncem stalo 
101 Vejménu vzduchujenž se vzduchem stal 
102-103 rkp Afrika vstává Černé dítě vstalo 

Č Afrika vstává 
Černé dítě vstalo 

104 Veliký pták svá křídla rozepjal 
105 Lumumbovo volání 
106 Se rozepjalo 

Komentář: 

46, 47 Dotčené verše jsou v rkp. napsané vpravo od vv. 43, 44, nikoli jako varianta, ale jako 
předznamenání veršů 48-50, viz i Č. Doplňujeme je ve snaze eliminovat pochybení opisova
če. 
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53 Vracíme se k rukopisnému znění, zahlazenému vinou opisovače. Viz též Č. 
77 Ještě v S je součástí předešlého celku. Po něm následoval novou slokou závěr básně, který 
byl posléze vypuštěn. Jeho podobaje zachována v rkp, Sl i Č, dokonce je předznamenána i ve 
fragmentech. 
78-106 konfrontujeme rukopisné znění, opis Sl a časopisecké znění. Verše, u kterých není 
pramen označen, jsou ve všech zněních totožné. 
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Písnička 

1 Když k nám zavítá máj 
To je ta písnička šeříková 
Která co rok vyjde 
Vždycky znova 

5 V miliardovém nákladu 
A na hedvábném vzduchu 

Když k nám zavítá máj 
Konzervatorista v pátém poschodí 
Dostane kuráž 

10 Mušketýra 
Ve jménu lásky k Evičce 
Teď bílý kord je ze smyčce 
On utkává se 
S tím co srdce svírá 

15 Když k nám zavítá máj 
vojenský učeň bubenický 
V zeleném kabátku 
Učí se vířit 
Tiše jak májový dešť 

20 Paličky prší 
Neslyšíš je ani 

Ale když ustanou 
Doznívání 
Náhrdelník se navléká 

25 Zdaleka palba 
Palba zdaleka 

Když k nám zavítá máj 
Písnička podpaluje 
Lidi a sny a stromy 

30 Zpívá se na zlost 
A též do svědomí 
Hraje se na flétny 

I na reaktory 
Na dívčí hřebínek 

35 Na hrdé prapory 
Oceán pro ni píše 

linky vlnami 
Ta píseň těžce detonuje v nás 
Když zlehka omámí 

40 Kytičkou lásky Lásky svobodné 
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Kdo si tou láskou srdce probodne 
Ten právě nalézá ji 

A takje tomu v písničce 
A v máji 

45 Mladý voják vyšel v noci z lesa 
Zalehl na okraj 

Svou starou puškou 
napsal novou sloku 
písničky do útoku 

50 Když k nám zavítá máj 
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Ediční komentář 

Prameny: Báseň existuje ve dvou mírně odlišných verzích: k oběma existují rukopisy a obě 
byly patrně považovány za definitivní tvar, protože se zachovaly i strojopisy. Jsou uloženy ve 
složce Písnička (LA 44 / 75 / 1640-1641). Signatura 1640 zahrnuje rukopisy obou těchto 
verzí. Starší je na jednom listu, psaná z jedné strany ve dvou sloupcích tužkou ("A"), další 
verze na dvou listech, v podstatě čistopis ("B") a dva odpovídající strojopisy (1641; SA a SB). 
Mezi A a SA patrně existoval další mezistupeň. Verze B je prakticky totožná s verzí S. 

Dalším pramenem je složka "Když k nám zavítá máj" (LA 44 / 75/1478 - označujeme zde 
jako C). Jde o jeden list A4 vytržený ze sešitu, popsaný z obou stran tužkou. Verze C má pod
statně blíže verzi B než verzi A. Verze Bz C buď vychází (v tom případě mezi nimi leží další 
mezistupeň), nebo měly společný předstupeň. Předpokládáme, že A i C vycházely ze 
společného souboru náčrtů (N). (Možné je i to, že ze stejného souboru raných náčrtů vycházel 
rkp A i společný předstupeň BaC.) 

Stemma: A ---+ (X) ---+ SA 

i 
(N) Č 
l i 
C ---+ (Y) ---+ B---+ SB 

l 
S 

Různočtení: (pokud není specifikováno jinak, platí že SA = A) 
1 A Když přichází máj 
2 A To je ta písnička nadobro obehraná 

C /To je ta písnička kytarová! 
3-4 AAle ona vychází co rok 
4a A S Notičkami - květy šeříkovými 

SA S notami šeříku 
7 A Když přichází máj 
8 A Houslista ve třetím poschodí 

SA Houslista ve čtvrtém poschodí 
9-10 AMá v rukoll tremolo 
11 A Svý lásky k Evičce 

SA Lásky k Evičce 
12-13 AAjeho smyčec utkává se směle 

Jako bílý kord 
12 C Bílý kord stane se ze smyčce /Fleret se stane ze smyčce/ 

14 A Se vším co nebezpečného je 
Nad námi 

15 A Když přichází máj 
16-17 A I malý bubeník v kumbálu za kavárnou 

Kde má dovoleno hřmít 
Jakjenom umí 

SA 1 malý bubeník 
V kumbálu za kavárnou 
Kde má dovoleno 
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Hřmítjakjenom umí 
18 A Rozprší svoje paličky docela potichu 

SA Rozprší paličky 
19 A Tiše jak májový deštík 

. Č Tiše jak máj OV)! déšt 

20 A [není] 
21 A [není] 
22 A Když ale náhle ustane 

SA Najednou ustane 

MB Ti,Š'e jak májov.1J déH 

C Pojednou ustanou /Pojednou přestane/ 
B Ale když ustanou 

Č Ale když ustanou -
23 A Jakési doznívání 

Kdo to kde bubnuje? 
C /Jakési doznívání/ 

24 A [není] 
25-26 A Vzdálená střelba 

SA To vzdálená střelba 
C Z daleka palba 

Palba z daleka 
Č Z daleka palba 

Palba z daleka 
27 MB2 [stejná sloka, pře stránkování] 
27-29 AAle ta stará písnička 

28-29 
29 

Zvaná když přichází máj 
Zpívaná sbory tady tam a všude 
Hraná orchestry nejslavnějšími 
Orchestry dělnické solidarity 

SAAle ta stará písnička 
Když přichází máj 
Zpívaná všude kde jsou k tomu ústa 

C [j eden verš] 
S Lidi sny a stromy 

Č Lidi sny a stromy 
30-31 A Hraná na zlost / Hraná na neštěstí 
32 A Hraná na flétničku svědomí 

SAPískaná na flétničku svědomí 
33-45 A 1 na varhany dějin 

které se rozrůstají jako perutě 
Ta stará písnička lidská 
Když přichází máj 
Nenechá na holičkách 
ani nejvzdálenějšího bubeníka svobody 

SA Preludovaná na varhany dějin 
(Dorůstají v křídla největšího letadla na světě!) 
Ta stará písnička 
Nenechá na holičkách 
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Ani nejmenšího bubeníka svobody 
34 MB2!1a dívčí hřebínek 
35 
36-37 
40 

C Na pyšné prapory INa hrdé prapory/ 
C Oceán ji píše linky vlnami 
C Kytičkou [verš patrně nedol5-ončen] 

41 C Jen kdo si láskou srdce probodne 
42 C Možná že nalézá ji 
45 

46 A Který zalehl na louce 
SA Který zalehl kde na louce 

47 A Vruce svou starou pušku 
SA V ruce starou pušku 

C Psal starou puškou 
48-49 A i starou písničku 

SAA v srdci starou písničku 
48 C Novou sloku písně 
49 C [není] 
50 A Když přichází máj 
50a AA ten máj opravdu přichází 
SOb AA ten máj opravdu přijde 

SAApřijde 

Komentář: 

S Mlad.V voják vyšel v noci do lesa 
MB=S 

29 Varianta Lidi (1 sny a stromy se objevuje až v MBl oproti S, tj. nevznikla omylem opisova
če, musíme ji tedy považovat za autorskou. 
45 Variantu z S považujeme za nekorigovaný omyl - ve všech rukopisných pramenech, ale 
i třeba v Č je znění Mladý voják vyšel v noci J. lesa - která je ostatně logičtějŠÍ z jazykového 
i faktického hlediska. 
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Ohně 

1 Chlap to by I veliký a temný 
V zubech mezeru 
Jak po mně bělma otočil 
Ještě se chvěj u celá 

5 Ale šel dál Šel dál 
Měl stín ten chlap 
Stín před sebou 
Jak baldachýn 
Od hořejší lucerny až k faře 

10 Na ramenou cosi jako plášť 
Psí Berhovětří Děrovaný 
Ale 
Záplata každá zlatem přišívaná 
Takový chlap 

15 Tak mezi půl čtvrtou tři čtvrti na čtyři 
Dnes v noci 

eV tu chvíli všechny peřiny se hnuly 
jak ti utopenci 
když se změní proud: 

20 Svědomí vaše čisté je-li panno 
Prvenství Ježíšovo 
Doktor má v lahvi na dně líh 
Však víš ty doroto 
křiv;'T prst rouhače se na tě otáčí 

25 A proč Do roka umřeš 
Pak plameny Plameny na slepou bábu 
Švagře smilování 
Žejájsem o tobě 
Ano Jak utopenci 

30 Když se mění proud) 

A ten chlap vyšel Vyšebrodskou branou 
Mezeru v zubech 
Zahvízdal 
Ajitro celé ještě urousané 

35 Přiběhlo z luk 
A olízlo mu ruku 

(To sis musela najít štěstí 
Až u lesa? 
Já vím že noc tě za vlasy 

40 Malomocenství se zvonečkem něhy 
Uklouzla pleť To zaúpění 
Na pranýř úst ty celá 

Ale co ten doma 
Holýma rukama z ohně by tě 
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45 Všechno se doví 
Smutné oči vidí vždycky za roh 
Ubohá Majolenko 
Já vím že tráva nad námi 
si kraluje 

50 Zaživa zelená Po smrti zelená 
Pro vínek svatební 
Pro věnec pohřební 
Dá se celá 
Ale co ten tam Copak ví 

55 Jak v lásce syčí 
Plameny 
Když ale už Ať líto mu 
Nepovím nepovím nikomu 
Ubohá Majolenko) 

60 U vysokých ohňů jsme sedávali 
Tepaný pohár koloval 
Vítr nás obsluhoval Dívky tančily 
A každá kytara 
Královna ze země Maurů 

65 Kdo přišel za námi 
Kdo na cestu si ušil z mlhy plášť 
A na něm knoflíky 
Své slzy 
By I naším bratrem 

70 Chléb náš by I hrdost 
Vždycky ten černý 

Aby neokoral 

Kdyžjsme se hnuli To se mračno zvedlo 
Ohniště po sobě jsme nikdy nezasypávali 

75 Řeřavělo ještě dvacet týdnů 
Když jednomu srdci umřelo to druhé 
Při kterém spával 
Bolest v sobě Tu jsme nezasypávali 
Pro silného na cestu 

80 Je bolest jako hůl 
U vysokých ohňů jsme sedávali 
Pyšní jak králové 
kteří jsou příliš královští a hrdí 
Než aby se jim chtělo 

85 Vládnout a dcmat zákony 
A věšet za krk bledé podělánky 
A s Prozřetelností se kurvit na koncilech 
Do kronik nebe zavírat To ne 
U vysokých ohňů jsme my sedávali 

90 Nedbajíce 
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(Na té písni celé není ani zbla 
Její nápěv To jejen psí víno 
A těhotná je z ničeho 
a rodí nic 

95 A potom si je hýčká 
Neboťje šílená) 

Co bylo? Bída děravá skrz naskrz 
Ponížení Černá kolomaz 
Pro osy ubohých vozíků 

100 Zdechlý kůň táhl ještě po smrti 
Jak měl hlavu nízko 
Ohýnek pálil v spánku 

Nohy krvavé a bosé 
Nohy vědoucí 

105 Láska vždy úzkostná 
Jak hrnek medu ukradený 

z okna komory 
Novorozeňata narychlo zahrabaná do listí 
Zůstala při cestě 

110 Hvězdy k nim nemohly 
V Budíně žandáři V Tennessee šerifové 
A nikde tajemství králů 
Skříňka s klenoty 
Které Kainovo plémě zakopalo 

115 Opouštějíc město vykvetlé sírou a solí 
Nikde tajemná řeč jíž se naučil 
Tulák Osmnáctý od posvátných vran 

Tam pod horou Sinaj 
Nic než ta bída kterou prosvítá 

120 Modř nebeská 
žluť stehen 
A nanejvýš to malé černé srdce 

Na té pisni není ani zbla 
A přece není marná 

125 Muž který nemá čas už ani vázanku 
si utáhnout 

V hodinkách ji slyší hryzat jako kunu 
(Ta píseň mu jde po hrdle) 
Milenci pod mostem (balkánský expres 

130 nad hlavami jim burácí) 
Předávají si ji z dlaně do dlaně 

Můj přítel houslař 

Mladý muž s vlasy popela 
Když budí smyčcem nový krásný nástroj 
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135 Upamatovává se 
Že tenkrát Popel Hudba 

Kluci na nábřeží nabroušení jako kudličky 
Pískají si z ní osm devět not 
(Potajmu Vědí že se píseň nesmí) 

140 Odevzdával jsem tichému úředníku 
Dokument Vestu nebožku 
Okénkem Jako do sklepa 
On se jen podíval A okamžitě věděl 
Jak se to tehda mizívalo z kraje 

145 Abychom nemohli být spočítáni 
Do stád 

Na té pisni nenf anž zbla 
Ale že nechce se nám lpět 
Na kosti Na krejcaru 

150 Na životě slabik schválených 
Ale že nechce se nám umřít zaživa 
V Přístojnosti dobře uvážené 
V Přístojnosti Svaté Zpečetěné 

To raděj bosé šlapky v spánku u plamene 
155 To raděj ať nás živé maso pálí 

To raděj plášť z mlh 
A ze slz knoflíky A píseň 

U vysokých ohň-ll Tam jsme sedávali 
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Ediční komentář 

Prameny: Prameny se v LA PNP nacházejí ve třech složkách. Složka Ohně (LA 44 / 75 / 
1611-1612) obsahuje čistopis (1611, 6 paginovaných listů popsaných po jedné straně kulič
kovým perem, opatřeno vročením 1958-1960; označujeme jako rkp) a z něj vycházející 
strojopis (1612, označujeme jako Sl); další, ranější rukopis je rozdělen do složek Tuláci (LA 
44/75 / 1814, "A", obsahuje list náčrtů a 2 listy relativně hotového rukopisu) a "Na té písni 
není ani zbla" (LA 44/75/1577, "B"), která na předchozí navazuje od verše 97 (Co bylo? ... ): 
složkaje pojmenována podle prvního verše na druhé straně tohoto listu. A i B jsou psány 
tužkou na listy A4 vytržené ze sešitu; o tom, že se skutečně původně jedná o celek, svědčí 
kromě podoby rukopisu i motiv "Tuláků", který se objevuje v názvu první části a v textu té 
druhé; v definitivní podobě básně je toto explicitní pojmenování potlačeno. Součástí geneze 
textu patrně byly ranější náčrtky, mezi A+B a rkp patrně existoval mezistupeň (X). 

Časopisecký otisk se neliší od rkp, jeho předlohou mohl být S 1. Báseň je v časopise tištěna 
do dvou sloupců, "druhý hlas" v úvodu básně (uzávorkované sloky) a refrény jsou výrazně 
odsazeny vpravo; chybně je odsazen do pravého sloupce i verš 97, verše 124 a 125 jsou sice 
náležitě v pravém sloupci, ale omylem na úrovni veršů 126 a 127. 

