


Texty z Literárního Weekendu VI. - Experimentální poezie, 10.-12. dubna 2009 

Báseň na začátek Metafory 
  
Pád ze skály Bílá  
 jako nic ve sněhu 
Nenápadný tichý úsměv, jako yogobela bez jahod 
malé rozptýlení, jako černá bez barvy 
či vzpomínka na umírající matku, jako rozhřešení 
centimetr či louže zvěstující cestu jako universum 
směřující rovnou do neznáma. jako přebal Bible 
 jako zbytky vloček na tlapkách bílé 

     kočky (Barbora Dvořáková) 
  
 Žárovka  
Marná sláva, nemám šanci, vidím to 
   dnes slabě 

jako když koule dostane nápad 
jako kdyby už nebylo hlupáků 

nejsem skvělá jako kanci Horst  
   Fuchs, Norris, Hrabě 

jako když zažhne sklo 
jako že fakt dobrý 

Se svým dílem neprorazím i kdybych 
   snad chtěla 

jako kdyby se světlo obléklo do fraku 
jako žárovka 

tamty borce neporazím, nejsem dosti 
   smělá 

 
Jsi instalatér srdečních tepen 

 Jsi beránek v rouše ďábla 
(Mária Slovíková) Jsi svatozář nad mým klínem 
 Jsi bezdomovcem z kanceláře 
 Jsi vlastní prst na struně 
Večerní slunce Jsi hluboká rána vprostřed mě 
tisknu v dlaních  
noc už se chystá (Katka Kocsisová) 
převzít vládu  
město si šeptá  
k usínání Černá jako 
a svět se mění  díra ve vykotlaném zubu 
od základů Hejkalův humor 
 zavřená truhla na mořském dně 
(Markéta Forró) drahokam v hlavě ropuchy 
 průstřel žaludku 

           

koma 
domina 
domino 
král, který dostal šach 
josefovské ghetto 
ústí dračího doupěte 
dračí šupiny 
úplné zatmění 
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Texty z Literárního Weekendu VI. - Experimentální poezie, 10.-12. dubna 2009 

Žárovka jako Rudá jako rozběh býka 
když hoří můra Rudá jako provinilost druhý den 
když dorůstá na straně pomeranč Rudá jako transparent pro srp 
když rozlouskneš vajíčko Rudá jako půlměsíc v dlaní 
když kanárek vypadne z hnízda Rudá jako plamen v zástavě 
 Rudá jako kotouč topící se v moři 
Jsi modrooká boyhně nevázaného sexu  
Jsi dítěte ze zverimexu Žárovka jako když hruška zraje 
Jsi žena muže a dost za to platíš Žárovka jako když jsou doma zloději 
Jsi oběť z oltáře Žárovka jako když rozsvítit   

    nepotřebujem Jsi kněžka z chrámu 
Jsi bolest bez tváře Žárovka jako když je vyslýchán vinný 
Jsi verš z epigramu Žárovka jako když ve vakuu pracuje 

    žár  
(Markéta Forró) Žárovka jako když chce kouzelník  

    vyhrát  
  
Fialová jako Martine Javorský 
vůně noblesy jsi jediná ovečka mezi nudnými lidmi 
směs modré a červené jsi osina v zadku každé společnosti 
hra dospělého dítěte jsi jehla co bodne tam kde to bolí 
hypermangan jsi solí jež nedovolí ranám se zahojit 
dodatek do barevného světa jsi zákona akce a reakcí je rána 
ticho k zamyšlení jsi panic a nechce tě žádná panna 
krev rozpuštěná v živé vodě  
 (Mária Slovíková) 
Žárovka   
jako když usíná srdce  
jako když slyším lživé přátelství Bílá jako 
jako když upadáš do každodenních  
   rozpaků 

vysmýčeno v hlavě 
pouštní vidina 

jako když se bojíš východu a   
   proklínáš západ 

týdenní vigilie 
spavá nemoc 

jako když usínáš v knihovně papírové snění v dětství 
jako když vaříš s pejskem a   
   kočičkou 

 
(Petr Kuběnský) 

 

 
jsi ludra říční 
jsi provokativní, ale i podlézavý  
   zmetek 
jsi rádoby dokonalé zvíře 
jsi moc čarodějnice a prokletí samo 
jsi tolik ničeho vedoucího do propasti 
jsi něco možná, to i tamto, a nevím 
   jestli se pujčíš 
 
(Barbora Dvořáková) 
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R - nedělní ráno, přestřižené 
zazvoněním 

Abeceda 
 

S - něco víc než ticho pod úrovní ze mě A - přístřeší na začátku cesty 
T - kotva k průmětu planety B - v radostném očekávání C 
U - propast pod vratkou chůzí 
harlekýna 

C - tak blízko a přesto odsouzeni se 
rty nedotknout 

 D - polovina dokonalosti 
(Petr Kuběnský)  
 (Michal Svoboda) 
V - klín, který slibuje plodnost i v 
zimě 

 
E gestapák po celodenní šichtě, když 
rozsvítil noční lapmpičku W - vůz, který už dávno vykolejil 

X - Sokratova noční můra F lucerna rozbitá s převrhnutou 
popelnicí po nočním tahu dětí z lepší 
čtvrti 

Y - zástava Eset v nekonečné poušti 
Z - slepýš, jehož přejela trojkolka 
 G šedý domovník z přízemí s lopatkou na 

uhlí se hádá se ženou (Mária Slovíková) 
 H milenci schovaní ve stínu větrolamu 

a šmírák v keři nablízku  
 CH švédská trojka v podřadném 

pornofilmu 

 

 
(Markéta Forró) 
 
I - jako ibišek s trpkou příchutí 
tajemna, odloučený od vodky a ztracený 
na pospas Indiánům 
J - jásot od popraviště, jiskra 
ztracené historie nalezená v 
posvěceném ohni 
K - klamání samo, kladný kationt, 
kalendář kreslených figurín, vykasaný 
rukáv až ke krku 
L - lesonický repertoár, lesnický lov, 
lživý dědek u soudu, líný muž, co říká: 
lež a mlč!  
 