Stemma: (N) --)- A+B --)- (X) --)- rkp --)- Sl --)- Č 

t 
S 

Různočtení: 

3-4 Ajak po mně otočil bělma ještě se celá chvěju 
5-6 AAle šel dál Šel dál Ten chlap měl stin 
9 A /Po celém náměstí až k faře/ 
11 A Psi Berhovětři Děrovšivý 

15 A Tak mezi půl čtvrtou třičtvrti na čtyři 
rkp=A 

Sl =A 
S=A 

VS [verš je mezi verši 5 a 6] 

Č Tak mezi půl čtvrtou třičtvrti na čtyři 
16 A [není] 
17 A (To peřiny se právě pohnuly 

18 
22 
23 
24 
25 

Ajako ti utopenci 

A Však viš Křivý prst rouhače 
A Který se otáči 
A Na koho ukáže ten do roka umře 

VS [ nová sloka] 

MB2 Doktor má v lrihvi na dně líh 

, S A pros Do roka uml~eš 
26 A Plameny Plameny na slepou bábu! 
27 A Švagře měj smilováni 
28 A Že jsem kdy o tobě -
29 AAno jak ti utopenci 
30 S 1 Když se měni proud 

S = Sl 
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Č = Sl 
30a A hnuly se peřiny 
34-35 AAjitro celé urousané přiběhlo z luk 
37 S [není nová sloka] 
37-38 A To sis musela najít štěstí až u lesa 
38 MB2 Až Zl lesa 
39-43 A Já vím že vůně že tráva Ale ten doma 
46 A Smutné oči za roh vidí na mile [ne v básni, napsáno stranou] 

S Smutné oči y'vidí vždycky za roh [omyl] 
48-49 AJá vím Já znám tráva kraluje nad námi 
50 A Za živa zelená 

rkp Za živa zelená Po smrti zelená 
S I Za živa zelená Po smrti zelená 

50a A Po smrti zelená 
54 A Co ale ten tam / Co ten vi 
55 A Jakými láska šlehá 
57-59 VS [není odsazení vpravo] 
57 A No a když se doví 

Tož Ať lito mu 
58 A Nepovím. 

nepovím nikomu 
59 A [není] 
62 A Vítr nás obsluhoval a dívky tančily 

S Vítr nás obsluhoval Dívky Tančily [omyl] 
63 A [není] 
64 A [není] 
66 A Kdo si vzal na cestu plášť z větru 
67 AA na něm knoflíky měl 
68 A Ze svých slz 
70 A Chleba náš byl jako naše hrdost 

rkp Chléb náš byla hrdost 
S I Chléb náš byla hrdost 

71-72 A Vždycky tmavý Nikdy Neokoralý 
73 A Kdyžjsme se hnuli pozvedlo se mračno 
77 A Které měl v spánku naproti 
78 A Nezasypávali jsme bolest 
80 Aje bolest 

jako hůl 
81 A U vysokých ohňů jsme sedávali 
82-90 AA našim cestám nebylo konce 
91 S [není nová sloka] 
83 rkp Kteří jsou přiliš královští a hrdí 

85 

Sl = rkp 
Č=rkp 

rkp Vládnout A cicmat zákony 
Sl = rkp 

Č=rkp 
S I A věšet za krk bledé podělávky 
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s = Sl 
Č = Sl 

MBl = Sl 
91 A Na té písni není ani zbla 
92 A Její nápěv je prastaré psí víno 
93 AJe těhotná z ničeho 
94 AA rodí nic 

95 
96 

rkp A rodí nic 

AA hýčká si je 
A Že je šílená 

Sl = rkp 

rkp Neboťje šílená.) 
Sl = rkp 

99 B Pro čepy ubohých vozíků 

[poslední verš A] 

100-1 B Zdechlý kůň táhl ještě po smrti Jak měl hlavu nízko 
102-3 B Ohýnek pálil ~pícím nohy Krvavé a bosé 
105 B Láska byla [? 1 chvatu a úzkosti ILáska se kradla jako hrnek máku/ 

ILáska smrděla potem a úzkostí! 
106-7 B Jak ukradený hrnek medu s okna komory 
109 B Novorozeňata narychlo zahrabaná 

S 1 Novorozeňata narychlo zahrabaná 
do listí 

109 B Zůstala na cestách 
110 B A ani hvězdy k nim nemohly 

Přes tu zatuchlou a prašivou chvoj lesa 
Kudy se nechodí 

111 B Za Nitrou 'žandáři V Tellessee šerifové 
A mimo dohled každý kdo měl zbraň 

S = V Budíně žandáři 1: Tellessee šerifové 
MB2 V Budíně žandáři 1!. Tennessee šerifové 

115 B Opouštějíc město proměněné v síru a sůl 
116 B Nikde tajemná řeč které se naučil 

rkp Nikde tajemná Řeč jíž se naučil [patrně omyl] 
117 B Tulák Osm)! od posvátn,ých vran 

MB2 Tulák Osmnáctý od posvátných hran 
118 B Tam pod horou Sinat 

rkp = B 
Sl =B 

S=B 
Č=B 

119 B Děravá bída kterou prosvítá 
122 BA někdy také srdc,e Tulákzl 

123 

rkp A nejvýš to malé černé srdce 
Sl = rkp 

S = rkp 
Č=rkp 

124 B A přece jen není planá a marná 
VS [nová sloka] 

IJe symbol cáru! 
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125-6 B Muž který nemá čas ani si utáhnout vázanku 
127-8 B Muž plný neklidu 

128 

Ačkoliv tkví v svém údělu 
Ktelý si vybral a ten muž ji zná 

S V hodinkách ji slyšet hryzat jako kunu 
MB2 V hodinách ji slyŠ'í hryzat jako kunu 
MB2 (Ta píseň jde po hrdle) 

129 B Milenci na železničním'mostě 
130 B Kteří si stisknou dlaně když balkánský rychlfk vyjíždí ze stanice 
131 B ti tu píseň znají 
132 S [není nová sloka] 
133 B Mladý muž s vlasy jako popel 
134 B Když poprvé přejede smyčcem nový nástroj 
135-6 B Upamatovává se Kterak tam 
137 B Vyžlata v parku na nábřežf Ti kluci nabroušení jako kudličky 

S [není nová sloka] 
138 B Pískajf si z ní pět šest not 
139 B Potichu Tajně Neboť dobře vědí 

Že se to nesmf 
MB (Potajmu vědí že se píseň nesmí) 

140 B Odevzdával jsem dokument úřadovi 
S [není nová sloka] 

141 B Černé lokty v klotu 
142 B Okénkem vedlo jako do sklepa 
143 B On se jen podíval A věděl hned 
144 B Jak se to tehda mizelo z kraje do kraje 

S Jak se to tehd(j mizívalo z kraje 
147 VS [verš stojí samostatně] 
147- B [odlišné znění] Povídám nic není svaté tfm žeje to 

Je tady stálost která ukládá si újmu a má směr 
Ale je jiná stálost která jenom lpf 
Na kosti na krejcaru Na schválené slabice 
Liči na lásku sítě 
Stahuje ji za nohy 
Klade si ji na lůžko 
Jako úřední spis na úřední stttl 
Popře [? J fím že zavře okna 
Sama sobě před nosem 

Hrozí se tulácké písně 
Kteráje zaťatá v nás všech 
V nás kteří chceme 
Aby život sládl jako dálka 
K věčnosti ubíhající 

151 rkp Ale že nechce se nám umřít za živa 
Sl = rkp 

154 VS . [nová sloka] 
155 MB To raděj ať nám živé maso pálf 
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Komentář: 

MB 1 To raději plášť z mlh 
MB A ze slz knoflíky Q píseň 

11 Změna z Děrovšivý na pozdější Děrovan.ý se děla postupně a patrně s časovým odstupem. 
Z rukopisů je jasné, že při pokračování v práci na básni si Kainar opsal už hotový začátek na 
nový papír. A zatímco na raném náčrtku je novotvar Děrovšiv)) jasně zřetelný, v rukopise Aje 
vinou rychlejšího psaní rozeznatelný až při pečlivém čtení, na první pohled toto slovo vypadá 
jako Děrovaný z finálního rukopisu. Teoreticky tedy autor mohl špatně opsat vlastní práci '
málo pravděpodobná, ale nikoli vyloučená možnost. 

Přesun verše ve Vy braných spisech jej ednoznačný omyl. 
17 Editor Vybraných spisll sjednocuje typografii psaní "druhých hlasů", vložených textů atd. 
- z obou stran je odděluje řádkovou mezerou. V Ohních to provede na několika místech. 
25 Znění v S jde proti všem dosavadním rukopisům, považujeme za chybné čtenÍ. 
57-59 Ve Vybraných spisech jsou tyto verše na začátku nové strany jako součást sloky, která 
v ostatních vydáních a pranlenech začíná až veršem 60. 
71-72 Žádný pramen, včetně S, sloku nedělí, MBl klade nelogicky mezeru za verš 71, MB2 
ji posouvá za verš 72. 
86 V rkp ne zcela čitelné, ale pravděpodobně podělá!1ky, je to ostatně logičtější: z hlediska 
slovotvorby je podělánek osoba, ale podělávka primárně spíš předmět (SSJČ uvádí nářeční 
výrazy pod(d)ělávka - příze na stavu a pomnožné podělávky - druh dřeváků). Pozdější 

chybné čtení podělávky opravuje až MB2. 
109 V rukopise jsou poslední dvě slova psána z kapacitních důvodů na pravý konec další 
řádky, opisovač vnímá a dále předává jako nový verš odsazený vpravo. 
117 Nové znění v MB2 je zcela nejasné co do původu i smyslu, dost možná chyba sazby. 
127 Posun v MB2 od "hodinek" k "hodinám" nepřin~ší žádnou kvalitu, leda snad že zahlazuje 
možnou neplánovanou aluzi na cyklus textů k albu Kuře v hodinkách, který v době vydání 
MB 1 ještě neexistoval. 
128 Vypuštění zájmena jde proti ideové struktuře textu: celá pasáž spojuje paralelně několik 
postava popisuje jejich vztah k metaforické písni, vypuštěním zájmena se ruší tento vztah 
u muže který nemá čas už ani vázanku si utáhnout. 
158 I zde se vracíme ke znění z rukopisu, které zmizelo při přepisu. 
139 nové znění v MB oproti rkp vytváří falešnou skladebnou dvojici "potajmu vědí", patrně 
vzniklo omylem, vracíme se ke znění z rkp. 
155 Znění v MB vzniklo patrně chybným čtením rkp, vnáší de facto do děje neorganicky po
stavy jakýchsi mučitelů, kteří ústředním postavám "živé maso pálí". 
156 Ojedinělé znění, pouze v MB 1. V rkp je anafora všech tří veršú dúsledně dodržena, MB2 
se k ní vrací. 
157 Návrat k rukopisnému znění ztracenému vinou opisovače 
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Verše od vody 

1 
1 Voda stejná 

Lehostejná 
To co přijme 
Nedá zpátky 

5 Voda je domeček zlý 

Z anděla jenž do ní svržen 
Zbyla zbroj 
Zbyla malinkatá zbroj 
Na těle stříbrného cejna 

2 
1 Viktorka věděla co dělá

Zešílet umí ledakdo 
Ale že v noci 
Nad splavem 

5 Tam si Krasopaní sukýnky umáčí 
Tam kapři 

v nehybném chumáči 
Čelem proti proudu 
Proud se převaluje 

10 Rybář tam lehce zešílel 
Zešílel Lehko muje 

3 
1 Vypráví se tady o porybném 

že se vrátil domů 
o vlas po půlnoci 

Těžký deštěm 

5 Mokrý Těžký Starý 
Jeho mladá žena lokte za hlavou 
Jen zářily A horká modrá žilka 
Na bílé pleti 

Porybný ji zabil 

10 A šel se utopit 
Šel k řece jako k soudci 
Mokrý a starý 
Odevzdal se jí 
S důvěrou v řád S pekelnou nadějí 

15 Že voda jako černá soudní kniha 
Listuje v nás co nejbedlivěji 
Když ode dna nás 
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Mokrým prstem 
Zdvíhá 

4 
1 Ta veliká věc Ten svět 

se všeljak otáčí a vrtí 
Vodaje pořád vodorovná 
Jenom se nebát vody ani smrti 

5 Vyšplíchneš 
Vzkřikneš 
Všechno se to srovná 

5 
Veselá science fiction 

1 Vstupujíce do vody 
Někteří se tuze ošívali 
Vzduch nám byl dán od praotců našich 
Bychom jej lokali A se nadýmali 

5 Kyslík hle v kysličník patřičně 
transformuj íce 

Kterak my budem se líbati 
A se objímati A naše myšlenky 
Snad jako bubliny z úst 

10 Mají nám vystupovat z vody neblahé 
A mokré? 

Odpověděli: Což jste se nelíbali 
Že po vás hlína smrdí zlostným ohněm 
A se neobjímali Že vaše hřbitovy 

15 Vešly vám do měst 
Vaše myšlenky 
Rozsápaly zuby tygřími 

co mělo zůstat živé 
Jeskyně jako kapsy své 

20 Na rub jste obrátili 
Dychtěním usilovným krásně jste zvedli 
Ten okršlek světa -

Nic Nic Teď do hlubin s vámi 
Strach o vás není 

25 Ze stromů včasně jste dovedli slézt 
A ztratit srst 
Tvář vyměnit 
Strach o vás není 
I žábra vám narostou 
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6 
1 Všichni tak trochu obnošení 

Proč si to zalhávat 
Jen už věšáky a dražba 
Nabídka bez poptávky 

5 Muž který v noci vstupuje k své ženě 
Vynáší na povrch něco z těch starých časů 
Kdy zlato zažíhalo v očích požáry 
Na hrobech lásek v čisté křehké trávě 
Libovolně kličkovali malí králíčci 

10 A slovo lokomotiva 
Se zpívalo Byl sklonek století 

Z korzetů ňadra Pštrosí péra z váz 
A v stolní společnosti 
Poctivých pitomečků Veselých pivařů 

15 Sedával muž předčasně 
Stižený bleskem 

Který sáhl na kloub 
Paní Příčině 
Ona se upejpala Ale potom 

20 Přece si dala říci 
A onjí připíjel svým pivem ve sklenici 
Na zdraví Živio Relativně 

Mapa světa byla pubertální pleť 
Slovo mělo pružnost živé kosti 

25 A lpělo na smyslu 
A nelpělo-li Bolest Vzpoura Krev 
Láska Ta navždy Nebo jak prádlo po mrtvém 
Na větru rostla Obyčejně bosá 
Plížila se pod svítícím oknem 

30 Byl to svět neznáma Svět číhajících stínů 
Zákony si dal A pak se jich sám bál 
Záviděl oblakům 

Drnkal na mandolínu 

A dnes muž opouští svou lásku 
35 Kteráještě spí 

Lovit sám v sobě 
Stará tajemstvi 
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Ediční komentář 

Prameny: Rukopisy k tomuto cyklu jsou rozděleny do dvou složek: ve složce Verše od vody 
(LA 44 I 75 I 1848, označujeme jako A) je rukopis prvních čtyř částí, vedle toho list s náčrty, 
které předznamenávají první část cyklu (první náčrty tužkou, u hotové verze tužkou jen první 
dvě části, třetí a čtvrtá kuličkovým perem). Pátá a šestá část je uložena ve složce Science ficti
on r. 1995 (LA 44 I 75 I 1730, "B", jeden list popsaný kuličkovým perem). Oba rukopisy 
v podstatě hotové, předpokládáme tedy existenci starších náčrtů. Opis v S chybí. Předpokládá
me existenci varianty X, která by zachytila změnu titulu a další změny u páté části. Časopi
secký otisk se shoduje s otiskem v MB, je však členěn na více slok, což je dost možná dáno 
potřebami sazby (roztáhnout sloupce tak, aby byla novinová půl strana rovnoměrně vyplněna). 

Stemma: (náčrty) --7 A+B --7 (X) --7 (S) 

t 

RůznočtenÍ: 

1 
1 A Lhostejná 

2 
8 A 

2 

Č 

[nejisté] 
MB2 [odsazení vpravo] 
MB2 [odsazení vpravo] 

[verš vepsán vedle verše 7, snad jej měl původně nahradit] 

1 A [bez pomlčky na konci] 
3. MB2 Ale ležet v noci nad splavem 
.5. Č Tam si !s.rasopaní sukýnky umáčí 

MB=Č 
6-7 A Tam kapři v nehybném chumáči 
10 AIArybář lehce zešíleli 
11 A Zešílet Lehko mu je [dvojtečka vepsána později] 

3 
2 A Že se vrátil domů o vlas po Plllnoci 
10-11 AA šel se utopit Šel k řece jako k soudci 
12-13 A Mokrý a starý Odevzdal se jí 
17-19 A Když ode dna nás mokrým prstem zdvihá 

4 
Z 

5 
název 
5-6 
9 
12 

MB Se všelijak otáčí a vrtí 

A Science fiction r 1995 
A Kyslík hle v kysličník patřičně tentočkujíce 

MB2 Snad jako bublinky z úst 
A Odpovídali: Což jste se nelíbali 

Č Odpověděli: Což jste se nalíbali 
15-16 A Vešly vám do měst Vaše myšlenky 
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17-18 A Rozsápaly zuby tygřími co mělo zůstat živé 
19-20 A Jeskyně jako kapsy své jste obrátili na rub 

23 A Nic Nic Teď do hlubin 
25 A Ze stromů včasně dovedli jste slézt 
27 AA přirozenost-
28 AI žábr)!. vám narostou 

6 
3-4 A Jen věšáky a dražba Nabídka bez poptávky 
7 A Kdy zlato zažíhalo v očích plamínky 
8-9 AA láska zarl/stala křehkou travou 
11-13 A Se zpívalo Ve stolní společnosti 
14 A Poctivých pivařtt Veselých pitomečků 
15-16 A Sedával předčasně zšedivělýmuž 
17-18 A Který sáh 'na kloub paní Příčině 
19-20 A Ona se upejpala pak si dala říci 

/Jeskyně jako kapsy na ru~ jste 
obrátili/ 

19 MB2 [nová sloka, vzniklo přestránkováním] 
22 ANa zdraví Živio 
23 A Svět ještě pubertální 

Ještě se rozhlížel Sám sebe nedohlédal 
24 AA slovo mělo pružnost živé kosti 
26 A Když ne pak tekla krev 
27-28 AA láska byla navždy Rostla na větru 
29 AA plížila se pod oknem 
30 A Svět neznáma svět stínzt 
33 AA drnkal mandolinu 
34-35 A Muž v noci opouští svou lásku která .spí 

Komentář: 

2, 3 Změna v MB2 patrně autorská, ale co do smyslu nepochopitelná. 
2, 5 Krasopaní píšeme s velkou iniciálou, v souladu s rukopisem i pravopisnou normou. 
2,11 Dvojtečka chybí v Č, musela být odstraněna ještě autorem v X. 
4,2 Přejímáme znění z rukopisu i Č; nenoremní tvar je dán patrně rytmickými hledisky. Ryt
mické ohledy ostatně diktují i tvar "lehostejná" ve druhém verši první části. 
5,28 Nenoremní tvar patrně vznikl v X, je i v Č. 

105 



Dobře nám tak 

1 
1 Sníh skřípal když jsme kráčeli 

A mráz 
Mráz ohledával kočky 
Kudy do kožíšku 

5 Řeklo by se Kdo má tady oči 
Že jsme spolu-
Zmrzly lokomotivy 

Řeklo by se Kdo nás poslouchá 
Ubohé růžičky uší -

10 Když v sklepích mrzne na kost 
zelenina v písku 

Jenomže lidé jsou citliví 
Ať mrzne zelenina Růže Lokomotivy 
Ať kručí zdi 

15 Ať plamen umře vstoje
Jakmile kolem jde láska 
Hned o ní vědí 

A hvězdy Ovšem Samozřejmě hvězdy 
Ohlásily to po nebesích 

20 jako příjezd vlaku zvláštního 
Tajuplnými značkami 
Které a pro ten účel 
Jim vymyslil pan Morse 

Lidé jsou nadmíru citliví 
25 když jde kolem láska-

2 
Po lásce přichází spánek 
Dlaně ještě chvilku 
Chvilinku se drží 
Nežli se odemknou 

5 Jak chaloupky 
Hlavy se nám skutálej í 
ze stráně 
Jablíčka nešikovná 
Hlavy se nám skutálej í 

10 Každá jinam 
V ždycky si říkáme 
Znovu 
Aťneusinám 
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Ale už dva sny nás nahmátly 
15 Nahmátly Sňaly nás z hřebíčku 

Své dvoje housle 

Po lásce přichází spánek 
Žádný anděl který fouká 
do ošatky peří 

20 Ale spánek jako černý meč 

Alexandr Veliký to věděl 
když tak divoce ťal do starého uzlu 
a dvě ručičky ve starém budíku 
sejdou se zas a rozejdou se 

25 sejdou se zas a rozejdou se 

Do každé lásky věčně tiká smutek 

3 
1 Vzdychám po Tobě 

a nevím nevím o tom: 
V okně mám lunu 
Jakje oblá 

5 Pod lunou topol 
Jakje štíhlý 
Zdaleka vítr 
Jak se zavlnil 
Z louky jde mlha 

10 Ona objímá 
Na řece něco 

potichounku tlesklo 
Jako by sklouzla 
trepka z malé nožky 

15 Vzdychám po tobě 
a nevím nevím o tom 

4 
1 Do bře nám tak 

A samé přesedání 
Cizí města cizí lůžka 
Cizí pokoje 

5 Všude na očích 
jak zmoklí psíci 

Na průvanu 
s kufrem nejistot 

Ani svá prostěradla 
10 Velekněží pokývali bradami 

Tak velevýznamnými 
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Nabádajíce nás k obětem 
Pro usmíření 
Suchého Počestného 

15 z nosu 

Dobré rady nám tak špatně hořely 
V Heinzových kamínkách A čmoud 
Čmoud jídel narychlo 
Šel s námi 

20 Plazil se Nosil nám výčitky 
A psaní od soudu 

A všechny polibky 
byly vždy na dobírku 
Co železničních mostů narachotilo se 

25 Pod námi 
V čekárně kďe nikdo nečekal 
Nikdy a na nic 
Do sebe zahryzlí 
(Kapička krve z puklého rtu 

30 Tak dlouho na cestách) 
A za zdí v kanceláři 
Andělské zvonění 

že rychlík právě vyjel 
od začátku trati 

35 Ke konci 

A v parcích v dešti jsme si vyprávěli: Až 
Chaloupka v lese 
Hausbót Půda Až 
Až dodneška si povídáme: Až 

40 V proutěných židlích Na lavičkách v lese 
V zámeckých křeslech 
U Vláčilů na zahradě: Až 
Aje to velmi krásná pohádka 
Ačkoliv trochu trpká 

45 Kolikrát jsi změnila už účes 
Ty trvající ve mně 

Ale do kufru vždycky stejně ukládáš 
Střevíčky Šaty Poklad z Jablonce 
Jadeit z Vietnamu ostře zelený 

5,0 Jako stará spořitelní knížka 
A všechno se to pěkně vyrovnává 
vrstvami básní: 

to je důležité 
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Básněmi se dá srovnat 
55 Skoro všechno 

Dodneška přesedáni 
Dodneška nevíme 

Na které stanici zas prázdná čekárna 
Kde nikdo nečeká 

60 V kterém městě 
Který volný pokoj 
Kdo z cestujících je rodák z Lidského 
A kdo je z Čenichání 
Nebo z Vrčení 

65 Silnice Cesty Dráhy Životy 
Žehlení šatú 
Objetí 
A zase přesedání 

Všechno bez lítosti 
70 Neboť je v dálce mnoho malých stanic 

Kde za stěnou Tam v modré kanceláři 
Ohlásí andělské zvonění 
Že rychlík právě vyjel 
Od začátku trati 

75 Ke konci 

A my se líbáme 
(Kapička krve z rozpuklého rtu 
Tak dlouho na cestách) 
A říkáme si: 

80 Dobře nám tak 
Za všechno 
Dobře nám tak 
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Ediční komentář 

Prameny: V LA PNP nejsou uloženy žádné rukopisné prameny. Ve složce LA 44/ 75 / 1350 
s názvem Dobře nám tak se nalézá pouze strojopis (označujeme jako Sl). Ten by I patrně před
lohou časopiseckého otisku: má s ním několik shodných rysů, které se neobjevují v S. 

Stemma: (rkp) ~ S 

t 
Sl 
t 
Č 

RůznočtenÍ: 

1 
1-4 Sl [samostatná sloka] 

Č [ samostatná sloka] 
S 1 zelenina v písku. 11 

16 
23 
24 
25 

MB2 Jakmile jde láska kolem 
MB2 Které pro ten účel 

2 
1-5 

11-13 

S 1 když jde kolem láska.!. 
S = Sl 

S 1 [samostatná sloka] 
Č [ samostatná sloka] 

S 1 [samostatná sloka] 

VS Jim vymyslgJ pan Morse 

18 
26 

,Č [ samostatná sloka] 
VS Žádný anděl který kouká 

S Do každé lásky věčně tiká smutek. 

3 
L Č Vzdychám po tobě 

1-2 Sl [samostatná sloka] 
Č [ samostatná sloka] 

.4 S Jakje o b I á 
MB=S 

VS Vzdychám po tobě 

10 MB2 [nová sloka] 
16 S a nevím nevím o tom. 

MBl=S 

4 
1 Č [samostatná sloka] 
1-4 Sl [samostatná sloka] 

S [samostatná sloka] 
28 Sl [začíná nová.sloka] 

Č [začíná nová sloka] 
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34 MB 1 [konec sloky] 
39 Sl Až do_dneška si povídáme: Až 

Č = Sl 
46 S Tq trvající ve mně 
51 S I [nová sloka] 

Č [nová sloka] 
62 S I Kdo je z cestlgících rodák z Lidského 

Č = Sl 

Komentář: 

3, 1 Malé písmeno je vpiskem v S opraveno na velké. 
3, 4 Pro ložení celého verše provádíme v souladu s logikou básně a zněním v Č. 
4, 34 V MB 1 nelogicky a v rozporu s S, S I i Č je předěl mezi slokami o verš posunut Oe mezi 
verši od začátku trati a Ke konci); MB2 se logicky vrací k náležitému dělení na sloky. 
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Malá půlnoční hudba 

1 Nebyl jsem zrozen 
Byl jsem jenom vhozen 
Do té vody 
Do té černé vody 

5 Která se žití nazývá 
Byl jsem tam vhozen 
Nahý červík v háčku 
Byl jsem tam vhozen zaživa 

Ten háček ten mám 
10 V sobě dál 

A dosud 
Svůj osud v sobě nosím si 
A černá voda nade mnou 
Se kývá Kývá 

15 Dál se zatmívá 

To není žaloba 
Já vůbec ne stýskám si 
Proč Jaké stýskání 
Ta voda nade mnou 

20 Ta někdy chroptí 
Někdy vyzvání 
Ajá v ní žiju 
Na svém háčku 
Kamsi 

25 A když pak někdy 
Přec jen zastesknu si 
Není to víc 
Než co se stýskat 
Musí 

30 Hledejte lásku Jak ji slepec hledá 
Ajděte po lásce Jak psi 
Když stopu hledají 
Blátem a v mlhách 
S hněvem Skučením 

35 Milujte v lásce 
Požár Pláč A dým 

Veslujte v lásce 
Na lodích zlých mýtů 
Úskoků Lákání 

40 Když parno A když ledy 
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Vařte jí čaj ve staré plechovce 
Vařte jí krásné nucení 
Ajedy 

A neobávejte se zákonú 
45 A bojte se v ní všeho 

Ňadrajsou slunce 
Ňadrajsou dvě slunce 
Klín je horký hrob 
Vlevo je vpravo 

50 Vpravo táhne vlevo 
Létat v ní znamená 

jen lehčej 
Pírko je smysl 
Ať se v letu ztratí 

55 Mládí nám na tvář lepí 
Tenkou masku 

Stáří ji strhne 
S pokožkou i s krví 
V lásce jste vždycky poslední 

60 V lásce jste vždycky prví 
Létejte Veslujte 
Traviči Nomádové 
Vy prodavači provázkú 
Brýlatí znalci frází 

65 I vy se v lásce dolistujete 
Až k slúvku 
Jež vás zmrazí 

Hledejte lásku Převracejte zem 
A vyveďte j i z dráhy 

70 Odtamtudy sem A sem pak 
Odtamtudy 

Odvěké konvulze 
Snažte se vyvést z kruhu 
Plaťte z nich místní dávčičky 

75 A vykleňte z nich Notre-Dame 
A duhu 

Hledejte lásku 
Ne Víc není nic 

- jen to že nad láskou 
80 Zní drobný Velmi olověný 

Ovád: 
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Hledejte lásku Nalézejte lásku 
Čas Nečas Prostor Neprostor 

Sen Nesen Něha Neněha 
85 Za láskou vytrženou 

Z její duše malé -

Ale 
Umějte domilovat 
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Ediční komentář 

Prameny: Rukopis básně je v LA PNP uložen ve dvou složkách: první část jako Malá 
půlnoční hudba (LA 44 I 75 I 1543, označujeme jako A) - psáno tužkou z jedné strany ve 
dvou sloupcích na čtvercový útržek ručního losinského papíru. Fragment končí veršem 43. 
Druhá část je ve složce "Hledejte lásku, převracejte zem" (LA 44 I 75 I 1381, "B"), opět 
tužkou na tužším papíře podobného formátu jako předchozí polovina. Začíná veršem A neo
bávejte se zákonů; název ovšem složka dostala podle verše, který se je první na rubu tohoto 
listu. Báseň je v podstatě dokončena, ale mezi ní a opisem S a časopiseckým otiskem musel 
stát další mezičlánek. 

Stemma: A+B -----)- (X) -----)- Č 

J 
S 

Různočtení: 

5 A Která se život 
Nazývá 

Č [není nová sloka] 
S [není nová sloka] 

8 A Byl jsem tam vhozen 
Zaživa 

9 Č [není nová sloka] 
S [není nová sloka] 

9-10 A Mám háček v sobě dál 
12 A Tento můj háček nazývá se 

Osud 
15 A Zatmívá 
18 A Není to zbabělé stýskání 
19 A Ta černá voda nade mnou 

20 A Někdy jen chroptí 
21 A Někdy vyzvání 

Hnedje v ní zákon 
A pak zas přiznání 

22-23 AAle já žiju Na svém háčku 
25 A Když si lak stýskám 
26 A Kdyžjá zastesknu si 
29 A Musí: 

Č Musí: 
S Afusíl 

30 A Hledejte láskujakji slepý hledá 
33 A [není] 
34 A S velikým levem 

S nízkým kňučením 

VS [nová sloka díky pře stránkování] 

37-38 A Veslujte v lásce na lodích zlých mýtů [sic] 
37 Č Veslujte li lásce 
39 A Úskoků Poznatků A vzpomínek A vědy 
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40 A [není] 
42 A Vařte jí krásné myšlenky 

Č Vařte jí krásná nucení 
43 A [poslední verš] 
44 B [první verš] 

S [není nová sloka] 
46-47 B fladra jsou slunce Ňadra jsou dvě slunce 
50 B Vpravo značí vlevo 
51-52 B Létati znamená jen lehčej umírati 
53 B Pírko je život leo pírko Životl 
54 B To se v letu ztratí 
55-56 B Mládí nám na tvář lepí krásnou masku 1( ... ) hladkou masku! 
58 B S pokožkou A s krví 
60 MB 1 V lásce jste vždycky první 
61 B Létejte Vesllljte Traviči 
62 B Nomádové 
64 B Dojemní znalci frázi 
65 B Kteří s v lásce dolistujete 
67 B Jež vás zmrazí IKteré mrazí! 
69 B A vyveďte ji z dráhy 

Už se nudí 
70 B Odtamtudy sem a sem zas 
72 B Pohyby odvěké 

S [není nová sloka] 
MB2 [není nová sloka] 

VS [není nová sloka] 
74 B A plaťte z lásky místní poplatky 
75 B A vykleňte ji 
76 B Vduhu 
77 S [není nová sloka] 
78 B Ne víc není nic -
79 B Jen to že nad láskou IJenomže nade všíml 
80 B Zní drobný J!..elmi olověný 
82 B Hledejte lásku 

Nalezněte lásku 
S [není nová sloka] 

84 B Gauč Negauč Něha Neněha 
S [není nová sloka] 

87 MB2 [není nová sloka] 
VS [není nová sloka] 

Komentář: 

60 Vracíme se (podobně jako MB2) ke znění z rukopisu B; čtení první je v rozporu i s Č, 
dokonce i s S; navíc ruší rým. 
72 V MB2 jsou verše 68-88 na stejné straně (str. 69, což je poslední strana prvního oddílu 
sbírky). Je velmi pravděpodobné, že vypuštění dvou řádkových mezer za verši 71 a 86 bylo 
diktováno kapacitními důvody: text rozdělený na sloky stejně jako v MB1 by se na danou 
stránku nevešel; i tak musela být vypuštěna paginace. 
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Kainovo blues 

1 Je pan Abel doma? 
Vaše navštívenka? 
Zajisté pane 
Jenže nepřijímá 

5 Kontempluje v zadním pokoji 
Zítra ráno letí na kongres 
Fyzionoetického práva 
Tuším do Ottawy 
Prosloví tam dva referáty 

10 Kterak byl zabit 
Navštívenku časem odevzdám 
Když si to přej ete 

A zatím Kažn 
přespává v mém jménu 

15 Vrahoun biblická 
A pořád po něm jdou 
Srdce se v něm houpá jak visací zámek 
Že ještě pořád ještě po něm jdou 

Konstáblové Tlustý servírky 
20 Maséři dějin Kadeřníci ticha 

Svalnatý dětičky Proroci ujímání 
Schválené volnomyšlenkářstvo 
Myšky kurvičky 
čtenáři duší 

25 Sběratelé pudú 
Pořád ho ještě každý prohání 
Lidi a vosy a bouřky a klokani 

Když večer přijde za mnou 
Pot jak svatozář 

30 Z ramen trčí žíně 
Uštvanej Věčnost neholenej 

že se bojí břitvy 
A vody A Písma A psů 
A stmívání A světla 

35 Jakživ já jsem nepoznal tak bázlivýho vraha 
Zaléhá do hromádky hadrú 
A když mu přinesu čaj v termosce 
Zatáhnu okno 

On už mi začíná brebentit 

40 To myslím není o něm z bible známo 
Že pořádně se nenaučil nikdy ani mluvit 
Že smrká do ruky 

A že rád líže súl 
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A že je zaostalej 
45 No zkrátka sotva více nežli opice 

Ale má krásné oči Průhledy 
Během těch let co spolu sedáváme 
Já už mu rozumím co mi tu potmě žvatlá 
Že nikdy nezabil 

50 Že kdysi dávno před ním 
Kdy kdekdo v ráji cítit byl jak chtěl 
Po dešti hořce 
Sladce na úpalu 
Aječel svobodně ať z hnutí mysli své 

55 ne bo svých selaecí 
Ajedl jíl pln prosté vznešenosti 
Masařky v orchidejích na varhany hrály 
Černožlutý had 
Zažíval králíka Byl králík zítřek hada 

60 Had zítřkem laálíka 
A rajské veletoky 
Leskly svá střeva obrovská a zdravá 
A stahovaly se a uvolňovaly 
ve funkci práva 

65 O Démonii ani potuchy 
Záhrobí bylo míň než za nehtem dnes špína 
Umírající pardál nemočil 
že na ně} šáhla smrt 

Až potud Kainovi rozumím 

70 Co dál se ztrácí v mlze 
Že by nezavraždil 

To vážně nevím Kdo se nevymlouvá 
Bylo to za křovím 
A to se rádo děje 

75 Jenže já vím co vím I bez Kaina 

Jak lidi uštvou toho koho uštvou 
Aje v té zášti proti komukoliv 
něco svatýho 

a staršího 
80 Než my 

A pak Té sprostoty 
Co přitom kolem šplíchne -

Sprostota je svatá 
Že vzniká z ponížení 

85 - už ho Kaina ženou: 

Konstáblové Tlustý servírky 
Maséři dějin Kadeřníci ticha 
Svalnatý dětičky Proroci ujímání 

118 



Schválené volnomyšlenkářstvo 
90 Myšky kurvičky 

čtenáři duší Sběratelé pudú 
Nekuřáci zla 
A zejména 
Veškeří lidští klokani 

95 Už ho dav žene 
Už ho dohání 
Už ho dav má 
Pak to jen zachrupá 
Marní A Jéje Ten byl malinkej 

100 A mají mají ho 
Co Svýho vrahounka 
Vrahounka malýho 

Pánové rozejděte se 

A zas nikdo nic nemá 

105 Pijete také svou sklenici vlažné vody 
Na lačný žaludek? 
Já dávám špetku karlovarský soli 

Jakživ jsem já nepoznal tak bázlivýho vraha 
Jeho děs na mne přechází 

IlONo ale Kaine vážně Je to zlý 
Z špatnýho svědomí si stavět krásný civilizace 
Pro pocit nízkosti se stavět 
Na zadní 
Pro pocit lidství tvářit se 

115 že nejsem doma v hrobě 
To všechno obrátí se zpátky do sebe 
To všechno se obrátí zase zpátky 
K sobě 

Za mřížemi v zoo šedý opičák 
120 Hřeje se nedělním slunci 

Má krásný oči Prúhledy 
A myslí si 

Nepočítejte s námi 
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Ediční komentář 

Prameny: Ve složce Kainovo blues (LA 44 / 75 / 1458-1459) jsou uloženy dva rukopisy 
(označujeme Rl a R2) a strojopisná varianta mladšího z nich, tj. R2 (označujeme jako Sl). R2 
je paginovaný čistopis. Z R2 se chybným čtením do Sl přenesla závažná chyba ve verši 
Kontempluje v zadním pokoji,· ta je opravena autorovou rukou, vedle této opravy autor v S I 
provedl několik vpisků, které se přes S přenesly do MB. Tyto vpisky vytvářejí verzi, kterou 
v různočtenÍch označujeme S2 (viz Přílohu 5). Dalším pramenem je časopisec~ý otisk, který 
odpovídá R2 (až na rozdíl ve verši 6), ale obsahuje posuny předpokládající další mezičlánek
například zvýraznění některých veršů kurzivou, které není provedeno ani v S I ani v R2. 