(Barbora Dvořáková) 
 
M je prvním stiskem rtů kojence 
N jako když kolébají utopence 
O jako uzařený v pěst 
Pak romantické místo na šest 
Q a nakonec porušení kontinuity 

  
 (Katka Kocsisová) 
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Texty z Literárního Weekendu VI. - Experimentální poezie, 10.-12. dubna 2009 

 Nová sémantika 
  
Z honby v klenotnici zbyde jen cizinec. 
Sklizeň vrcholí v labyrintu. 
Nastřádání projde cizincem, ale 
klenotnice nesouhlasí s honbou. Jen 
sklizeň pláče, když v klenotnici 
cizinec uklízí. Labyrint prosí honbu a 
nastřádání proklíná cizince. Honbě se 
tiše posmívá sklizeň, pyšní se cizincem 
v klenotnici a když se labyrint brání, 
přichází nastřádání. 

Plavé lokny padají do unavených hřebců 
osedlaných nespoutanou nedospělostí 
v níž věčně uvězněný pygmej skládá 
zkoušku z tkaniny spletené do leckoho. 
 
(František Vondrák) 
 
 
Učení svatí se štítí lidskosti 
marná lidskost hledá cizince 

 hřích se snaží žít i bez písma 
(Markéta Forró) a životy napomáhají lidskosti 
 tajemný cizinec začíná mlčet o písmu 
 a nakonec svatí změní životy 
Logický text  

(Barbora Dvořáková)  
 Přijde-li po noci ne ráno, ale opět 

noc, pak ptáci nezazpívají už nikdy 
ranní písně, lidé nevstanou z postelí a 
stroje v továrnách se zastaví. Pak na 
ně usedne prach a stejně i na továrny 
a stane-li se tak, neuvidíš rozdíl mezi 
domem a školou a továrnou. Nakonec to 
nikomu ani nepřijde zvláštní. Je totiž 
noc a ta sama už všechny rozdíly maže. 
A přijde-li po noci ne ráno, ale opět 
noc... 

 
Plýtvání smyslem není řešením 
když Ticho jako tkanina zadusí 
přelud, jež smyslem, zůstane 
jako Ticho mlčenlivý 
Plýtvání je řešení vždycky, když 
tkanina nadbývá 
Řešení je jen přelud na konci příkladu 
Tkanina ožila v přeludu smyslů 
a Ticho se ztratilo 
  
(Mária Slovíková) (Katka Kocsisová) 
  
  
Sdílením přítomnosti Přijde-li Smrt, poddám se zmaru, a 

udělám-li to, budu sama, když budu 
sama, vyhnu se zrcadlům, když se jim 
vyhnu, nepoznám se ve vodě, když se v 
ní nepoznám, neproměním se v narcis, 
když nebudu narcisem, budu dýchat, 
dokud budu dýchat, ztratím se v 
myšlenkách, když se v nich ztratím, 
nenajdu oporu, nenajdu-li oporu, 
spadnu do hlubin, a spadnu-li tam, 
přijde Smrt 

nárokujeme vlast 
krok za krokem 
naše vlast není úrok 
za ctnosti co nejsou 
krok za krokem 
ctnost ve sdílení 
kroků přítomnosti  
úrok za úrokem 
nejsme jen vlast 
nejsme ani ctnosti 
krok za úrok  

(Mária Slovíková)  
(Katka Kocsisová)  
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Texty z Literárního Weekendu VI. - Experimentální poezie, 10.-12. dubna 2009 

 

Pochybení 
 
Když prezident stiskne červený 
knoflík, vyletí rakety. Když vyletí 
rakety, začnou pršet úlomky budov, 
lidé roztáhnou deštníky. Když lidé 
roztáhnou deštníky, úlomky je prorazí 
a k zemi budou padat lidé, deštníky, 
úlomky budov a úlomky lebek. Když 
budou padat k zemi lidé, deštníky, 
úlomky budov a úlomky lebek, prezident 
sevře hlavu v dlaních protože sáhl 
vedle.  
 
(Markéta Forró) 
 
 
Když spálíš tento papír 
donutíš mě k přemýšlení, zdali je to zlé 
či dobré 
donutíš-li mě přemýšlet 
nepotěš mě 
pokud mě nepotěšíš 
úsměv na mých rtech neuvidíš 
pokud neuvidíš úsměv na mých rtech 
zřeknu se lidskosti 
zapomenu číst a psát 
budu-li negramotná 
už nic nepíši Čarodějný rituál 
zda-li nic nenapíši  
tak budeš muset spálit tento papír Kámen mudrců 
nebudu chtít ani vidět písmo  
nebudu-li chtít vidět písmo Vpopřed je nutné říct, že obecně 

tradovaná představa o fungování 
kamene mudrců je zcela pomýlená oproti 
reálné praxi. Tak zaprvé po obcování s 
lapis philosophorum nikdo nemomládne. 
Vyskytly se však nepotvrzené zprávy o 
operatérech, kteří naopak došli 
blízkého stáří. Za druhé kámen lidem 
tupým a bez ducha myšlenkovou útěchu 
(stejně tak je tomu v případě vysokých 
škol, ale to je téma na zcela jiný 
traktát). 

 
(Barbora Dvořáková) 
 
 
Nebude-li pršet, nezmoknem a 
nezmokneme-li, budem suší a když budem 
suší, zpotím se snáze a když se snáze 
zpotíme, zpotíme se a když se zpotíme, 
smrdíme. 
 