Stemma: Rl -----+ R2 -----+ S I -----+ S2 -----+ S 

RůznočtenÍ: 

t 
(X) 
t 
Č 

1-4 Rl [není] 
R2 Je doma pan Abel? Anopane 

Ale nepřijímá 
Č=R2 

Sl =R2 
S Je doma pan Abel? Vaše navštívenka? 

5 Rl [není] 

6 Rl [není] 

Zajisté pane 
Jenže nepřijímá 

S I Koutem pluje v zadním pokoji 

R2 Zítra ráno odlétá na kongres 
Č Zítra ráno odletí na kongres 

Sl = Č 
7 Rl [není] 

R2 Fysického práva 
Č=R2 

8 Rl [není] 
R2 Do Ottawy 

Č=R2 

9-10 Rl [není] 

Sl =R2 

Sl =R2 

S2 Fy~ionoetického práva 
S = S2 

R2 Prosloví dva referáty Kterakjsem byl zabit 
Č Prosloví tam dva referáty 

Kterakjsem byl zabit 
S I Prosloví dva referáty 

Kterak jsem byl zabit 
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11 Rl [není] 
R2 Vaši navštívenku odevzdám 

Č=R2 
Sl =R2 

12 Rl [není] 
13 Rl [není] 
14-15 Rl Přespává v mýmjménu Vrahoun biblická 
16 Rl Apořádještě Pořád po němjdou 

Že utlouk bratra za keřem 
R2 Pořád po němjdou 

Č=R2 
Sl =R2 

17 Rl [není] 
R2 Srdce se v něm houpájakvisacf zámek 

Č=R2 

18 Rl [není] 

S 1 Srdce se v něm houpá ještě jak visací zámek 
S2 = Sl 

S = Sl 

R2 Že ještě pořádještě po něm jdou lZe ještě pořád všichni po něm jdou/ 
Č Že ještě pořád ještě po něm jdou~ 

S 1 Že ještě pořád po něm jdou 
S2 = Sl 

S = Sl 
MB Že ještě pořád po něm jdou~ 

19 Rl Konstáblové Starý servírky 
Č Konstáblové Tlusté servírky 

Sl = Č 
20 Rl Maséři dějin Parukáři ticha 
21 Rl Svalnaté dětičky a páni z Ujímání 

R2 Svalnaté dětičky Proroci ujímání 
Č=R2 

Sl =R2 
22-23 Rl Schválení volnomyšlenkáři Myšky kurvičky 
24-25 Rl Čtenáři duši Lidští klokani 
25 R2 IUdští klokanil 

26 Rl Pořád ho pořád 
někdo prohání 

27 Rl [není] 
27-31 Rl Přichází uštvanej Pot jako svatozář 

Od věků neholenej že se boji břitvy 

VS Svěratelé pudů 

MB2 Pořád ho ještě prohánějí 
VS=MB2 

33 S A vody a Pisma A psů 
MB=S 

34 Rl A všeho světla 
35 Rl Jakživ jsem nepoznal tak bázlivýho vraha 
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36 Rl Zalehne do hader 
Má pelech v kůlně za dvorkem 

36 Rl A když mu nesli čaj 
R2 A když mu přinesu čas. v termosce 

S I A když mu přinesu čas v termosce 
S A když mu přinesQu čaj v termosce 

MBI=S 
38-39 Rl A přisednu abych byl zdvořile.j Začíná brebtat 
38 S I Zatáhne okno 

Č = Sl 
R2 = Sl 

S2 = Sl 

40 Rl To o něm myslím není z bible známo 
41 Rl Že jaktěživ se nenaučil mluvit 
42 Rl [není] 
43 Rl [není] 
44 Rl že je zaostalej 
45 Rl No zkrátka sotva víc než opice 
45 Rl Ale má krásný oči 

R2=Rl 
S I Ale má krásné oči 

Č = Sl 
47 Rl A během let co .spolu sedáváme 
48 Rl Už trochu rozumím co mi tady brebtá 
49 Rl Že by nezabil / 

S = Sl 

To vážně nevím Kdo se nevymlouvá Řekněme že ne 
50 Rl Že kdysi dávno před ním v jeho rodu 

[odpovídá veršům 70-72] 

51 Rl Kdy v ráji každej smrděl si jak chtěl 
51-52 Rl Po dešti trpce Sladce na úpalu 
53 R2 Sladce na úpalu 

Sl =R2 
Č=R2 

S Sladce po úpalu /Sladce na úpalu! 
54-55 Rl A vřískal si jak chtěl svý hnutí v mysli jako v žlučníku 
57-58 Rl Masařky v orchide.iích bručely jak varhany A černožlutý had 
60 R2 Had zítřek králíka 

61 
62 
63 
65 

Sl =R2 
Č=R2 

Rl A kalné veletoky 
Rl Lesklé jak střeva obrovská a zdravá 
Rl Stahovaly se a uvolňovaly 
Rl O démonU ani potuchy 

R2 O Démonii / Dámonii ani potuchy 
S I O Dámonii ani potuchy 

Č = Sl (R2) 
66 Rl [není] 
67-68 Rl Hynoucí pardál nemočil že na něj šáhla smrt 

[nejednoznačné] 
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70 Rl Co dál už jenom hádám 
71 Rl Že by nezabil 
73-74 Rl Prý o moc pokoleni před nim 
75 Rl To znám teda též 

R2 Jenže vím co vím i bez Kaina 
Sl =R2 

Č=R2 
76 Rl Že lidi uštvou toho koho uštvou 
77 Rl A v této zášti proti komukoliv 

R2 V takové zášti proti komukoliv 
Sl =R2 

Č=R2 
78-79 Rl Je něco svatýho a staršího 

R2 Je něco svatýho 
A staršího 

Sl =R2 
Č=R2 

80 Rl Nežli jsou oni 
81 Rl Ach té sprostoty 
82 Rl Co přitom Splíchne -

83 Rl I sprostota je svatá 
84-85 R I Že vzniká z ponižení - A pak už ho ženou 
84 
85 R2 / - A pak už ho ženou:/ 

86 S I Konstáblové Tlusté servírky 
Č = Sl 

87 Rl Maséři dějin Parukáři ticha 
88 Rl Svalnaté dětičky A páni z Ujímání 

R2 Svalnaté dětičky Proroci ujímání 
Sl =R2 

Č=R2 
89 Rl Schválení volnomyšlenkáři 
91 Rl Čtenáři duši 
93-94 Rl A zejména zlí lidští klokani 
95-96 Rl Už ho dav žene Už ho dav dohání 
98 Rl Potom to zachrupá 
99 Rl Kostičky Mami Byl tak malinkej 
100-102 Rl [není] 

R2 [není] 
Č [není] 

Sl [není] 
103 Rl A páni rozejděte se 
107 Rl Já dávám Spetku soli 

R2=RI 
Č=R1 

Sl =RI 

MB Co přitom kolem Splíchne 

MB Že vzniká z poniženi -

MB už ho Kaina ženou: 
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107 Rl ./akživ jsem nepoznal tak bázlivýho vraha 
109 Rl Ajeho hrůza na mne přechází 
110 Rl Povídám Kaine 

./e to vážně zl)í 
R2 No ale Kaine vážně je to zlý 

Č=R2 
Sl =R2 

111-18 Rl Z pocitu obyčejný viny si zbudovat civilizaci 
Která nás zaživa sežere 

111 R2 Z Spatnýho svědomí si stavět překrásný civilizace 
Č=R2 

Sl =R2 
114 R2 [není] 

Č [není] 
Sl [není] 

115 R2 [není] 
Č [není] 

Sl [není] 

116-7 
S Že nejsme doma v hrobě 

R2 To všechno se vrátí zpátky k sobě 
Č=R2 

Sl =R2 
119-20RI V zoo stojí za mřížema ,~edej opičák 
121-2 Rl Kouká a myslí si 
121 R2 [není] 

Č [není] 
Sl [není] 

Komentář: 

S Má krásný OČŽ Průhledný 

17,18 V R2 je ,ještě" vepsáno mezi řádky, opisovač Sl špatně přiřazuje k 17, pasáž s dvojím 
,ještě" odpovídá v. 15 v Rl. 
38 špatné čtení R2 se přeneslo do všech otisků; čtení "zatáhnu" je v kontextu popisované 
situace i logičtější (nesvéprávný Kain odkázaný na pomoc druhého) 
53 změna předložky provedena vpiskem do strojopisu S. 
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Blues o královně Kleopatře 

1 Známe ji každej Jak si jen tak hoví 
Na lehounkým sofa 
Nohy liány 
S malinkou a skoro ptačí hlavou 

5 V těžkým účesu 
Pod palácem hroši s klaksónama 
Na egyptským nebi propálený hvězdy 
Na egyptským nebi 
Modrozeleným 

10 Rudý Zlatý hvězdy černých mágů 
Z lalůčků jí visí 
Kruhy dva Z nich každý zavírá 
Co přítomný je Co nás minulo 
Průměrnej mužskej každej z nás ji zná 

15 Když je jí nejblíž na lůžku 
Když bez ní usíná 
Průměrnej mužskej každej si ji stvoří 
Nedá to práci Koutek za orchestrem 
Pár deci gamzy A pár šlukú z dějin 

20 Aje Kleopatra 
že pan Hrúza Vrchní 

Přichází s poselstvím Nil stoupá 
Ale biftek není 
Nevětranej vzduch se plazí 

25 z předsíně 
až kjejím kotníkům 

Horký dech vzdálené pouště 

On už našel rukou její ňadro 
Přenechává muje 

30 S královskou diplomacií 
Leč také jako žena 

Známe ji každej Každý si ji stvoří 
A ona nevěříc 

Má chytré lal účky 
35 Z lalúčkú visí kruhy dva 

Z nich každý zavírá 
Co přítomný je Co nás minulo 
A nechtíc přijímá tě s všemi poctami 
A rozplyne se v tobě jako perla v octě 

40 Těch Kleopater které po všem světě 
s královskou samozřejmostí 
drží za uši 
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a proto při životě ty své Římany 
Když Říman zahne za roh 

45 z života 
za sebou nechávaje 
Nečisté dluhy a vzpomínku 
Jak díru po instalatérovi: 

Ty staré královny 
50 Nechávají se uštknout 

Jeden den za druhým 
se nechávají uštknout 

Malými hádky v ovoci 
A vůbec tím co je 

55 Ajdoujdou za ním 
Do egyptské noci modrozelené 
K rudým Zlatým hvězdám černých mágů 

Jdou celé za ním 

Jen v uších už nemají 
60 ani tu nejmenší 

náušnici 
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Ediční komentář 

Prameny: V Kainarově pozůstalosti je uložena složka Blues za královnu Kleopatru (LA 44 I 
75 I 1289). Obsahuje polovinu rukopisu, list A4 vytržený ze sešitu, popsaný po jedné straně, 
v horním rohu označený číslicí 1. Druhá polovina se nachází v neroztříděném konvolutu LA 
44/75/2192-2235 jako číslo 2222 (začíná veršem Těch královen které po všem světe). Bez
pochyby jde o součást předchozího rukopisu: verše navazují, jsou psány na stejném papíře, 
stejnou tužkou, stránka je paginována cifrou 2. Báseň je v dané fázi dokončená, motivicky 
shodná s definitivní verzÍ, ale oproti S došlo k dalším posunům. Nejde o čistopis, čemuž na
svědčují škrty a opravy i to, že rukopis je psán tužkou. Časopisecký otisk souhlasí s S. 

Stemma: rkp ----+ eX) ----+ S 

Různočtení 

1 
Č 

název rkp Blues za královnu Kleopatru 

2-3 rkp Dediný verš] 

IBlues o královně Kleopatřel 

4-5 rkp S malinkou až skoro ptačí hlavou S těŽkým účesem 
6 rkp Pod palácem hroši s klaxónama 

S = rkp 
Č= rkp 

MB1 = rkp 
MB2 = rkp 

11 rkp Z něžných lalůčkzl ji visí 
12 rkp Kruhy dva z nich každý / Zavírá 
13 rkp Co přítomný je a co pominulo 
19 rkp Pár deci gamzy A pár šluhl dějin 

Č = rkp 
22-23 rkp Přichází s poselstvím Je samum Není biftek 
24-25 rkp Dediný verš] 
26-27 rkp Až k jejím kotníkům Těžkej vzduch Nubie 
27/28 rkp [není předěl mezi slokami] 

S = rkp 
Č=rkp 

28 rkp IOn už našel rukou její ňadra:1 
S On už našel rukou její ňadra 

Č On už našel rukou její ňadra: 
30 Č Známe ji každej Každý si ji stvořil 
33-34 rkp A ona nevěříc (Má chytré malé uši 
34 Č - má chytré lalůčky 
35 rkp Z kterých se chvěji vzácné kruhy dva 
37 rkp Co přítomný je a co minulo) 

Č Co přítomný je Co nás minulo -
38 rkp A nechtÍc Přijímá tě s všemi poctami 
41 rkp Královským gestem plným vznešenosti 
43 rkp a při životě ty svý Římany 
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vyšeptlý surov)! 
ale svý Římany -

44-46 rkp Když Říman bez ohledll umře zanechávaje 
47 rkp nečisté dluhy a vzpomínku 

na sebe 

/ A když j im z prstú vypadnou/ 

51 MB2 Jedna za druhou 
55 rkp Jdou za ním 
57 rkp K rudým a zlatým hvězdám černých mágů 
58 rkp Jdou za ním 

MB2 [součást předchozí sloky] 
59 rkp Jen v uších nemají už 
60-61 rkp ani ty nejmenši náušnice 
61 S n{1ušnici 

[V Č jsou všechny iniciály veršů začínajících na okraji stránky, tedy neodsazených, maju
skuly.] 

Komentář: 

27 V MB 1 dochází k dělení sloky, která je ještě v S celistvá. Odděluje se od sebe detail 
dokreslující líčenou situaci (nevětranej vzduch atd.) a jeho metaforické přehodnocení: horký 
dech vzdálené pouště. Toto oddělení podtrhává kontrast mezi prostředím kavárny a poetickou 
představou Egypta. V MB 1 se verš 27 nachází na spodním okraji strany, v MB2 se stává sou
částí následující sloky a současně významového celku. Grafické řešení v MB 1 naznačuje, že 
verš 27 měl stát zcela samostatně - pokud by měl být součástí následující sloky, nic nebránilo 
tomu převést ho na následující stranu Z tohoto důvodu i kvůli významové koherenci dáváme 
přednost samostatnému postavení tohoto verše. 
Ve verši 28 se vracíme ke staršímu znění, protože nové patrně nevzniklo v Kainarově ruce: 
ještě v rkp autor sám opravuje ňadra na ňadro. Vracíme mezeru před verš 58, která v MB2 
vypadla díky přestránkování. 
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Blues o velké jarní cestě 

1 Co j sem ti říkal milá Karkulko 

Naše štěstí jako hodiny: 
Ještě crčel sníh A severák si škrábal 
Své Cosi v čemsi 

5 My jsme už táhli z kůlny pod jasanem 
Tu naši káru Nebožku 
Úplně zelenou -
Takový kvalitní penicilín 
Nevypěstuješ na žádném cadillacu 

lOK tomu je potřebí vozidlo značky Lemurie 
Nebo co to máme vlastně napsáno tam vpředu 

(Jsem totiž jezdec Nejsem archeolog) 

Ajako každého jara 
Zase jsi výskala nad krásnou skutečností 

15 Že paní myš má děti v sedadlech 
Myši jsou celé pryč do naší drkotiny 
Nějakje pudí do lásky a do dětí 

Jo To je přece Vůz 
Ty honem koště Už ses na ně hnala 

20 Má krásná čarodějko Dej mi připálit 
Sedni a zkoumej Kam jsi dala francouz 
No takový ten klíč co to má na konci 
Zpytuj svý svědomí Neb levý kolo šilhá 
Ale zle 

25 Jako ten hospodský Z Dalekých Dušníků 

Povídám francouz Ta věc musí jezdit 
A neuplatňuj na mně rozhořelý ženství 
To tvoje příslušenství znám jak svoje boty 
Když se s ním vrtí Kaňka v svědomí 

3 O Hergot ten francouz 
Nechci Francii 
A tys mi zazpívala 

Ten mladej dopravák 
krásně káže 

35 Když vezu svou milou 
Od oltáře 
Od oltáře 
Ve svý káře 
To nikdo krom tebe nedokáže 
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40 Burácej motore Já vnímám její stehno 
To dlouhé stehno Bože čtyřicítka 
Zešílím láskou Ten vůz o tom ví 
Tak nešlapal sám Sardanapal 

na krk zajatcům 
45 Jakjá dnes na plyn 

Řasy se ti chvějí: 
Krajina vybledlá Ten film je strašně starý 
Však ty víš já ti nezešílím Neplač 
A ty se cítíš na průvanu všude 

50 Nic víc než máme 
A nic míň než máme 
Jenže si smutek nekapeme na cukr 
Ananoc 
A samé ztráty Písní Přátelství 

55 Ajestli nález Nalezl pan Roentgen 
Jarní déšť prstíčkem nás ťuká do ramene 
Ne abyste si mysleli 
Vy ještě tady Ještě dole Tam 
Divoké kachny táhnou mimo Od nás 

60 Útlý křik úzkosti za duše na cestách 
A touha hoří Hoří ve dvou tmách 

Každého jara vyjíždíme károu 
Kterou nemáme 
Tam někam směrem 

65 k Velké Neznámé 
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Ediční komentář 

Prameny: V LA PNP je uložen rukopis nedefinitivní verze pod názvem Velká jarní cesta (LA 
44 / 75 / 1846 . Jeho součástí ještě je rozsáhlá střední pasáž, která jej eště v časopiseckém otis
ku, ale kterou pak autor vypustil Ude o 44 veršů). Tato redukce spolu s dalšími drobnými 
změnami nastala v předpokládaném mezičlánku Y Je tak rozsáhlá, že patrně nenastala až 
v korekturách obtahů vysázené sbírky. V souboru fragmentll LA 44/75/2062-2117 nalezne
me i náčrt začátku této básně (2104, označujeme jako F). Jako podklad pro zkoumání geneze 
básně poslouží i Kainarův výstřižek časopiseckého otisku, ve kterém jsou vpisky opravující 
chyby a místy měnící a doplňující text. Tyto opravy ukazují na to, že Č byl patrně sázen z ru
kopisu, ne ze strojopisu: vesměs jde o omyly, které mohly vzniknout chybným čtením ne
jednoznačného rukopisu: bod - had; Lardanapal- Sardanapal, boží - hoří, vaši - naši apod. 

Stemma: F --+ rkp --+ (X) --+ Č --+ opr. 

Různočtení: 

1 
(Y) 

1 
S 

1 F [není] 
rkp Co jsem ti povídal Karkulko nejdražší 

2 FA přec to bylo stejné jako vždycky 
rkp Bylo to všechno jako každoročně 

3-4 F Jenom roztál sníh 
rkp Ještě crčel sníh 

5-6 F a my jsme slavně táhli / tu naši káru z kůlny pod jasanem 
rkp A my dva užjsme táhli / Naši káru z kůlny podjasanem 

6 Č Tu vaši káru Nebožku 
Opr= S 

7 F Ona kvetla celá zelená 
rkp Úplně zelenou 

8 F Tuhle pliseň nevypěstuješ 
9 F na žádném Cadillacu 
10 F [není, srov. v. 19] 

rkp K tomu je potřebí vozidlo značky Sumer 

11 F [není] 

Č K tomu je potřebí vozidlo značky Lumerie 
Opr=S 

rkp Nebo co to mám vlastně napsáno tam vpředu na chladiči 
12 F [není]· 

rkp Jsem totiž jezdec Nejsem archeolog 

13-14 F [není] 

Č [zač. nové sloky, bez mezery před v. 13] 
S [konec předch. sloky, pak mezera] 

MB2=S 

rkp Zase jsi jarně zavýskla nad skutečností skoro omamnou 
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15 

Která se nám vracf vždycky v únoru 
Jako chuť do lásky 

F [není] 
rkp Že totiž paní myš má děti v sedadlech 

16-18 F [není] 

19 

20 
21 
22 
23-25 

27-28 

30-31 

33 

rkp [není] 
F Tys hnala myši koštětem 

Že my zas budem pány 
Tohoto vozu značky Matriarchát [fragment dál nepokračuje] 

rkpAchjak~'je hnala koštětem 
rkp Má krásná čarodějnice 
rkp Heleď ty Amazonko Kams mi dalafrancouz 
rkp [není] 
rkp Levý kolo šilhá zas jako ho:,podskej z Dalekých Dušníků 

Zašívat sedadla se nebudou Sedadla nebo smrt 
rkp Ta věc dřív musí jezdit 

MB2 [není mezera mezi slokami] 
rkp Je tady k tomu Jako třeba Hergot 

Tisknout se na mě Pročpak ne 
Je sUnej dobrej vzduch 

rkp Jen kams mi dalafrancouz 
Č Hergot ten francouz 

Jediný jeden francouz 
Nechci Francii 

rkp Ten mladej do pravák s plácačkou 

[po verši 39 přicházejí vynechané verše (odpovídající verše v rkp jsou oproti Č přeházené, 
uvádíme tedy obě verze za sebou 
rkp: 
Lahodou zpěvu poražen předčasný skřivánek 
Zmrzl tam ve výši plné andělůještě okřídlených ledem 
S tichounkým bouchnutím 
Jako když Honza dává flek 
Byl vrácen své brázdě která ho přijala 
Bohužel zaniklo to 
V rupání vysokých bot a ve sprostém hlaholu 
Protože v té chvíli nás už obklopili milí přátelé 
Ve velkém poněkud podrážděném davu 
A bylo jich všech pět A byla v nich kmínka 

Kousek modlitby: 
Jali se nám radit (Bože kde jsou časy 
Kdy někdo sám se mohl posadit 
Na vlastní zadek a sám si mohl napsat 
Svou vlastní bibli) Ale jak povídám Přitáhli přátelé 

Jali se nám radit 
Kterak nalézt demiurga v karburátoru 
Kterak trýzeň z dyzny prošťourat Maličko vole vpravo 
Jeden z nich zalezl pod vůz a hryzl tam ocel a svědomí 
Zatímco náhodná a mlčenlivá přítelkyně druhého 

(Jak se ukázalo stejně měla v hlavě) 
Vyňala něžně z válce žíni po vlaštovce 
Načež se zadívala směrem ke mně tak 
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Že jsem se začervenal 
Ale ty Karkulko nic nic mi nepovídej 

Tys byla šťastná Vařilas jim čaj 
Který není zrovna tvou nejsilnější stránkou 
Milá Čechoslovačko 

Ty to zkrátka ráda 
Když dav mužských blbne do úpadu 
A bylas ochotná zavraždit písničkou 
Dalšího skřivánka Kdybych tě nezahnal domú 
Ptaje se po zmíněném klíči francouzáku 

Vidíš ty Karkulko 
Jenom si umínit a zase je tu březen 
Ten sladký bernardýn 
Z hospody v půli cesty 
To sladké hrkání 
A trmácení které miluješ 
Zasněné aleje Popsané zdi 
A samá vzorná obec 

čas.: 
To jsem se zasmál Cítil jsem se v síle 
I vzduch byl silnej Notakjsem tě zlíbal 
A v nebi andělé Chudáci březňáci 
Jestlipaknosí prádlo Zespoda to fouká 
Fuj tlustý nestydo 
Na blatníku káry jsem tě zlíbal 
Za pění andělů Za naší chalupou 
Pronešenou v kříži po té kruté zimě 
Jenže 
Můj bože kopí Bože jehi'íátek a ochlupených brad 
Kde jsou ty doby kdy si mohl každej 
Sám ve svý poušti psát svou vlastní bibli
Byli tu přátelé byli tu členové zasloužilí 
Sprostýho Hlaholu Co to tu tropíte 

A rozehnali nás A plni přátelství 
A komínky jali se nám radit: 

Kterak demiurga nalézt v karburátoru 
A kterak trýzei'í v dyzně prošťournout 

(Malinko vole vpravo) 
A elektrika potřebuje Modlit Modlit Modlit 
A sakra páni ono to má číslo 
No to je drzost že se ten vůz nezdá 

S velikým rupáním svých tvrdých jarních bot 
Přátelé drazí Co muž Napoleon 
Jali se radit 

I ten skřivánek 
V březnové modři už se neudržel 
Po křídle k zemi Chcípni Cichtáku 

V té chvíli Venoušek 
Jako bod pod vllZ A tam tiše hryzl 
Ocel a hlínu proklínaje předky 
Zatímco náhodná Frantova známá zvaná Prsatice 
Řekla Tak hele Zaštelujte mu to 
Jaro chce svý Chce vonět od benzínu 
Jestli jste chlapi 

Což se také stalo 

opr.: - Můj bože ( ... ) 

opr.: Byli tu přátelé Byli ( ... ) 
opr.: Sprostýho Hlaholu - Co ( ... ) 

opr.: A kmínky ( ... ) 

opr.: ( ... ) Chichtáku 

opr.: Jako had ( ... ) 

opr.: Protože ( ... ) 
opr. ( ... ) Zašteluj mu to 

opr. [vkládá za tento verš]: Děte na to všichni 
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Vidíš ty Karkulko 
Jenom si umínit A znovu je tu březen 
Ten starý bernardýn 
Z hospody v půli cesty 
To sladké protřesení 
Které miluješ 
Zasněné aleje Zdi popsané 
A samá vzorná obec] 

opr.: A sladké ( ... ) 

opr.: ( ... ) Zdi vápnem popsané 

41 
43-44 
43 

rkp To drahý stehno Bože čtyřicítka 

45-46 
46 

rkp Tak nešlapal sám Sardanapal na krk zajatcům 
Č Tak nešlapal sám Lardanapal 

Opr. ( .. .) Sardanapal 
rkp Jako já na plyn (Řa.sy se ti chvějí) 

S Řasy se ti chvěji: 
MB2 Řasy se ti chvěji 

47 
48 

MB2 Krajina vybledlq ten film je strašně starý 
Č Však ty víš Já ti nezešílím 

49 
50 
51 
52 
54 

55 
56 
57 
58 
59 
60 
61 

62 

64 

Opr. Však ty víš já ti nezešílím 
rkp Vím že se cítíš na pn/vanu všude 
rkp Nic víc než oddanost 
rkp Nic míň než oddanost 
rkp Nic víc než že si své dva smutky nekapeme na cukr 
rkp Nic míň než ztráty písní 

Č Ajenom ztráty Písní Přátelství 
Opl'. A samé ztráty Písní Přátelství 

rkp Nálezy jenom potmě Nalezl pan Roentgen 
rkp Dešť ktelý prstíčkem nás ťuká do ramen 
rkp Ne abyste si třeba mysleli 
rkp Vy ještě dole Ještě tam 
rkp Divoké kachny táhnou chladnou nocí mimo nás A mimo 
rkp Volání úzkosti za všechny na cestách 
rkp A touha hoří / Hoří v našich tmách 

Č A touha boží Hoří ve dvou tmách 
Opr. A touha hoří Hoří ve dvou tmách 

rkp Odsouzeni láskou která není nas~e 
Každého jata vyjíždíme vozem 

rkp Na naši cestu Jak daleko ještě 

[V Č jsou všechny verše tištěny s velkou iniciálou.] 

Komentář: 

26 Mezera za veršem 25 vypadla z MB2 v důsledku pře stránkování. 
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Blues o správném hladu 

1 Jednou jsem měl hlad 
A šel jsem z Dejvic doll:'! 
Jako zvěř Navečer 
A tím vše bylo dáno: 

5 Napadla mne krásná dlouhá píseň 
Krásná a dlouhá 
Jako žhavý drát 

Že jsem měl hlad 
A šel j sem z Dejvic dolú 

10 Daljsemji hvězdám 
Hvězdám na výsostech 

Million of Stars Anebo nějak tak 
By I název orchestru 
Sám starý Saturnus ji první očichával 

15 Pak řekl Jo A dalji rozepsat 
Rozepsat Rozepnout 
Navonět Pudr Zapnout 
A věčnost zvaná Mary Lou For Ever 
Ji vyťukala na svém klavíru -

20 Nedůvěřivě ji přehrála na starém klavíru 
A taky řekla Jo A Gabriel 
Předák všech foukačú se oHz 
Což byl hlavní povel 
Pro Velké bití Malých nižších duchú 

25 Kteří to zmáčkli na čtyři 
A už ta píseň má Závratná 

Vařena byla andělskými kůry 
Na bendžech sfér i na fónice smrti 
Až do alelujá 

30 Všechno ve Fis duru-

Takže než došel j sem na Můstek: 
Veliký úspěch (Psaly Meteory) 
Pro boží ucho (Citát sv. Tomáše) 
Máš to moc dobrý Máš to vole dobrý 

35 (To Maří z Magdaly vzdychala 
Vzpomínajíc) 
Zkrátka než jsem došel na Mústek 

Umřel jsem a vstal jsem zase z mrtvých 
S elegancí jemně proužkovanou 

40 Abych se mohl potěšit 
Z života věčného 
Odměnou za tu krásnou píseň amen 
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To všechno až do půlky karbenátku 
Který jsem si okouzleně poručil 

45 U Anky v Koruně 

Z písně nezbyl ani pětihalíř zpátky 

Ale to nevadí Ať stárnu Měljsem Píseň 

Dodneška hledám vždy ten správný hlad 
Pro píseň hlad 

50 A pro lásku ten hlad ' 
A také pro život ten krásný správný hlad 
A taky vím že moje smrt ví o něm 

Co je nutné 
O tom hladu vědět 
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Ediční komentář 

Prameny: Složka "Jednou jsem měl hlad" (LA 44/75 / 1430) obsahuje část relativně hotové 
rukopisné podoby básně. Na horním okraji prvního listu je napsáno osm veršú básně, na 
druhém listu se rukopis vrací na začátek, ale od třetího verše pokračuje jinak (označujeme Rl, 
R2). Dalším pramenem je téměř hotová, ale škrtnutá verze básně, napsaná na rubu rukopisu 
Blues o třech stech vlakú (LA 44/75 / 1290, "R"). Určit jednoznačně pořadí, jakém vznikaly, 
není snadné. Rl a R2 jsou sice ve stejné složce, ale předpokládáme, že verze R vznikala po 
Rl a před R2. Přikláníme se k tomu zejména proto, že R oproti Rl vykazuje zestručnění 
v motivu hvězd; zestručňování, sklon k eliptičnosti, rušení spojovacích článkú je pro genezi 
Mých blues typická tendence. R2 nicméně není shodný s dochovanými otisky, proto před
pokládáme existenci dalšího mezistupně X. 

Stemma: Rl ~ R ~ R2 ~ (X) ~ S 

t 
Č 

Různočtení 

1-3 Rl Jednoujsem měl hlad 

4 

5 

6-9 

6-7 
10 

10-11 
12-13 

14 

15 

16-17 
18-19 
20 
21 

a šel jsem z Dejvic dolů 
R Jednou jsem měl hlad a šel jsem z Dejvic dolů 

R2 Jednou jsem měl hlad 
a .Š'el jsem z Dejvic doM Jako zvN Navečer 

Rl [není] 
R [není] 

R2 A tím to bylo dáno 
Rl Napadla mne krásná písnička 

R Napadla mne krásná písnička 
Rl [není] 

R [není] 
R2 Krásná a dlouhý jako žhavý drát 

Rl Tak jsem ji v sobě rychle rozepsal 
a ještě za mokra dal hvězdám 

R2 [není nová sloka] 
R2 Dal jsem ji hvězdám Hvězdám na výsostech 
R2 Million of Stars byl název orchestru 

- Matně si vzpomínám tojméno 
Rl Vrtěly nad ní hlavami 

Však znáte hvězdy 
Od počátku všeho vrtí nad v.Š'ím hlavou 

R Cas nedůvěřivě ji napřed očichal 
R Hned si ji rozepsaly 

A za hodinku užji hrálo nebe 
David na měsíci si ji moduloval 

[konec Rl] 
[za veršem 18-19] 

R2 Rozepsat Rozepnout a Nafouknout a Ťuknout 
RA Věčnost sáhla do varhan a trádydá 

R2 Nedůvěřivě ji přehrála na starém klavíru -
R2 A taky řekla Jo A starý Gabriel 
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23 
24 

25-26 

26 

27 
28 

29 

30 

32 

34 

35 

36 

37 

38-42 

42 

43 

44 

46 

R2 Což bylo povelem 
RAle pak do ní dal 

To všechno svoje bití [navazuje na verš 14] 
VS Pro r.elké bití Malých nižších duchll 

R [není] 
R2 Kteří to zmáčkli na čtyři A už ta píseň má 

Č A už ta píseň má 
Závratná 

RA vařil Vařil s andělskými kůry 
R [není] 

R2 Na bendžech .sfér 
VS Na bendžech i nafónice smrti 

R [není] 
R2 A na fónice smrti až do alelu já -

R [není] 
R2 [není] 

R Takže než jsem došel dohl na Můstek 
R2 Takže nežjsem došel na Mi/stek 

Č Takže než jsem došel na Mústek: 
MB 1 Takže než došel jsem na Můstek,' 

VS Takže než došel jsem na Můstek 
R Veliký ú.spěch Psaly meteory 

R2 Veliký úspěch - psaly meteory 
R Je v božím uchu Šeptal svatý Tomáš 

R2 Jsi v božím uchu (citát z Tomáše) 
Č Pro boží ucho (citát sv. Tomá.š) 

MB 1 Pro boži ucho (Citát Sv. Tomáše) 
MB2 Pro boží ucho (Citát ze Sv. Tomáše) 

R Máš to vole dobIJ! 
R2 Máš to vole dobrý - Mařka z Magdaly 

R [není] 
R2 (To vzdychla vzpomínajíc 

R [není] 

Č (To Maří z Magdaly zavzdychala vzpomínajíc 
S=Č 

R2 Na své pardály a lásky) 
R [není] 

R2 Takže nežjsem došel na Můstek 
R [není] 

R2 Ta moje písnička -
Č Odměnouzatukrásnoupíseňamen 

S=Č 
R To všechno trvalo 

do plllky toho párku 
R2 Což trvalo do půlky toho párku 

R který jsem si okouzleně dal 
R2 který jsem si v okouzleni dal [poslední verš R2] 

R [není] 
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47 
48 

49 

50 

51 

Komentář: 

R [není] 
RA kdykolžvjsem dodneška měl hlad 

Už vícekrát mne nikdy nenapadla 
Žádná krásná píseň 
A to je tím že hlad musí být vždycky 

jenom ten "správný 
R Na píseň hlad 

ale vždy jen ten správný 
RA na lásku hlad 

ne větší ani menší ale na lásku 
R I na život musí být vždy ten ;,právný hlad 

A z té myšlenky chodívá na mne hrůza [poslední verš R] 

31 Dvojtečku vracíme proto, že podle většiny zkoumaných verzí autor s interpunkcí počítal, 
a středník se do MB 1 a MB2 dostal patrně nedopatřením. 
33 Změnu psaní na sv. Tomáš oproti Sv. Tomáš ve verši 33 pokládáme za záležitost čistě 
pravopIsnou. 
VS zjednodušují dvě řádky oddělujících pomlček za verši 43 a 45 a nahrazují je řádkou jedi
nou. 
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Blues o ~erném kožíšku 

1 Některé holky si myslí 
že svět je černý kožíšek No vážně 
Některé holky si myslí 
Že svět je kožíšek 

5 A pro ně na míru 
Kup mi ho Co ti to udělá 
Krásně se Krásně se chundelá 

A když pak spolu jdete 
Máš celej vesmír 

lOs jednou holkou v něm 
A když pak spolujdete 
Z Žebrácké uličky 
Až kamsi na Vítěznou 
Vržou ti boty 

15 Je to kanonáda 

Pak černej vllz ti jednou odveze 
Tu holku co tě měla ráda 

A zase ti ten celej vesmír vezmou 
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Ediční komentář 

Prameny: V PNP je pod názvem "Blues o černým kožíšku" uložen rukopis, provedený kulič
kovým perem na listu A4 vytrženém ze sešitu (LA 44 I 75 / 1286). Zachycuje postupné 
proměny textu, který je zde psán ve dvou sloupcích (označujeme jako Bl a B2), kdy varianta 
B2 začíná veršem A když pak .spolu jdete a představuje alternativní zakončení Bl, nedochází 
však až k definitivní verzi. Verzi v S musela předcházet definitivnější podoba, hypotetický 
mezičlánek X. Jedna z variant textu, nepojmenovaná, patrně ranější, se nachází také ve složce 
"Sedm obyčejných blues pro Alici" (LA 44 I 75 / 1734, zde označujeme A). Báseň byla 
společně se sedmi dalšími otištěna v Literárních novinách 14. 8. 1965 (viz kapitolu 
Literatura). 