(František Vondrák) 
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Texty z Literárního Weekendu VI. - Experimentální poezie, 10.-12. dubna 2009 

Jak umixovat ideálního politika Kamene filosofů můžeme tedy užít: 
- ke zlepšení chuti zavařenin (po 
přidání do sklenice) 

(Použitelné pro jakýkoliv systém s 
prezidentem) 

- k podpoře růstu jabloní, zakopeme-li 
kámen pod semeno (další podpora účinku 
je připisována ovázání kamene žížalou) 

 
Vezmeme jakéhokoliv průměrného 
chlápka, nebo (z důvodu rozvoje 
globálního feminismu) můžeme chlápka 
nahradit průměřně rostlou ženskou. Při 
výběru prvotní ingredience však 
musíme vžít v potaz několik 
proměnných. Za prvé musí býti 
ingredience dostatečně uleželá (= mít 
věk splňující ústavní požadavky). Za 
další nesmí být úplně blbá. Je pravda, 
že dav má rád tzv. lidové (rozuměj 
vymaštěné) kandidáty, avšak před urnou 
(myslíme volební, nikoli poslední) si 
obvykle uvědomí, že nechtějí ve funkci 
stejné pako, jako jsou oni sami. Další 
výhodou takového prima materia, je 
dokonalý chrup, jímž oslňuje (přeneseně 
i doslovně) budoucí voliče. Z tohoto 
důvodu doporučujeme ještě před mixáží 
všechny zuby vybít a nahradit  
zaručeně bílým umělým chrupem. Tato 
operace navíc dodá objektu 
neodolatelný trpitelský "look", ne nějž 
jedou obzvláště ženy v domácnosti od 40 
do 60 let. 

- aby se nám narodil chlapeček 
- pro boj s kocovinou (silně třít o 
spánek) 
- ve vyjímečných případech k otevření 
auta (pokud není vůz náš, je moudré 
ujíždět zběsile pryč) 
 
Kámen mudrců lze najít 
- na znečištěném říčním břehu 
- v základech Národního divadla 
- na babiččníně poličce suvenýrů po 
dědovi 
- kolem roku 1960 na Měsíci 
- ve vzpomínce na jinošská léta, kdy 
jsi chytil do dlaní poprvé motýla 
 
(Petr Kuběnský) 
 
 

       

 
Po výběru obětního prezidentského 
beránka přidáme další přísady. 
Vhodnou, mírně skrytou, občas na 
povrch probleskující aroganci.  
Tu však musí po většinu času zakrývat 
lidumilství a předstíraná vlídnost. 
Tyto dvě musíme míchat v poměru 2:15, 
rozhodně ne méně než 1:6 či více než 
3:35. 
 
Zbytek návodu v příštím čísle našeho 
čtvrtletníku Politická magie. 
 
(Radovan Kolbaba) 
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Texty z Literárního Weekendu VI. - Experimentální poezie, 10.-12. dubna 2009 

Když slunce ještě nedosahuje vrcholu 
své dráhy, ale zbývá mu k ní urazit už 
jen pár metrů, je jediná ideální doba 
na to, vyrobit černý cylindr 
kouzelníka. Nelze to však tehdy, když 
je zima, ani je-li léto, ale právě v 
den, kdy nerozeznáte jaro od podzimu, 
nebe je modré a vítr přesně takové 
síly, aby zvedal děvčatům lehké sukně, 
ale nesfoukl vám klobouk z hlavy. 

Vyšívej sám a buď tiše a rozjímej a třes 
se a mudruj a pln soustředění v 
domácích trepkách čekej, až se dílo 
vyloupne jako ořech ze skořápky. Přísně 
dodržuj vše shora uvedené, nebo nikdy 
nepovýšíš z krejčího na vyšívače, 
protože vyšívací jehla se od jehly šicí 
přece jen v lecčem s liší. 
 
(Katka Kocsisová) 

Tehdy musíte mít kousek bezměsíčné 
noci, havraní hlavu a černou melasu a 
svařit vše v kotlíku nad mraveništěm. 
Vzniklou tresť smícháte se srdcem 
bílého králíka a ledvinou hrdličky, 
přidáte kámen, o který zakopla vaše 
teta předevčírem v noci a 
propasírujete přes prostěradlo, na 
kterém se ne déle než před hodinou 
někdo miloval. Vzniklou hmotu 
uhnětete v  cylindr a nasadíte jej na 
hlavu Houdiniho, kterou jste vytáhli 
zpod postele. Zakokrhá-li Houdini, je 
úkol splněn a cylindr je vytvořen. 

 
 
 Zpívat můžeme pouze za měsíčního 
svitu. A píseň může patřit pouze 
rostlinám, jejichž poupata jsou obalena 
bílými chloupky. 
 Tančit musíme pouze bosí a jen 
mechové bochánky nám mohou značit 
cestu k studánce plné bezvědomé vody. 
 Kreslit smí se jen rukou 
potetovanou borůvkami do vzduchu 
osvětleného láskou hmyzích zadečků. 
 Psát nelze jinak nežli poslepu, 
bodlinou mrtvého ježka, jehož poslední 
snaha byla marná.  

(Markéta Forró)  Říkat se nesmí věci, které 
zarůstají do uší starým pannám, jež 
přehlédl jejich kroklatý princ.  

 
 
Vyšívací jehla  Chloupky z poupat, když se 

prohodí obrazcem v okamžiku 
doznívajícího zpěvu. A vykopanutá noha 
tance, když poruší svit, a bezvědomou 
vodou když vysajeme bodlinou ježka a 
nebudeme o tom nikdy mluvit. Pak teprv 
můžeme se opájet představou, že kouzlo 
mžiku zastaví čas. 

 
se od jehly šicí liší. A to především 
proto, že jehla vyšívací maluje po 
nocích obrazy na plátna ubrusů. 
Proto vezmi kus stříbra (a to nejlépe z 
příboru po babičce) a roztav ho ve 
vlastní inspiraci nad pekelným ohněm 
nanejvýše minuty tři.  
Z tekuté a žhnoucí hmoty táhni nit na 
prst dlouhou a na vlas širokou. 

(Mária Slovíková) 
 

 

Ucho jehly stvoř, až je stříbro chladné, 
trvá to stejně dlouho jako pláč 
osiřelého kojence za zimních nocí. 
Udělej to tak, že táhneš velblouda 
(pozor však na počet hrbů) po 
kamenitých cestách kritiky, až on sám 
si cestu skrz ucho jehly najde. 
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Na shledanou 
foneticko numerická báseň 
 
 367900000 
 917597330 
 188185161 
 217700000 
 111700000 
 169244449 
 977785500 
 000003391 
 
(Petr Kuběnský) 
 
 
 
 
2 4 8 7 8 1 
 
116 000  223 

 5  7  8  9 
Číselný rytmus 2  1  4  3  

120000  560 -1 0 (Než usneš) 
  

    7    420 000  527 4~3 
3  4  56  11 -2+(-3)+(-4)+(-5) => -7 

8765 41  7  16  4½ 
10071100710101700711 18000   227 √3² 

 1-0 
156 000  311 3 2 1 0 0 0 

2 2 2 4  8   16 9  5  7  14  4 
0<118 50 000  328 88 111 

 1 0,8 0,6 0,5 0,4 0,3 0,25 0,2 0,18 0,15 
8  5  9  12 000  616 111 000  
  
(Markéta Forró) (Radovan Kolbaba) 
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Onomatopoický sonet  
  
Neradno chodit temnou ulicí Zelená 

  
elá elá huí huí cinky cinky tydlitynky 
brble brble oi oi oi má mo pá pou ha ha ha 
bamábumábácáuí cé lam mimán do bublinky 
hačí hačí ouha joj jinam ho hou tralala 
  
éhle brmbrm ducduc hahá žiní tamtá rykyky 
uí uí uí hóóó čičou pití hambála 
tudum tudum ouvej aha trgc trgc cavyky 
pink pum uvá íje ó haló tady centrála 
  
blábílé huá ehé óme ná pipipi ná pipipi 
zlé nene úha onodome lá ní há lí 
óió oné ohé ham vrrr zum v zipy 
  
úuaua váme inó blam lámá vá lí 
lalúha pláplá onejam zum tu tup 
mátámá hyjé lánolome ta lá na ní hup 
  
(Markéta Forró) (Katka Kocsisová) 
  
  
Škola Konfliktní 
  
Pam pam pam pam Chráp chráp tsst 
jupi dupi ja ty dy Kuli kuli Vrz 
Dam dydy dam Buch Buch Bzzt 
sas isí suuš se sí Uáá Uáá Trz 
  
Hychykyryky Bla bla bla 
dytyny jdi ty Ňufy ňufy mlask 
kykyryký La La La 
tytytytátátátytyty Tdm Tdm Prásk 
  
švih šššum Vrr Vrr Haf 
Ha! Bum Líz Líz Mňau 
křáp škříp Kous Kous Ňaf 
  
vhuch wheep uí uí Au 
pippíp, píp píp Ha Ha baf 
mňam, rum Prsk prsk čau 
  
(Mária Slovíková) (Radovan Kolbaba) 
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Texty z Literárního Weekendu VI. - Experimentální poezie, 10.-12. dubna 2009 

 

Romča a Julča 
 
hmmhmmhmmách 
hmmhmmhmmách 
hle hůů joj oj! 
fí ách ách fííí 
 
vrr vrr grr vrr 
vrr grr vrr 
cink břink cink 
svist blop áách 
 
ách ách ách  
oj bůů bůů fňuk 
glo glo há fůů 
 
óóó áááá áááá 
trnk kap kap 
trnk kap kap kap kap 
 
(Petr Kuběnský) 
 
 

 Ššš mi fíde (Zvuky, kterýma se 
novorozenec dorozumívá s vesmírem) Seriální báseň 
 

 
Fííí Sííí Dýýý Pluk 

Země je plná nemocných vodopádů a ty 
jsou plny touhy po změně a ta je plná 
naděje, že svět se otočí jiným směřem, a 
naděje je plná smutku, že se to nikdy 
nestane, a smutek je plný slz, a slzy 
jsou plné malých démantů, které jsou 
plné zářivých fazet, a ty jsou plné 
odlesků mé vlastní tváře. 

uaaud de vy 
Ry ší Jůů kuk 
Mej va p sévy 
 
OH ji du ka séé 
maj fe rukóó 
Je si vy pa de séé 
ksi ma dy kóó 

 
 

(Markéta Forró) 
ro de ve - sa 

 
ro de vaá 

 
sy mu déé - lasa 

Jsem plný tvůrčích nápadů a ty jsou 
plné neotřelých sexuálních konotací, 
které jsou plné jemného až decentního 
humoru, ten je zase pln potenciálního 
hurónského smíchu, který je plný 
teoretického debatního náboje, který 
zas... 

 
kosa mi de laváá 
ou sy kéé sé lasa 
Po ka sou vá-á 
 
(Barbora Dvořáková)  
 

 
 

(Radovan Kolbaba)  
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Texty z Literárního Weekendu VI. - Experimentální poezie, 10.-12. dubna 2009 

Lidský mozek je plný tajných příslibů, Strukturálně-analytické 
básně 

tajné přísliby jsou plné trkpké 
pachuti nekvalitního vína,  

 trpká pachuť nekvalitního vína je 
plna nenávisti číšníka, Větve na     Kruh 

      trubce  zasypán nenávist číšníka je plna lidské 
blbosti,   podobné  listy slou 

     věšáku  žící ke ka lidská blbost je plna zkaženosti světa 
  svázané  ždodenním a zkaženost světa je plna 

nedokonalosti drátem  rituálům k 
  vysušené  at.gymnasia a nedokonalost je plna nedokonalosti 

dokonalosti.  
  