(Na stejném listu je také rukopis nedokončené a netištěné básně "Nádražní blues" (viz Do
datky), na rubu rukopisy Blues o jejích slzách a Blues o ráji a sladkým bernardýnovi, ozna
čené ciframi 5 a 6 - patrně jako součásti "Sedmi obyčejných blues".) 

Název ve rukopise B má dvě varianty: Blues o černým voze (ranější) a Blues o černým 
kožíšku. 

Stemma: A~ Bl ~ B2 ~ (X) ~ S 

t 
Č 

Různočtení: 

1 B2 [není] 
2 Aže svět je kožíšek No vážně 

Bl že svět je kožíšek No vážně 
B2 [není] 

3 B2 [není] 
4-5 A Že svět je kožíšek A pro ně na míru 

Bl Že svět je kožíšek A pro ně na míru 
B2 [není] 

6 A Kup mi ten svět Co ti to udělá 
Bl Kup mi ho [20 ti to udělá 

B2 [není] 
7 A [není] 

Bl Krásně se Krásně se chundelá IKrásně se chundelál 
B2 [není] 

8 A Pak si jej obléknou A když pak spolu jdete 
Bl Když potom spolujdete /Akdyž pak spolu jdete/ 

9-10 A [není] 
Bl Máš celý svět a jednu holku v něm 

B2 Máš celej vesmír sjednou holkou v něm IMáš celej svět...! 
11 A [není] 

Bl [není] 
12-13 A Sirotčí ulice se změní ve Vítěznou 

Bl Z Žebrácké uličky dojdete 
Až někam na Vítěznou 

B2 Z žebrácké uličky až kamsi /Z Žebrácké uličky dojdete/ 
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Na Vítěznou-
, 14 A Máš celej vesmír ajednu holku v něm 

Bl [není] 
B2 [není] 

lS A [není] 
Bl [není] 

B2 [není] 
16 AA když ti vezmou holku 

B I A když ti holku vůz pak odveze / A když ti holku někam odvezou! 
B2 Pak černej vůz ti holku odveze 

17 A [není] 
Bl [není] 

B2 [není] 
18 A Celý svět ti vezmou 

Bl i celý svět ti vezmou 
B2 A celej svět ti vezmou / A celý svět ti vezmou! 

Komentář: 

B I ve verších 8 a 16 zřetelně přejímá varianty A, pak je mění a nové varianty se objevují 
v B2. O pořadí vzniku variant v zásadě není sporu. Oproti S nejsou nejsou žádné změny v Č, 
žádné změny ani v knižních vydáních. V A odlišné pořadí veršů: verš zde označený jako 14. 
odpovídá verši 9 v B (9 a lOv S). 
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Blues o křestních listech 

1 Něco vadnýho je v našich křestních listech 
Něco mylnýho je v našich osudech 
Jednou nám zrána řeknou u přepážky 
(Přišli jsme Nebylo vyhnutí) 

5 Vy pro nás nej ste 
A to není celé 
Vy pro nás platíte míň 
Nežli Houbelele 
Vy nej ste zrození 

10 Jste jenom vymknutí 

Srovnám si záda 
(Vím že na to čekáš) 
Abych řek do očí té Jitřní Krátkolebé 

Jestli jsme vymknutí 
15 My nebolíme jiný 

Pojď špatný drahoušku 
Jdem dále bolet 

Sebe 
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Ediční komentář 

Prameny: Rukopis nedefinitivní podoby básně je uložen v neroztříděném konvolutu LA 44 / 
75 / 2062-2117 pod číslem 2093, místo titulu stojí po straně zakroužkované číslo 8. Se vší 
pravděpodobností součást delšího cyklu, původně pojmenovaném Sedm obyčejných blues pro 
Alici (viz verš 16 v rkp). Na stejném listě je ještě číslo 9, na následujícím 2094 číslo 10. 
Kjejich obsahu viz Dodatky. Drobné odchylky od MB vykazuje časopisecký otisk, jsou 
shodné s odchylkami S. 

Stemma: rkp ---+ (X) ---+ S 
t 
č 

RůznočtenÍ 

1 rkp něco vadnýho v našich křestních listech /Je něco škrtnutýho v našich ( ... )/ 
2 rkp něco vadnýho v našich osudech /Je něco škrtnutýho kdesi dole v násl 
3 rkp Jednoho dne Peknou u přepážky /Jednoho dne nám řeknou u přepážkyl 
4 rkp A žádn)! vyhnutí IKdyž okolnosti si to vynutí 

IKdyž razítkem si to vynutíl 
5-6 rkp Tohleto u nás platí míň než boubelele 
7-8 rkp vy pro nás nejste A to není celé 
9-10 rkp)jl nejste zrození vy jste jen vymknutí /Jaképak zrození To bylo vymknutí/ 

IVy nejste narození Vy jste vymknutí/ 
11-12 rkpAjá se narovnám Jak ode mne to čekáš 1( ... ) A ty na to přece čekáš)/ 
13 rkp A leknu do oči té hroudě krátkolebé 
14-15 rkp Esli sme zrozený My nebolíme jin.v 
14 S Jestlijsme vymknutí = 

Č=S 
15a rkp vy pane Šroube ze rachotiny 
16 rkp Aličko pojď 
17-18 rkpAjdem dál bolet sebe 
18 S [součást předchozí sloky] 

Č=S 

IVy pane Kloube místní kostliviny I 
/Aliěko Drahoušku jde sel 
./Jdem dál bolet sebe/ 
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Blues o třech stech vlaků a stříbrném kornetu 

1 Slituj se nade mnou 
Že mám dvě oči v hlavě 
Dvě smutný noty 
Utržený z blues 

5 Slituj se nade mnou 
Že v sobě mám svou duši 
A v d~lŠi že mám kornet stříbrný 

Pod oknem za noc nejmíň tři sta vlakú 
Vúz k vozu počítám 

10 Jak jedou přese mne 
Vúz k vozu počítám
Začne se rozednívat 
A rozednívá se 
Abych tě mohl vidět 

15 Vařím si v bílém hrnku hořký čaj 
Ta malá ručka 
Plynových plamínkú 
Mi sahá po srdci 
Pak zamknu Odejdu 

20 A vím že neodcházím 
A že j sem nezamkl 
A malou horkou ruku 
Plynových plamínkú 
Tu cítím přes den v srdci 

25 Mohu já za to Copak múžu za to 
Že v očích koutky máš -
A že máš ústa A že máš dvě nohy 
A že tvá záda Velké naplnění 
A že na tvých ňadrech třeba Saul by sám -

30 A že tvá malá 
Strašně horká ruka -

Miláčku Za noc 
Nejmíň tři sta vlakú 
Vúz k vozu počítám 

35 A všechny přese mne 
Miláčku Přijdi 

Přij di ke mně 
- svítat 

145 



Ediční komentář 

Prameny: V LA PNP jsou uloženy dva rukopisy této básně, oba dovedeny k pointě, žádný ale 
zcela totožný s tištěnými verzemi. Ve složce Blues o třech stech vlaků (LA 44 / 75 / 1290, 
označujeme jako B) je uložen rukopis pozdější, ranější je ve složce "Slituj se nade mnou ... " 
(LA 44 / 75 / 1756, "A"). V tomto rukopise je kromě relativně hotové básně, nadepsané Zlé 
blues, také varianta začátku odpovídající veršům 1-10, označená jako Blues. Mírné odchylky 
od MB vykazuje i časopisecký otisk. 

Stemma: frg ~A~ B ~ (X) ~ S 

1 
(Y) 

1 
č 

Různočtení: 

1-2 frg Slituj se nade mnou že v hlavě mám dvě oči 
2 A že v hlavě mám dvě oči 
3-4 frg Jako dvě smutný noty nejhlubšího z blues 

A Dvě smutný noty mýho zlýho blues 
B smutný noty blues 

5-6 frg Slituj se nade mnou že v těle mám svý srdce 
6 A že mám v sobě svou duši 

7 

8 
9-10 
11 

12 

13 

15-18 

15 

B že mám v sobě SVOll duši 
frg Ve starém pouzdře kornet stříbrný 

A Že V sobě nosím kornet stříbrn)í 
ČA V duši že mám 

Kornet stříbrný 
frg Pod oknem mi jezdí V noci dvě stě vlaků 
frg Každý vůz počítám Jak jede přeze mne 

A Vůz k vozu počítám 
B Vůz k vozu počítám 

A Venku se rozednívá 
B Pak už se rozednívá 

A [není] 
B A to se rozednívá 

A Vařím si čaj Ta horká ručička 
Z plynov.Vch plamínků mi sahá 
Po [?] srdci 

B Vařím si černý čaj -

[poslední verš fragmentu] 

16 
Č Vařím si v bílém hrnku hořký černý čaj 

B Ta malá horká ruka 

19-20 
19 
21-22 
22 

Č Ta horká ručička 
A Zamykám odcházím A vím že neodcházím 

B Zamykám odcházím 
Aže jsem nezamknul Že malá horká ruka [ručička?] 

B Tu malou horkou ruku 
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23 
24 

25-26 
25 
26 
27 

28 

29 

30 
32-33 

34-35 
36 

37-38 

Komentáře: 

A Z plynových plamínků 
A Mě drží za srdce 

B Mám pořádještě v srdci 
A MllŽU snad za to že tvé koutky v očích 

B Můžujá za to snad 
B Že koutky ve tvých očích 

A Že tvoje ústa A že tvoje nohy 
B Že tvoje ústa A že tvoje nohy 

A [není] 
B [není] 

A [není] 
B [není] 

MB! A že na tvých ňadrech třeba Saul byl sám
B -A že tvá malá 

A Miláčku za noc nejmíň tři sta vlahl 
B Miláčku za noc 

Nejmíň tři sta vlaků 
A Vůz k vozu všechny přeze mne 
A Miláčku 

Přijďke mně 

B Miláčku přijdi IMiláčku přijďl 

A Přijdi ke mně svítat 
B Přijdi ke mně svítat 

Č Přijď ke mně už svítat 

10 Chybu v psaní předložky "přese" opravuje až MB2. 
36 Z rukopisů je jasné, že nenoremní tvar je záměrný, patrně dán rytmickými ohledy. 
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Odpolední venkovské blues 

1 Dnes tady hraje Dodo Kašpárek 
Směrem k záchodům je těžká portiéra 
Za kterou dvůr 
Kde kuře krákoře 

5 Ryc do dveří Dva plaví desátníci 
Ve vlasech naježené odpolední slunce 
Franto se drž té oblohy 
A nezapadej Máš to do půl sedmý 
A zas ryc do dveří 

10 A za humny je vidět 
Celou tu naši minulost 
Ke keltským mohylám 

Zpívala Daisy Krásná amatérka 
Dvě porce potlesku 

15 A majonézu Jednu 
Na bubeníka 
A on ji miluje Ona mu uniká 
S tou holkou nikdy nevíte 
Kdy z rytmu uletí 

20 A kdo ji má pak chytat 
Ta sakra rusálka je beznadějný případ 

Ale má krásná ramena 
Svítí jak obloukovky 
A roste ze stolku Z bílého mramoru 

25 Jak bysta 
Celá místní posádka jí padá do výstřihu 

Bubeník se probourává do sklepa 
A vaří všema paličkama vaří 
Veliké uši mu svítí krásným bílým vztekem 

30 Veliká láska mu ukazuje 
Prstem do tmy 

Takový je to jeho beznadějný blues 
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Ediční komentář 

Prameny: Rukopis nedefinitivní verze je se nachází v neroztříděném konvolutu LA 44 I 75 I 
2062-2117 pod číslem 2097. Je označen titulem Taneční zábava. Dále časopisecký otisk. 

Stemma: rkp ~ (X) ~ S 
1 
Č 

RůznočtenÍ: 

1 rkp Dnes to tu stírá Dóda Kašpárek 
3-4 rkp Za kterou dvůr kde kuře krák07~e 

Č Ta kterou dvůr 
3 MB 1 Ta kterou dvůr 
5 rkp Ryc do vrátek Dva plaví desátníci 
6 rkp Ve vlasech nízké odpolední slunce 
8 rkp A nezapadej Máš to do půl sedmé 
9-10 rkp A zas ryc do vrátek A za humny je vidět 

IDneska to stírá Kery Kašpárek! 

11 rkp Celou takzvanou českou minulost ICelou takzvanou minulosti 
12 rkp Až kamsi k mohylám 
13 rkp Zazpívá Dai!JY Krásná amatérka 
15-16 rkp A jednu majonézu Na bubeníka 
17 rkp Šťastně se pro bourává ze sklepa 

19 
21 

Je buben jeho štít A naděje A pak 
rkp Kdy uleti 
rkp Tu sakra rusáZku 

I Dvě porce potlesku polité majonézou! 
IAjednu majonézu Bubeník to platíl 

Č To sakra rusálka je beznaděn)í případ 
MB2 To sakra rusalka je beznadějný případ 

22 rkp RusáZka se už rozhlížf Má krásná ramena IRusálka Daisy se pyšně rozhlíží ( ... )1 
23-24 rkp Nad stolkem z mramoru Má ramenajako dvě obloukovky 

26 
A svíti 

Č Celá posádkajf padá do výstřihu 
S=Č 
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Blues o básničce a vlezlé ženě 

1 Chtějí po nmě báseň jak se žádá 
Nasliním ajedu 
Jedu s dobou 
Nasliním ajedujak se žádá 

5 Krákoravec tvrdě koherentní 
Leze leze jako na protéze 
Pach krve beránkli 
A ničení a stád 

N ekoukej mi v psaní přes rameno 
10 Kolilaát ti to budu povídat 

Drahoušku nečum 
Jsi moje sladká Jenže čumící 

A že se ke mně tiskneš 
Já to vezmu zkrátka 

15 (Má to být o lidstvu Tak poslouchej) 

KAM TÁHNOU LUMÍCI? 
Ptám se vás 
KAM TÁHNOU LUMÍCI? 
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Ediční komentář 

Prameny: Jediný rukopis, na rubu rukopisu ve složce "Kdo by tu zpíval blues" (LA 44 I 75 I 
1468). Bez názvu, označeno cifrou 6, patrně součást plánovaného cyklu Sedm obyčejných 
blues pro Alici. Zachycuje dokončenou, ale nikoli definitivní podobu básně, změny oproti S 
a Č napovídají existenci nenalezeného mezičlánku X. Mezi jeanotlivými otisky nastávají jen 
změny čistě grafické povahy, viz níže. 

Stemma: Rkp --r (X) --r S 

1 
Č 

Různočtení 

1 rkp Ch těj i po mně něco co se žádá 
2 rkp Takjen si naslinim ajedu ITak nasliním ajedul 
3 rkp Jedu s dobou 
4 rkp Slinim ajedu Co si doba žádá 
5 rkp Krákoravec koherentní plný miasmu IKrákoravec plný miasmu! 
6 rkp Mi leze po pro téze 
7-8 rkp Pach beránků a ničení a stád 
8 S A ničení A. stád 

Č=S 
9 rkp Nekoukej se mi pořád přes rameno 
10 rkp Kolikrát ti to mám povidat IKolikrát ti to budu povídati 
11 rkp No zkrátka nečum Bud' přece tak sladká 
12 rkp Jo jsi moje sladká Ale čumící 
13 rkp [není] 
14 rkp Vezmu to zkrátka 
15 rkp [není] 
16 rkp Přátelé Kam táhnou lumici [nová sloka] 

S [neodděluje od předchozí sloky] 
Č=S 

17 rkp [není] 
18 rkp Přátelé Kam táhnou lumíci 

Komentář: 

Verše 16 a 18 verzálkami v Č i v S. 
VS tisknou verš 18 větším písmem než verš 16, verše 16-18 nejsou odsazeny vpravo; obojí 

bez opory v pramenech. Čtyřverší 5-8 vyděluje jako samostatnou sloku v rámci zpravidelnění 
grafického zvýraznění "druhého hlasu". 
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Blues o ráji a sladkým bernardýnovi 

1 To se ví že oba jednou umřem 
N ekoukej po mně 
Je to tak 
Umřem a nebudem 

5 Trhne to trochu malým černým zipem 
A pak už maucta: 

Květiny se s díkem odmítají 

Vař kávu Za to nemůžu 
Že oba jednou zhynem 

10 Jenomže pak-
Pak budem lítat v ráji 
S takovým tlamkatým 
A sladkým bernardýnem 
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Ediční komentář 

Prameny: Tři rukopisy - všechny jsou dokončené, ústí do smířlivého obrazu ráje se bernar
dýnem, posuny mezi nimi dovolují stanovit jejich časové pořadí. Nejstarší (označujeme zde 
jako A) je na rubu listu ve složce "Kdo by tu zpíval blues", LA 44 I 75 I 1468, místo názvu 
označeno cifrou 5 (patrně plánovaná součást Sedmi obyčejných blues pro Alici). Mladší podo
ba (B) je na reversu Blues o černým (sic) kožíšku (LA 44 I 75 I 1286), místo názvu stojí číslo 
6. Nejblíže knižní verzi je rukopis C, který se nachází v neroztříděném konvolutu LA 44 I 75 I 
2062-2117 pod číslem 2091. Mezi B a S (a Č) předpokládáme mezičlánek X, který by zachy
til definitivní podobu. V rámci MB k žádným posunům nedošlo. 