Kanál se   Kalíšek od (Barča Dvořáková) 
symboly  svíce z hr  
 stáří hal  obu konvic  
dou odpadk  e se zbytk Jsem plná vzpomínek, které jsou plné 

mých blízkých, kteří jsou plní emocí, 
které jsou plné odkazů, ty plné 
spadlých kopečků zmrzliny, rozbitých 
kolínek a mrtvého Ježíška se nikdy 
nenechají smazat, všechny zlomené 
iluze jsou plné rozhořčení, které plné 
bezmoci nekončí. 

ů zarůstaj  em podzimn 
ící mechem  ího listí 
a špínou  a hlínou 
 
 
Ztvrdlý li  Rozmáznutá 
šejník na   hlína po 
uschlé kůř  běžícím čl  
e stromu z  ověku rovn (Maruška Slovíková) 
abarven do  ou do tělo  
mutantně ze  cvičny s ko  
lené barvy  usky prachu Malinká matrjoška s červeným šátkem je 

uvězněná ve větší  
(Barča) matrjošce se zeleným šátkem, která je 

uvězněna ve větší  
 matrjošce se modrým šátkem, která je 

uvězněna ve větší 

 

matrjošce se žlutým šátkem, která je 
uvězněna ve větší 
matrjošce  s  hlavou Obamy vystavené v 
ruském obchodě 
s českými suvenýry v Celetné ulici v 
pravé poledne 
 
(Katka Kocsisová) 
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Texty z Literárního Weekendu VI. - Experimentální poezie, 10.-12. dubna 2009 

Ohnutá  Stín   na hromad     mraven 
klika   pramene ě              ec 
na    půl    vlasů      štíty   se   v  něm 
     nad masajů     ztratil 
otevřen  mým         kteří  malý    les 
o zpola     uchem   po zimě       ze  ze 
zavřeno  na bí lé teprv        le ných 
    stěně   procitl     zách  odo 
neklidn      hltá       i     vých ště 
ě   visí  záři  a jejich     tek  vzhl 
     lebky    ížejících 
         pokr     marně 
Skvrna  Bělostn ývá     k 
     rzi  á   ruměnec        nebi 
na      jizva   
 kovové  v   rudé  
konstru  kůži   poslední       rána 
  kci      svítí    hřebík         zvící 
prožírá  vstříc z  rakve    šklebící 
se   zítřej   mladíka         smějíc 
      do       ší   odhozen   í     se na 
hloubi  bolesti    ývmar    
    nésna    k o l e m 
    zeouh             j 
Zapuště    nad     ran             s 
né   do  pozemsk     utí   z oke    o 
    země         á  ještě mlad   nního   u 
sní    a    záře ší              c 
odpočív   zpoza    dívky   rámu    í 
á    nee    mraků  
ekologic  probodn  
ky čistě  e  vykukuje   č s n z v 
víčko        l p a a  
     pet  tryskáč    z p o z a   á o h n p 
     n j r e r 
(Radovan Kolbaba) m a š l e   k e a c a 
     y n d h ch 

 

    a      é í  a u 
vypadá   ř      l 
    e k p y p 
t r o c h u   t l r   a 
    ě o s s r 
    z u t t a 
 z a š l e   u b y o a 
      y   p e 
               y  t u. 
(Maruška Slovíková) 
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Texty z Literárního Weekendu VI. - Experimentální poezie, 10.-12. dubna 2009 

rezavý  uvízlá červené  maličký 
     kot   archa    s černou     prales 
ouč uto  na vypr jako     možná 
pený v  ahlých   majsajské  je  
zeleném   dunách  štíty     plný 
podhoub  noemový snaží    bojovníků 
í salón  ch zásl     se   jenže 
ních   uh bez  splynout     jsou 
 kabátů  šancena          v   dobře 
   snítku    jedno      ukrytí 
  na          když 
 velkém ti      obětují 
nezlomn  tajemst chém   svým 
á    ví   večírku     bohům 

  lanovk   věčně 
 a     spoje 
mrtvola   hluboká  tančíc  ných 
   neurči    rána í ve      blíže 
tého věku  až  na větru s  nců v 
   béžová    dřeň vé smrt   honbě 
po těle   a holé i i své  za dar 
  a  bílá  dřevo se   spásy   winem 
hlava       stydí  
  otevřen   před  sv  
á   s    ětem  jídlo   columbo 
 absencí    zbaveno   tak     va 
mozku   oděvu chutné 
    uvnitř           vy jak obr   hvězda 
 jen   dáno azy psy   slávy 
 cupanina       všanc chiatra      na 
 

 tak   školním  
  co   chodník brutální  pár dotek 
     je      u      zvůlí  ů vpálený 
na něm?  člověka  ch do plec 
 žluté  tě  hu 
(František Vondrák) líčko  v    žádáš-li 
  košíku  o ruku 

 

 umístěné   vezmi 
vyhaslý       si 
   pohled        tuto 
 černých  stejně 
       očí           u 
       vel  ž mi 
ikonoce          ne 
  vivat  patří 
 
(Markéta Forró) 
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Texty z Literárního Weekendu VI. - Experimentální poezie, 10.-12. dubna 2009 

Spečené texty  
  
Skvělá trojka z půlky prodloužila 
brněnské. 

Moc neznám. Ale přemýšlím a pronikám 
na druhou stranu šňůrky. Postupuji na 
vysněné mety. Sama v současnosti. 
Koukám pragmaticky z Ameriky na ty 
největší. Preferuji kalendář takový, 
jak jsem jej prožila. Nikdy jsem 
nevyužila bitvy pod sluncem. Naopak 
prohra zhodnotí výkony. Musím zaklepat 
naživo, hodně i s ostatními. Pořád. Mám 
vůbec prostor? Teď se snažím volně 
číst. Aspoň na dálku. Ale přibývá knih. 
Blíží se příjemné město. Fandím spoustě 
nepříjemných let. Moc neznám. Sleduji 
Kometu, ale přiznám se, že čekám na 
okraj a těším se. 