StemmaA-----+B -----+ C -----+ (X) -----+ S 

Různočtení 

~ 
Č 

1 A To se ví že jednou oba zhynem I ... oba jednou .. ./ 

2-3 

3 
4 
5-6 

5 

6 
7 

B To se ví že oba jednou zhynem 
Č To se ví že oba jednou umřou 

A Jakýpak výjimky 
To se ví že oba jednou zhynem 

. jenomže oba najednou 
B Ne koukej po mně Je to tak 

A [není] 
A [není] 
A [není] 

BA drc a prsk a maucta 
C Jenom to trhne malým černým zipsem 

C No a pak maucta 
A [není] 

B Květiny se s díkem odmítají 
Snad jen že Charita nám chvilku zatydlitá 
A nebreč nebreč nebo budeš bita 

C Květiny zde se s díkem odmítají 

ISmrt zahrčí jak malý černý 
zipsl 

Č Květiny zde se s díkem odmítají [součást předchozí sloky] 
8-9 A [není] 

B Co za to můžu Oba vážně zhynem 
Soustrastné šeptánky se s díkem odmítaji 

8 C Já za to nemůžu 
10-11 ANa rozdíl ale od těch ostatních 

Budeme lítat po ráji 
B Jenomže pak Pak budem lítat v ráji 

C Jenomže pak budem lítat v ráji IJenomže pak Pak budem ( ... )1 
12-13 A S takovým velkým vlídným bernardýnem 

B S takovým tlamatým a sladkým bernardýnem 
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Blues o jejích slzách 

1 Proč slzy kanou Proč jen netečou 

To se tak píše 
Buď už chvilku tiše 
Co ti to dal kdo ke čtení 

5 No kecy 

(Ale já vím Když pláče 
Schoulená 
A v žalu má až k bradě kolena 
Ty její slzy 

10 Umějí jen téci) 
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Ediční komentář 

Prameny: Byly nalezeny tři rukopisy, které dobře zachycují genezi textu. Všechny končí 
stejnou "pointou", autor měl zjevně od samého začátku v úmyslu ji vystavět na kontrastu 
sloves "kanout" a "téci". 

Nejstarší podobaje na rubu rukopisu uloženého pod incipitem "Kdo by tu zpív:al blues ... ", 
LA 44 175 I 1468 (označujeme zde jako A). Další dvě na rubu rukopisu Blues o černým (sic) 
kožíšku, LA 44 I 75 I 1286 (Bl, B2). Jsou psány pod sebou, takže o jejich pořadí nemůže být 
sporu, vývoj textu to potvrzuje. Verze B2 se v detailech odlišuje od verze tištěné, předpoklá
dáme proto existenci "čistopisu" X, do kterého se promítly poslední úpravy. Byl pak předlo
hou jak verze v S, tak verze časopisecké. Tyto dvě jako jediné mají z dochovaných pramenů 
název; zní Její slzy. (Starší verze byly označeny číslicemi, protože se patrně měly stát součástí 
cyklu Sedm obyčejných blues pro Alici; A jako 7, B jako 5.) Předpokládaný "čistopis" jsme 
nenalezli. 

(Ve složce S je báseň na stejném listu jako předchozí Blues o ráji a sladkým bernardýnovi, 
těsně za sebou jsou i v časopiseckém otisku. Není vyloučeno, že je autor vnímal jako celek: 
v časopiseckém otisku, která sdružuje všechna kratší blues sbírky, si autor sčítal verše jednot
livých básní, ale u těchto dvou jejich verše sečetl k sobě.) 

Stemina: A ---+ Bl ---+ B2 ---+ (X) ---+ S 
t 
Č 

Různočtení: V relativně konečné verzi B2 podtrháváme rozdíly oproti S, různočtení v Č (opět 
vůči S) uvádíme v hranatých závorkách. Mezi S a jednotlivými knižními vydáními k žádnému 
pohybu nedošlo. 

1 A Proč slza kane? A proč neteče? 
Bl Proč slza kane? A proč neteče? 

B2 Proč slzy kanou A proč netečou 
3 A [není] 

Bl [není] 
B2 A bud' chvilku tiše 

4 A Co to zase čteš? 
Bl Co to zase čteš? 

5 A Jájsem to věděl Bubliny a kecy 
Bl Všakjsem fo věděl Bublinatý kecy 

Č pokecy. 
6-8 A (Ale já vim: Když pláče, tajně, tiše 

6-7 Bl (Ale já vím Když pláče schoulená 
6 B2 Ale já vím Když pláče 
8 Bla z žalu má až k bradě kolena 

B2 A ~ žalu má až k bradě kolena 
9-10 A Umějijeji slzy jenom téci). 

Bl slzy ji vážně nekanou Ty um~jijen téci 
B2 Slzy jí nekanou 

Ty uměji jen téci 

leo to čteš?1 

IJájsem to věděl Povrchový kecyl 

10 tobě vím: Když pláčeš, tajně, 
tišel 

[bez závorky] 

IAjáje slyším vždycky jenom técil 
Ity její slzy umějí jen téci)1 

[bez závorky] 
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Bombardovací blues 

1 Takjsem si zpíval za války 

Kdo by tu zpíval blues 
Kdo by tu děla! čestný dluhy 
Zmeškával autobus 

5 Projedno nechával to druh.V 
Proc~ mě bys právě 
Pane 
Proč mě bys právě 
K sobě bral 

10 Takjsem si zpíval za války 
Když z umělýho medu bolely mě zuby 
A notabene ještě ve sklepě 
Když jsem se sbíral k Odvaze a Činům 
Jako se sbírá Jedna po druhé 

15 Krabička zápalek zbůhdarma vyškrtaných 
Tak jsem si zpíval 
A ani pánubohu chlup jsem 
Neodpustil 
(Byl stejně náhražkovej 

20 Pro případ války a mý samomluvy) 
A proto když jsem vyměnil 

pár lahví samohonlcy 
Za kus černé kýty z pohřebního koně 
Tu kýtu za harfu 

25 A harfu za svůj pláč 
Zkrátka když jsem našmátral 

svůj vlastní vypínač 
Hle co jsem zpíval 

Nech si mě pod palcem 
30 Máš dost svých Serafů a Kůrů 

Nech si mě pod palcem 
Dneska se těžko hledi vzhůru 
Co dneska shůry 
Padá 

35 To není Mana 
Nebeská 
Co dneska z nebe 
Padá 

Za to ti žádnej 
40 Netleská 

Jakživ jsem nebyl v ohni 
V tom přímým čestným ohni 
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Přímé palby: 
Kde kulky osobně jmenují 

45 A šrapnely řvou proslovy 
Doslovně masově 

A vždycky někde za obzorem požár 
Snad kvůli kompozici 
Jakživ jsemjá nebyl v přímým čestným ohni 

50 No ale ve sklepě 
To jo Tam si nás připravovali 
Že leckdo ještě dodneška má oči 
Zazděný 

(100 m odtud L S Raum 
55 Aještě mám v něm duši) 

Tehda i psi se naučili číst 
100 m odtud L S Raum 
Tak rostla gramotnost psí lidské 

nenávisti 
60 Nahoře kroužil kroužil 

Bílý Svaz Bombardérů Naděje 
Svatý svaz bombardérů který 

nevědělkdeje 

Takže pak z rozpaků 
65 A z pumovnic 

Než rozpaky líp Nic 

Ajájsem zpíval 
Až přijde Soudnej den 
Jakýpak sbírání mých kostí 

70 Ortel byl proveden 
Ve jméno Věčné Pitomosti 
Proto mě nechej 
Pane 
Nechej mě raděj 

75 Dále spát 

Tak jsem si zpíval za války 
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Ediční komentář 

Prameny: Rukopis básně k dispozici nemáme. V LA PNP je pod názvem "Kdo by tu zpíval 
blues" (LA 44/75/ 1468, označujeme jako R) uložen rukopis nedokončeného písňového tex
tu, který má prvních 6 veršú totožných s "vloženou" písňovou slokou z úvodu Bombardovací
ho blues. (Na písňový text ukazuje relativně pravidelný verš a rým i členění do stejně 

dlouhých slok.) V detailech se od definitivního znění liší časopisecký otisk. 
(Na druhé straně listu uloženého ve složce 1468 jsou 4 kratší texty očíslované 4-7, patrně 

součásti plánovaného cyklu Sedm obyčejných blues pro Alici - viz Dodatky.) 

Stemma: R -7 (rkp) -7 S 

t 
Č 

Rúznočtení: 

3 
4 
6-7 
6 

8-9 
8 

12 

30 
39 
40a 
49 

52 
59 
66-67 
67 
67-68 

71 

Č Kdo by tu dělal čerstvý dluhy 
Č Zameškával autobus 

R Proč právě mne bys Pane 
Č Proč mě bys právě 

MB2 Proč bys mě právě 
R Proč právě mne bys k sobě bral [dále se text odlišuj e, viz Komentář níže] 

Č Proč mě bys právě 
MB2 Proč bys mě právě 

Č A nota bene ještě ve sklepě 
MB 1 A nota bene ještě ve sklepě 

Č Když jsem se sbíral k odvaze Cl k čim/m 
Č [není nová sloka] 

MB 1 [není nová sloka] 
MB2 [není nová sloka] 

Č Máš dost svejch serafii a kůrů 
Č [odsazen vpravo stejně jako všechny verše 29-40] 
Č Tak jsem si zpíval za války 
Č Jakživ jsem nebyl v přímým čestným ohni 

S Jakživ jsem nebyl v přímým čestným ohni 
Č Že ještě leckdo ještě dodneška má oči zazděný 

VS nenávisti 
MB 1 [předěl mezi slokami] 

Č [odsazeno vpravo] 
Č [mezi slokami řádek pomlček] 

MB 1 [nesprávný předěl mezi slokami] 
Č Ve jménu Věčné Pitomosti 

Komentář: 

28-29 Pokládáme za nedopatření, že v MB 1 a MB2 není "písňová" část oddělena: ještě v S 
není analogická mezera za veršem 1, objevuje se teprve v MB 1. Na tomto místě jde v podstatě 
o totožnou situaci a totožně ji řešíme. 
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67-68 MBl nepochopitelně verš Ajájsem zpíval připojuje k "vložené" písňové sloce, v MB2 
je tento verš logicky připojen k předchozí sloce. 
Uvádíme přepis zárodečné písně: 

Kdo by tu zpíval blues 
Kdo by tu dělal čestný dluhy 
Zmeškával autobus 
Pro jedno nechával to druhý 
Proč právě mne bys Pane 
Proč právě mne bys k sobě bral 
Hleď zuby zatínám 
Aby mi nej ektaly strachy 
Srdce až v ústech mám 
Za svoje kámošky a bráchy 

Ať puma co teď hvízdá 
Ať padne trošku opodál 

Já vím že je psáno 
že všechno obrátí se v prach 
že ze tmy vycházíme 
a --- v temnotách 
Jenom jde taky vo to 
a to je líto mi 
že stát by se to mělo 
v týhletý válce zhola pitomý 

Já vím co je psáno 
že v popel svět se obrátí 
jenomže dnes čas běží 
jak herky bez všech opratí 
Zastav tu slepou herku 
Tenhleten blbej příběh 
Vždyť se ti ty blbý bomby 
do bible nevejdou 
napiš to jinak Ajá 
pochválím jméno tvé 
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Blues o tom co chceme 

1 Proč je to nevím 
Ale je to fakt: 
Jak se tak zvětšujou úřední formuláře 
Náhrobní kameny jsou 

5 čím dál mrňavěj ší 

Jako by pod nim a už nedřímali lidé 
po lidským žití 
po tý hrozný túře 
Ale pudlíci 

10 o kterých Co se ví 
Kdo je kdy vyváděl počůrat ulici 

Na takovej v centimetrech předepsanej kámen 
nevejde se nic 
Jen Kdy a Kdo a žádný Proč a Nač 

15 A ani jako bleška malý 
Ámen 

No ale řekni brambůrko 
Co my tu prožíváme 
Těch nocí s Habakukem Odbíjení slávy 

20 Kolikátý už zlevnění krve 
Výprodeje cti 
A ryby na palmách 

Dnes večer striptýz Luny 
Svědění v zemských krách 

25 Čas hlásí inventůru 
Návrat Vylisovaných do občanskýho toho 
Trnutí v prstech 
Síla extází 
-lahvují sklepy Praha Vinohrady-

30 A hlavně Pamatuješ? 

Podvečer lásky přes plot na plovárně 
Zamknuté na klíč a na věky 
Když na říjnovém nebi 

mračna jak hasnoucí chryzantémy 
35 V šatnách vítr hledal zoufale své číslo 

Ve vypuštěném bazénu na dně jsme přistáli 

O chvilku později 
- A přec ne ještě pozdě -

Přistál tam maličký Marťánek 
40 N a babím létu 
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Když si to tak čtete 
Snad užje vám jasné 
Takové životy Takové risk a v pysk 
To potřebuje víc 

45 než kámen placáček 
To potřebuje říkám obelisk: 
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Milovali se 
jen když se měli rádi 

Kávu pili 
Když jim bylo černo 

5 Neptali se 
Kdo je druhá - druhý 

Platíli dluhy 
Bez antických gest 

Utopili se 
10 A šli pak spolu domů 

A koupili si Tuttiho 
Medvídka s duší v plyši 

A také několik 
osobních nepřátel 

15 Jenže pak nevěděli 
pro pána co s mmI 

N áruži vostem svým 
rozorali meze 

V parku hudba hrála 
20 Ona plakala 

Šetřili si 
Podívat se chtěli 

do Pompejí 
dříve než nějací 

25 piloti z pitomých rozkazů 

Kvetly jim růže 
A tvářičky na mrazu 
Naplňovali údivem 

Cukřenky Svět A sebe 
30 Byli nezaručení 

Ale též neodvysílaní 
Léčili kočku 

která spolkla nit 
Uprostřed té niti 

35 Světlo Odejít 
Umřeli v horoucím 

A přesvědčivém stisku 
Toto je pravda 

Pravda Samá Pravda 

40 KONEC OBELISKU 
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Ediční komentář 

Prameny: V Kainarově fondu v LA PNP se nachází jednak složka Co chceme (LA 44 / 75 / 
1306), jednak složka Obelisk (LA 44/75/ 1609). První obsahuje dva rukopisy na čtyřech lis
tech A4. Časová posloupnost je zjevná, jeden z rukopisů zachycuje patrně první fázi psaní 
(4 varianty začátku), je nedokončený (označujeme Rl). Druhý je psán na třech stranách pagi
novaných 1 b-3b (R2), nicméně nejde o čistopis, který patrně musel existovat (X). Ve složce 
Obelisk se nachází strojopis básně s autorovými vpisky. Podoba textu před těmito opravami 
(S I) odpovídá časopiseckému otisku, podoba s opravami (S2) zase strojopisu v S. 

Pod signaturou LA 44/75/ 1738 je v LA PNP uložen sešit s rukopisnými náčrty, mezi nimi 
je také velmi raná varianta, již označíme F. 

Stemma: F --+ Rl --+ R2 --+ (X) --+ Sl --+ S2 --+ S 

RůznočtenÍ 

[F 

1 
Č 

Náhrobní kameny jsou dnes jen do čtverce 
Přesně řečeno: 

A my bychom si přece zasloužili svůj vlastní obelisk 
Aby se tam vešlo Psáno do kamene 
Milovali jsme se 
Kdyžjsme se měli rádi 
Pili jsme kávu Když nám na ni zbylo 
Nalezlijsme se Kdyžjsme byli smutni 

Rl - varianty začátku: 
Pohřební kameny jsou dneska hrozně malý 
Malý Předepsaný Co se na ně vejde? 

Pánové Dneskaformuláře jsou čím dál tím větší 
No zato náhrobní kameny jsou 
strašně malinký 
Nic se tam nevejde 

Ti povím dnes ty formuláře 
den ze dne rostou, jsou čím dál tím větŠll 

název Rl [nemá] 
R2 Co chceme 

Sl Co chceme 
Č Co chceme· 

S2 Co chceme 
(Obelisk) [vpisek tužkou] 

S Co chceme 
(Obelisk) 
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2 Rl Aleje tufakt: 
5 Rl Čím dál menší 
6 Rl [není nová sloka] 

S 1 [není nová sloka] 
Č [není nová sloka] 

MB2 Obeliskové blues 
VS =MB2 

S2 [naznačuje oddělení sloky do strojopisu] 
6 Rl Jako by pod nima už nedřímali lidi 
7 Rl Po lidských životech 
8 Rl [není] 
9-10 Rl Ale zlí pudlíci o kterých se dá řícijen to 
10 Rl O kterých Co se ví? 
11 Rl Že je prý vyváděl vyvenčit ulicí 

Rl Kdo je kdy vyváděl počůrat ulici 1( ... ) vyvenčit v ulicil 
12-~3 Rl Na takový předepsaný kámen se nic nevejde 
14 Rl Přijmeni Jméno Úmrtí--;-

Rl Jen Kdy a Kdo A žádný Nač a Proč 1( ... ) a dál už ani Pročl 
15 Rl A s velkou bídou malinkatý 
16 Rl AMEN 

Sl Amen 
ČAmen 

17-18 Rl A jak my dva žijem Brambůrko 
Rl Noale řekni Brambůrko /Apřece Brambůrko 

Co všechno my tu žijem Co my tu prožívámel 
18 S2 Co my prožíváme ["tu" škrtnuto] 

S Co my prožíváme 
MBl Co my prožíváme 

19-41 Rl [není] 
19 RlIPůlnocí s HabakukemllNoci habakukovskýl 
22-23 Rl Ryby na palmách Dnes večer striptýz luny 
22 S 1 Ryby na palmách 

24-25 

25 

27-28 
29 
34 
35 

Č = Sl 
S2 A ryby na palmách 

Rl Svěděni v zemských krách Čas hlásf inventůru 
ISvědění zemských ker Čas pořád v inventůřel 

S Čas hlásf inventuru 
MB Čas hlásí inventuru 

S Návrat vylisovaných doobčanskýho toho 
MB=S 

Rl Trnutí v prstech Sílo extáze ITrnutí v prstech Síla extázíl 
Rl (lahvují sklepy Vinohrady Praha) 
Rl mračna jak vadnoucí chryzantémy 
Rl V bazénu na dně jsme přistáli 

Sl =R2 
Č=R2 

S2=Rl 
S =Rl 
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37 

38 

R2 A přec ne ještě pozdě 
Sl =R2 

Č=R2 

R2 Též něžný Marťánek 
Č Přistál tam maličk); Marťánek 

40 [není] 
42 Rl Den ke dni Ryc a Nic A Všechno Novej risk 

R2 Takové životy Takové Risk a v pysk 
43-44 Rl Zasloužili bychom si 
43 R2 Ty potřebuji víc /eo potřebuje víc/ 
45 Rl Myslím si 

Alespoň Obelisk: 
R2 To potřebuje říkám obelisk /To potřebuje přímo obelisk! 

[Závěrečnou část číslujeme zvlášť.] 

1 Rl Měli se rádi 
2 Rl Když se milovali 
3 Rl A pili kávu 

R2 Pili kávu 
4 Rl Kdyžjim na ni zbylo 

V lásce si lhali 
Jenom když nezbylo 

R2 /Když jim na ni zbylo/ 
5 Rl Jeden se neptal 
.6. Rl Co je zač ten druhý 

R2 Kdo je (druhá) (druhý) 
10 ČA šli pak domll ~polu 
11 R2 Koupili si Tuttiho /Koupili si pana Tuttiho/ 
16 R2 propána co s nimi 

Č Propána Co s nimi 
S 1 Pro pána co s nimi 

17-18 R2 Náruživostem 

19 

21 

23 

24 

26 
27 
29 

34 

těm rozorali meze 
R2 Když II parku hrála hudba 

Č V parku hrála hudba 
R2 [není] 

/Když v parku hudba hrála/ 

MB šetřili si 
Č Chtěli se podívat 

S 1 Chtěli se podívat 
R2 dříve než nějacf pitomi 

S 1 dříve než nějacf 
S2 dřív než nějacf 

R2 Naplňovali úžasem 
R2 Cukřenky Svět 

A sebe 
R2 Uprostřed niti 

MB2 [ruší oddělení slok] 
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35 
36 
37 
40 

Komentář: 

R2 Bum a odejít 
R2 Umřeli V horoucím 
R2 a přesvědčivém stisku 
R2 [nestojí samostatně] 

Č=R2 
S=R2 

6 Fragment od tohoto místa pokračuje odlišně: 
Protože duše jako budík 
rozebraná navždy dotiká 
Moc si vyčítali 
Všechno nepodstatné 
Ale se líbali 
Vždycky jen z podstaty 
On měl rád každého 
Kdo uměl vůbec něco 
A ona každého 
Jak ji kdy napadlo 
Takže v tom souladu 
[nedokončeno] 

17-18 Verše stojí v R2 stranou, nezařazeny do básně. 
26 Vracíme velké písmeno, které zmizelo až v S, tj. vinou opisovače. 
Grafická podoba "Obelisku": všechna knižní vydání tiskou verše střídavě k okraji a odsazené, 
verše 22 a 23 ale jsou navzdory tomuto systému oba na levém okraji. Z rukopisu a zejména 
z Sl je myslím zjevné, že Kainar hodlal i grafickou podobu tohoto textu stylizovat jako obe
lisk: v F a S 1 dokonce kolem napsaných veršů tužkou kreslí obrys náhrobku. Takovému 
grafickému uspořádání odpovídá nejlépe vysazení těchto veršů na osu, jako to udělal Oldřich 
Hlavsa v časopise Plamen, kde báseň poprvé vyšla. 
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VIII. Dodatky 

Vyřazené básně a tematicky a časově související fragmenty 

Únor 

Když zachrastí to v hodinách 
přišel čas odbíjení. 
Když moře třeskne o skálu, 
co vlny? Ty se vzpění. 
Když plamínek si s vodou hrá, 
ta voda vzkypí, přetéká. 
Kdo zahrával si s člověkem 
vzbudí hněv člověka. 

Jak se to všechno mohlo stát? 
Dosud se ještě diví 

mazaní staří mágové, 
chytráci přičinliví, 
dojiči slov, a žongléři, 
co polykají čísla, 
oprašovači učení, 

která už stokrát zkysla, 
výrobci zla a marmelád, 
agenti s koncem světa, 
šedivé myšky z koutů věd, 
kde pravda nezametá, -
jak se to vůbec mohlo stát? 

Byl mráz. 
Šel do kostí. 
A masy, tvrdé jako on, 
i s jeho 
neúprosností, 
vyvstaly náhle, 
byly zde, 
a řekly svoje Ano 
všemu, co jménem socialismu, 
má býti hájeno 
a v zákon vykováno. 

Jak se to všechno mohlo stát? 

Když zachrastí čas v hodinách, 
přišel čas odbíjení. 
Když jsme si našli cestu svou, 
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už jiné cesty 
není. 
Po noci vzejde nově den, 
a horkým a přesným pohledem 
tmu v cárech na prach spálí. 
My přišli po vás. 
V únoru, 
který jste nečekali. 

Strojopis s rukopisnou opravou (Když lid si našel cestu svou opraveno na Kdyžjsme si našli cestu svou). Datace 
1954-196 I. 

Brněnská neděle 

V okýnkách domků na předměstí 
amplion zalévá své muškáty. 
Voní tam řízky nedělního štěstí. 
A svatý v pískovci je celý uhřátý, 
slunce naň bubnuje 
na malé křižovatce. 

Veslaři letí jako šíp 
po vyblýskané Svratce, 
a ze stráně, kde líčívali 
v dávnu na mamuta, 
teď shlíží fotoaparát 
jak fantastická krůta, 
nebo jak druid, 
jenž oběť přinášel tu. 

A dole zástupy se derou k přehradě 
s lahve1;lli v síťovkách 
a v plné parádě, 
a děti krásně řvou 
jak v dobách starých Keltů. 

Jen vnitřní město zůstalo tak samo
Dostává úžeh nahá krása vil 
na kašně Parnas, tam na Zelném rynku. 
A všecko hlídá jen jak pro vzpomínku 
bronzový rudoarměj ec 
jenž palbu zastavil. 

Královo pole zdálky něco bzučí. 
Stroje jsou v chodu. 
Stroje neviděné, 
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jako neviditelná je láska, která žene 
životy naše 
ze dnů do roka. 

Ta písnička je tichá, 
ale hluboká. 

Nedělní město zůstalo tak samo. 

Co to kdo řekl? 
Liška v ulicích? 
Až u radnice? 
Soumrak s krokodýlem! 
Stejně je cítit 
CIZInOU 

a Nilem. 

Ale ta Bystrouška, 
vědoucí a chytrá, 
udatná jako lev 
(to když nezbývá), 
ach ta má v čeníšku, 
ach ta ví co je zítra, 
ta zlo bó skrzevá 
se pře šine -

ona je přece naša, zdéší, ne? 

Strojopis s autorskými zásahy (např. změna slovosledu v prvním verši druhé sloky apod.). Datace 1959; ve 
stejném roce vychází báseň v Hostu do domu. Přetištěno v antologii poezie pro mládež Vyzvání na cestu49 

(1961). 

Báseň pro Radku 

Stroj klepe, klepe, poklepává, 
nad stolem malá dívčí hlava, 
prstíčky přesné jako vteřiny. 
Co si kdo žádá, ony naklepají. 
A na ten bílý papír nevinný 
padají písmenka 
jak uschlé květiny. 

Jde schůze jedna za druhou, 
mužští se hádají a rozumu v tom není, 
a jako rybka pluje chaluhou, 
ta dívčí hlava, lehce zasněná, 
sní svoje sny a klepe písmena, 

49 Uspořádali Dagmar Lhotová a Z. K. Slabý, předmluvu napsal František Hrubín. S podtitulem "Básnická en
cyklpedie pro mládež" vydalo Státní nakladatelství dětské knihy. 
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jak v hlubinách, 
kam nesmí světlo denní. 

Co kdyby ty prstíčky si jednou napsaly 
to co si myslí, to by byla četba ... 
Jenomže o ně nikdo, nikdo nedbá, 
a čas jde okolo, 
a sen jde v povzdálí. 
A v schůzi houstne dým 
a ležje dýmem hustá. 

Má tady pravdu černý psací stroj, 
nebo ta dívčí ústa? 

Strojopis s autorskou opravou v posledním verši (původně nebo ta živá / rudá dívčí ústa) a datací 1956. 

Všechny tři básně jsou ve složce strojopisů, ale nikoli na svých plánovaných místech, jak je uvádí titulní list se 
"Seznamem", ale vyřazeny před Klavírní koncert. 

Plánovaný soubor Sedm obyčejných blues pro Alici 

Mezi relativně rozsáhlými texty Mých blues je několik kratších básnÍ. Původně snad měly tvo
řit jediný celek, věnovaný básníkově ženě - podobný cyklům Verše od vody a Dobře nám tak. 
Jeho podoba i rozsah se patrně v básníkových plánech proměňovaly, některá z čísel cyklu ne
byla dokončena, jiná přešla do sbírky coby samostatné básně. Titul "Sedm obyčejných blues 
pro Alici" je Kainarův, v jeho pozůstalosti v PNP je i takto označená složka. V ní je první tro
jice náčrtů, další čtyři pak na rubu fragmentu "Kdo by tu zpíval blues". 

1. Některé holky si myslí 
Že svět je kožíšek No vážně 
Některé holky si myslí 
Že svět je kožíšek A pro ně na míru 
Kup mi ten svět Co ti to udělá 
Pak sijej obléknou A když pak spolu jdete 
Sirotčí ulice se zrnění na Vítěznou 
Máš celý svět a jednu holku v něm 
A když ti vezmou holku 
Celý svět ti vezmou 

2. Ne o tom se nedá zpívat ani blues 
Nenut' mě o tom se nedá típnout 

Ne o tom se nedá přece zpívat blues 
O tom se nedá na papíře típnout 
Slušní čtenáři by utrpěli otřes 
Já vím - to se děje denně milionkrát 
A nočně dvojnásob 
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Ne já o tom nenapíšu blues 
Velké ani malé 
To se prostě nesmí 
Co? Že se to děje denně milionkrát? 
A nočně trojnásob? 
[nedokončeno] 

3. Budík to přežil A my oba také 
Jen někdy jakby trošku pokulhával 
A když nás budí 
Dělá menší kravál -
Tak všechno jak my Jako my 

Všimni si za ta léta 
Není to úděsné? 
[nedokončeno] 

4. Pojistka rok už není zaplacená 
V komíně vítr zešílel a sténá 
Podej mi ruku máš mě na dosah 
My nejsme sobě každý ani každá 
Nejlepší sebeobranou by byla sebevražda 
Jenomže plyn 
Jsem nezaplatil také Pro jistotu 

5. To se ví že oba jednou zhynem 
Jakýpak výjimky 
To se ví že oba jednou zhynem 
Jenomže Oba najednou 
Na rozdíl ale od těch ostatních 
Budeme lítat po ráji 
S takovým velkým vlídným bernardýnem 

6. Chtějí po mně něco co se žádá 
Tak jen si nasliním a jedu 

Jedu s dobou 
Sliním ajedu Co si doba žádá 

Krákoravec plný miasmu 
Mi leze leze po protéze 
Pach beránků a ničení a stád -

Nekoukej se mi pořád přes rameno 
Kolikrát ti to mám povídat 
No zkrátka nečum Buď přece tak sladká 
Jo jsi moje sladká Ale čumící 

Vezmu to zkrátka 
Přátelé Kam táhnou lumíci 
Přátelé Kam táhnou lumíci 

7. Proč slza kane? A proč neteče? 
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Co to zas čteš? To se tak píše 
Jájsem to věděl. Bubliny a kecy 
(Ale já vím: Když pláče, tajně, tiše 
umějí její slzy jenom téci) 

Další související básně nacházíme v materiálu, které pořadatelka pozůstalosti zařadila mezi 
"Fragmenty a pracovní poznámky" (nikoli pohromadě). Jsou opět číslovány, patrně měly pů
vodní sedmičku doplnit. Čísla 8 a 9 (u devítky je otazník) jsou na stejném listě, na jiném je 
druhá varianta čísla 9 a číslo 10. 

8. Něco vadnýho v našich křestních listech 
Něco vadnýho v našich osudech 
Jednoho dne řeknou u přepážky DAž okolnosti si to vynutí A žádný vyhnutí 
'rohleto u nás platí míň než boubelele 
Vy nejste narození Vy jste vymknutí 
Ajá se narovnám Jak ode mne to čekáš 
A řeknu do očí Té hroudě krátkolebé D Vy pane Kloube místní kostliviny Šroube z rachotiny 
Esli sme vymknutý My nebolíme jiný 
Drahouškujde se 
Jdem dál bolet sebe 

9. Když se na mě dívá 
Naplno Hnědýma očima 
Vím že mě nevnímá 
Vím že jsem sám 
Ale když koutkem oka mě zachytí 
a přitom předstírá že hraje 
rukama nohama na - U varhany 
všech tří oceánů 
nebo že krájí svět na nudle 
Nanudličky 

V té chvíli vím že mě má ráda 
A vidí ve mně ----
[nedokončeno] 

[varianta na dalším listě] 

Když se tak na mně dívá 
Když se tak na mě dívá plnýma očima 
Vím že mě nevnímá, 
Vím, že jsem sám. 
Ale když koutkem oka mě zachytí 
předstírajíc že rukama hraje 
mi. varhany všech tří oceánů 
nebo že pilně krájí svět na nudle 
na nudle na nudličky, 
V tu chvíli mě má tak ráda, 
že by to všechno dokázala. 
Ale ona ví 
že já si jí o to nikdy neřeknu. 
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10. Umírajíc prý řeklo to děvčátko 
jediné slovo, a všichni se divili 

jediné slovo 
Touha 

My dva se tomu vůbec nedivíme 
Touha je slovo ze slovníku smrti, 
máme je zaškrtnuto na té stránce, 
která nás obrátí, 
až budeme vědět. 

1.: Raná verze Blues o černém kožíšku; 4.: v podstatě dokončený text, ale pokud víme, nikdy netištěný, 5.: raná 
verze Blues o ráji a sladkým bernardýnovi; 6.: raná verze Blues o básničce a vlezlé ženě; 7.: raná verze Blues o 
jejích slzách; 8.: raná verze Blues o křestních listech; 9.: text, v druhé verzi v podstatě hotový, nebyl nikdy tištěn; 
10.: raný náčrt Blues o děvčátku a labutích, které vyšlo v 15. čísle Literárních novin roku 1966, spolu s Velkým 
vánočním blues s malým rumem a básní Dvanáct kytar. 

*** 

Pes pana Feigla 

Když chodím kolem plotu pana Feigla 
Ten jeho pes mi cvaká po lýtku 
Když chodím kolem plotu toho Feigla 
Tenjeho žlutý pes mi cvaká po lýtku 
Povídám Pse 
Jestli jsi anděl soudu 
(A mně se zdá že jsi 
Máš uši jako křídla 
Nevinnej Zlej A v mráčku vykoupanej) 
Jestli jsi anděl soudu 
Našich lidských noh tak řeknu Dobrá 
Však ty si cvakneš Jednou 
Až to přijde na nás Já se doznám k všemu 
Tyhle mý nohy mají na svědomí 
V lásce i na cestách že hanba vzpomínat 
Tyhlety nohy byly buď moc pod 
Anebo byly nějak divně nad 
Tyhlety nohy opouštěly rády 
Co právě neměly - A stokrát v bludným lauhu 
Se navracely Šmaťhavý a smutný 
Kde nikdo nic Jen vítr olmem vál 
A pořád jedna s druhou v zřejmým nepřátelství 
A pohádaný navěky o puchýř na palci 
Jako dva filosofové o pojem skutečnosti 
(Bolestný Ožehavý) 
A vždycky se zas řízly o ty stejný trávy 
Nepoučitelný 

Vždycky jdoucí v blues 

173 



Povídám Pse 
Jestli jsi anděl soudu 
Přimluv se za toho 
Kdo na těch svých dvou nohou 
Natropil moc a nabloudil se 
Ještě trochu víc 

A neřvi na mě 
Žlutý Andílku 

Mezi rukopisy básní Mých blues se nachází i ranější varianta tohoto textu: Tuto můžeme považovat za dokon
. čenou, nicméně nikdy, pokud víme, nebyla tištěna. Snad proto, že její "konfesijní" část má mnoho společného 
s podobnou pasáží z Klavírního koncertu. 
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