Obroučky byly odloženy a ženské 
šťastné. 
V poslední možné chvíli někdy holky 
říkají, že je to strašné a kroutí 
hlavou nad kapitánem. 
Stěžují si. Vědí, že bude ve finále hnát 
do nejvyšších obrátek. A nakonec 
tankovat. 
Brněnský nebyl stoprocentní, ale holky 
zabojovaly. 
Nebýt šťastné trojky prodlužovalo by 
se úplně jinak.  
Asistent má všechno ve svých rukou. 
Rosnička je oporou. "Moc 
neprohráváme," uklidňuje. 

 
(František Vondrák) 

  
(Katka Kocsisová)  

Brněnský zápasy  
  

Eurobyrokrat vydal rukověť 
bezpohlavní obležené pevnosti. Zejména 
dopravní opatření bude úzce 
spolupracovat. Antikonfliktní 
prezident s doprovodem upozornil, že 
pumy jsou důležité. I v jiných 
oblastech, zejména ohledně klimatické 
změny v uvažování politiků. 
Legislativa je ambicióznější než Obama, 
odtajnil britpopový festival v areálu, 
kde i letos inženýrka řídí oříšek. Má 
spoustu plánů, jak znásobit půvab 
estetickou chirurgií. Vepřová kýta bez 
kosti i Novákovo tradiční cigáro z 
první ruky dnes zahájí erotickou 
reflexi mužského světa. Každou sobotu 
jako nová protahovačka, fréza, 
dlabačka nabízí své peníze za solidní 
úrok. Astroložka nehledá garantované 
ženy, zažila nadrženého hřebečka. 
Nachází se 13 km od Blanska a 
sledujeme ho na každém kroku. 

I když nepostopila, získala Jaroslava 
smlouvu, že Znojmo opustí Brno. 
"Čeká nás spousta stěhování. Nechceme, 
aby kvalitní odchovanci z Brna odešli 
do Znojma, myslím, že pro brněnské 
fanoušky je to nejlepší, co mohli 
dostat 'lidé', kteří tomu nerozumí, to 
jsou obrovská plus." 
"Ale v Praze je Obama, kvůli návštěvě 
policie varuje: bude to nebezpečná a 
podezřelá činnost." Po té krizi bude 
složité říkat, že mužům a ženám by měli 
rozzlobení zaměstanci dovolit odejít 
domů. 
Manažeři stávkují a město jí peníze. 
Znojemský majitel tvrdí: "Vybral jsem 
si Brno." 
Prezident rozhodl: "Znojmo je ve středu 
Brna a my s tím musíme bojovat!" 
 
(Barbora Dvořáková) 
 

  
(Markéta Forró) 
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Texty z Literárního Weekendu VI. - Experimentální poezie, 10.-12. dubna 2009 

Reliéf zobrazuje začátek 19. století. 
Secesní dvojice, děti můžeme jen tušit. 
Kolem leží odvěké domy stavitelů let. 
Neznáme autory, jen expresivní hladké 
fasády povinnosti. Obnažený stav let 
smutně vyniká zašlou krásou. 
Upozornil jsem vás, že jméno je opravou 
reliéfu? Majitelé nezvládli odstranit 
zbytky artefaktu minulosti, kopii 
kopií. Téměř by se tak mohly 
znovuoživit další části soukromé 
radosti dětí. 

Konstelace 
 
Válka s mloky 

 

 
(Petr Kuběnský) 
 
 
Sexistické se líbí. Rovnost pohlaví se 
unie snaží odstranit a celý Evropský 
parlament jim tleská. Výrazy a jména 
či adjektiva by se měla dotknout žen 
zvláště degradujícím způsobem. Proti 
soužití to vychází stoprocentně. 
Intenzivní a emocionální brány v 
bouřlivé atmosféře... 

 
 
 
Hobit aneb cesta tam a zase zpátky 

(Radovan Kolbaba) 
 
 
Dnes představí zasvěcení Brno. 
Nabídněte malotraktor. Sekce 
neutrálních návštěv pustí neděli v 
deset. Návštěvníci samotní můžou 
hodinu zkontrolovat. Očekává to kromě 
deštěníku i letiště. Antikonfliktní 
lokalita, kde Červíček apeloval na 
Evropské cestující z kraje mění 
vstřícnější zahájení rámce. Jaderné 
pumy měly plyny, ponesou ojetiny na 
mapu miliardy. Statisíce ostrouhají 
opatření vůči prudkému pivovaru. 
Například strážník rozloží pivo, které 
Ostrava oddychne. Neřeší, jestli proudí 
zlato a zda nárůst končí v protisměru. 

 
 
Konestelace 1 
 
   Au Au  
   Au Au 
 Au Au Au Au Au Au  
 Au Au Au Au Au Au (Maruška Slovíková) 
   Au Au  

    Au Au 
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Texty z Literárního Weekendu VI. - Experimentální poezie, 10.-12. dubna 2009 

HROZNÝ  HROZNY  HROZNÝ  HROZNY Konstelace 2 
 HROZNÝ  HROZNY  HROZNÝ  HROZNY 
nikdy       více HROZNÝ  HROZNY  HROZNÝ  HROZNY 
nikdy       více HROZNÝ  HROZNY  HROZNÝ  HŇEVU . 
nikdy       více  
nikdy       více  
Nikdy?   Více! Pes   Barák   Zahrada 

Pes   Barák   Zahrada  
Pes   Barák   Zahrada (Radovan Kolbaba) 
  
Pes   Barák   Zahrada  
Pes   Barák   Obama Svět optikou Václava Klause 

 Pes   Barák   Zahrada 
  MĚNA  
  MĚNA Pes   Barák   Zahrada 
  MĚNA Pes   Barák   Zahrada 
  MĚNA Pes   Barák   a   t a k . 
  MĚNA  
  MĚNA  
  MĚNA M  O  C     M  Í  T     M  O  C     P   Í   T 
  MĚNA M  O  C     M  Í  T     M  O  C     P   Í   T 
  MĚNA M  O  C     M  Í  T     M  O  C     P   Í   T 
  MĚNA M  O  C     M  Í  T     M  O  C     P   Í   T 
ZMĚNA M  O  C     M  Í  T     M  O  C     P   Í   T 
  MĚNA M  O  C     M  Í  T     M  O  C     P   í    t 
  MĚNA M  O  C     M  Í  T     M  O  C     SUCHO 

M  O  C     M  Í  T     M  O  C     POŘÁD  
M  O  C     M  Í  T     M  O  C     P   Í   T  
M  O  C     M  Í  T     M  O  C     P   Í   T Pán prstenů 
M  O  C     M  Í  T     M  O  C     P   Í   T  
M  O  C     M  Í  T     M  O  C     S N Í H 

 

 
(Zuzana Abrahámová) 
 
 
Othello 
 
ŽENA HLAVOU 
VRTÍ VRTÍ VRTÍ 
VRTÍ A VRNÍ A VRTÍ 
VRNÍ A VRTÍ A VRNÍ 
VRTÍ VRTÍ 
A MUŽ  
JI ŠKRTÍ 

(Petr Kuběnský) K SMRTI 
  
 (Markéta Forró) 
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Texty z Literárního Weekendu VI. - Experimentální poezie, 10.-12. dubna 2009 

Vykonavatel s oblibou v savcích Tulák po hvězdách 
  

kat kat     kat kat     kat kat POJDE      VYJDE    ZAJDE   POJDE 
kat kat     kat kat     cat kat DOJDE   ODEJDE    POJDE 
kat kat     kat cut     kat kat VZEJDE    POJDE 
kat kat     cat kat     kat kat POJDE 
kat cat     kat kat     kat kat  
kat kat     kat kat     kat kat  
 Inspirace LitWeeku 
  

VLNA  VLNA  VLNA  VLNA  VLNA  VLNA   Puberta 
VLNA  VLNA  PLNÁ   BRNA  VLNA  VLNA    

DREDY    DREDY    DREDY VLNA  VLNA  VLNA  VLNA  VLNA  VLNA   
DREDY    KREDIT   KREDIT   
VŘEDY    DREDY    VŘEDY  
DREDY    DREDY    DREDY Zeď 
  
 ZEĎ  ZEĎ  ZEĎ  ZEĎ  ZEĎ 

ZEĎ  ZEĎ  ZEĎ  ZEĎ  ZEĎ Muž bez vody, ale zato s jednou kulkou 
ZEĎ  ZEĎ  ZEĎ  ZEĎ  ZEĎ  

POUŠŤ POUŠŤ POUŠŤ POUŠŤ ZEĎ  ZEŤ  ZEĎ  ZEĎ  ZEĎ 
POUŠŤ POUŠŤ SPOUŠŤ POUŠŤ ZEĎ  ZEĎ  ZEĎ  ZEĎ  ZEĎ 
POUŠŤ POUŠŤ SPOUŠŤ POUŠŤ ZEĎ  ZEĎ  TEĎ  ZEĎ  ZEĎ 
POUŠŤ POUŠŤ POUŠŤ POUŠŤ ZEĎ  ZEĎ  ZEĎ  SEĎ  ZEĎ 
POUŠŤ POUŠŤ SPOUŠŤ POUŠŤ ZEĎ  ZEĎ  ZEĎ  ZEĎ  ZEĎ 
                ...SPOUŠŤ...  

Vražda ve spořádané rodině otřásla celým okolím. 
Vrah byl odsouzen na doživotí... 

 
 

 Vykvetl růže květ 
 (Katka Kocsisová) 

 

 

 
KŘÍŽExNÁPAD 
KŘÍŽExNÁPAD 
KŘÍŽExNÁPAD 
KŘÍŽExNÁPAD 
KŘÍŽExNÁPAD 
KŘÍŽExNÁPAD 
KŘÍŽENÁ=PÁD 
 
(František Vondrák) 
 
 
 
 

  
(Mária Slovíková)  
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Texty z Literárního Weekendu VI. - Experimentální poezie, 10.-12. dubna 2009 

 

Typogramy 
 
Zmrzačený 
 

 
X X X X X X X X X X X  

 

X X X X X X X X X X X  
X X X X X X X X X X X  
X X X X X X X Y X X X  
X X X X X X X X X X X  
 
(František Vondrák) 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
(Markéta Forró) 
 
 
Slyšte! 
 

 

(Radovan Kolbaba) 
 
 
 
 

(Zuzana Abrahámová)  
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Texty z Literárního Weekendu VI. - Experimentální poezie, 10.-12. dubna 2009 

 

Závěrečný experiment 
 
Zrazen kazem 
Padl na zem  
 Soumračník 
 
 
nikdy se nedívat za sebe 
na budoucnost  
ze stejné strany. 
nikdy nezvedat telefon 
když nevolá 
nikdo po celý čas. 
nikdy neprozrazovat jméno 
člověka, který stojí 
za vším tím trápením 
nikdy si nedělat přátele 
z lidí, co nejsou 
upřímní, když nejsou s tebou 
protože tě sledují 
 

(Katka Kocsisová) (dílo bylo poskládáno jako papírová harmonika, 
některé části byly viditelné až po rozložení. 
Rozložení se dá fázovat, proto je báseň 
typograficky odlišená (tři fáze rozkládání 
papíru)) 

 
 
Ochranka 
  

 

(Káťa Kocsisová) 
 
 
Moje světlo, které v duši tepe 
moje svědomí, které křičí 
můj svět, jež se mi příčí 
můj úděl - mé ruce slepé 
 
Odvrátil ses Otče 
odvrátil ses 
od dětí Adamových 
nalézají domov u mne 
nalézají  
ztrácejí 
hřích 
 

 (Maruška Slovíková) 
(Mária Slovíková)  
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Jdem 
Jdem 
Jdem 
V řadě jdem 
Za svým snem 
Dřem 
Dřem 
Dřem 
Plujem svým ostrovem  Déšť 
Posvátný                   Déšť 
Krevn na oltář kamenný       Déšť 
                                  Ničí svět 
                           (Vždy jen vpřed) 
 
   BUCH 

   BUCH 
   BUCH ! 
       Jsme jen vzduch 
     (Jsme jen vzduch) 
Spí 
Spí 
Spí 
Zda-li ví?   Náš 
 Zda-li ví?    Náš 
        Náš 
    Je sedmý 
     Je sedmý 
(Maruška Slovíková) 
 
A nic 
        A všechno 
 
A bobři chodí do 
 mateřské školky 
A Prokletí básníci píší prózu 
 zatímco folkaři se dali na metal 
A slunce začalo stonat 
 a zahalilo se do deště 
A ve skladu se vyrábí 
 zubní pasty 
A slon by si tu zubní pastu 
 taky dal 
A už nechci šlapat po mrtvolách 
 u mraveniště 
A mravenci začali stavět mrakodrapy 
 a slavní spisovatelé hrají 
      každý večer v knihovně karty. 

Okřídlený vlk 
 
No jo, 
cesta kolem světa za 80 dní spokojeně 
zírá na expedici, která je připravena do 
Česka. 
A domino sedí na velbloudovi 
 ani neví, jak se tam dostalo 
Zatímco Poštovní kurýr dojímá svými 
historkami 
 Města a Rytíře 
A hlavně doufám, že víš, že Karibik 
nedávidí 
 zvoneček z Cinku a proklíná 
  budíky 
A Proroctví se neustále povyšuje nad říši 
   snů 
Ale ani talisman to nemá lehké 
 když ho odloučili od dračího hradu 
A všechny activity tohoto světa 
 se do umření či vyplešatění 
 budou bát okřídleného vlka 
 
(Barča Dvořáková) 
 
 
Zeptejte se I. 
 
Zeptejte se V. 
Zeptejte se IV. 
Zeptejte se III. 
Zeptejte se II. 
Zeptejte se i… 
 
(František Vondrák) 
 
 
Zeptejte se V pátek 
Zeptejte se I Ve čtvrtek 
Zeptejte se I v pátek I ve čtvrtek I ve 
středu 
Zeptejte se I ve středu I v úterý 
Zeptejte se prvního. 
 
(Zuzana Abrahámová) 
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     (Petr Kuběnský)  
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Ozvučení místa 

    
(Mária Slovíková) 
 

Expieriment mimo 

 
           (Bára Dvořáková) 
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Texty z Literárního Weekendu VI. - Experimentální poezie, 10.-12. dubna 2009 

Kybertexty 
 
1. 
 
Afroamerický plodnému věří, prorostlý libovému zpívá hymnu 
Čistý barvícímu vzdoruje, ligový plodnému říká hovado 
Pohodový libovému odpouští, fixovaný plstnatému slibuje nebe 
Ligový plstnatému věří, afroamerický plodnému sahá do záňadří 
Překocený červenému uskakuje, fixovaný maskovanému bere potěšení 
Prorostlý plstnatému uskakuje, překocený barvícímu sahá do záňadří 
Pohodový plodnému vzdoruje, afroamerický sedajícímu si kopíruje úkol 
Jalový sedajcícímu si uskakuje, úzkoprsý plodnému kopíruje úkol 
Hrabivý červenému uskakuje, úzkoprsý libovému slibuje nebe! 
 
(Radovan Kolbaba, Barča Dvořáková, Franta Vondrák) 
 
2.  
 
Pokud zednář výská pak kocour tklivě mrouská 
Pokud kocour promlouvá pak abatyše tklivě vyplouvá 
Pokud mluvčí vyplouvá pak prostitutka často pláče 
Pokud světec vyplouvá pak klokan hlasitě klevetí 
Pokud mluvčí líbá pak kocour hlasitě bojuje 
Pokud vodnář výská pak prostitutka zasněně prosí 
Pokud světec mrouská pak zednář zasněně výská 
Pokud zednář výská pak prezident zasněně bojuje 
Pokud abatyše prosí pak honák tklivě výská 
Pokud prostitutka promlouvá pak abatyše usedavě trpí 
Pokud prezident klevetí pak klokan zasněně vyplouvá 
Pokud vodnář výská pak zedník zasněně konzervuje 
Pokud aktivista promlouvá pak světece zasněně výská 
Pokud světec pláče pak abatyše nesměle pláče 
Pokud kocour sází pak honák nesměle klevetí 
Pokud mluvčí konzervuje pak zednář zasněně trpí 
Pokud klokan pláče pak aktivista tklivě promlouvá 
Pokud světec vyplouvá pak aktivista nesměle pláče 
Pokud abatyše sází pak prezident usedavě líbá 
 
(Maruška Slovíková, Káťa Kocsisová, Markét Forró) 
 
 

Texty z 6. Literárního weekendu (10.-12. dubna 2009 v Třebíči) 
 

Vedl, přepisoval, fotil a graficky zpracovaĺ: Petr Kuběnský 
V rámci projektu Kalliopé ve spolupráci s o. s. Halahoj (http://halahoj.org) 

Neprošlo jazykovou korekturou! 
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