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Příloha Zahradních novin

Zahrada 2000

Listy zahrady
Nedávno
Nedávno jsem doprovázel svého kamaráda, který má
stejný úděl jako já-je alkoholikem, k jeho ošetřující lékařce MUDr. Šimonové. Narozdíl ode mne se můj přítel
ale rozpil a k doktorce šel pro doporučení k léčbě. Třásl
se po celém těle, měl halucinace a 2 minuty před příjezdem sanitky na něj začalo jít delirium. Někdy jsme na
tak krásném místě, že si myslíme, že takhle vypadá Ráj.
Je to samozřejmě básnický úlet, protože jak vypadá Ráj,
vědět nemůžeme. Ale stejně tak Básník může nahlédnout do Pekla. A stav alkoholika v abstinenčních příznacích by Peklem mohl být. S tím děsivým zážitkem se
vypořádávám touto básní.
OBČANOVI, KTERÝ SE PTÁ ANEB PŘEDNÁŠKA O ALKOHOLISMU

Rozpřáhni cesto
náruč do dálnice
projedem ti po kůži
až tam
kde není
těsno
kde tráva neroste
z betonu
a voda nepramení
z ocelových trubek.
Kde je příliv nebe
průzračný a modrý
a slunce nesvítí
přes film smogu.
Tam je naše sobota
a neděle
tam je náš svět
a stanice k nadechnutí.
Vlaďka

Ty nevíš co je peklo
Ty nevíš co je hloupost
Ty nevíš co je tisíckrát vzývaná děvka které se vyznává
láska a která potisícíprvé čeká na obolus
Ty nevíš co je struska vyvřelé sopky po které tečou slzy
To je alkoholikova tvář
Vážně bys ji chtěl vidět?
Ota

Tvé ruce jsou dvojsečnou
zbraní
chudý je ten, kdo se brání
proti ní.
Přichází o úpal, o vzdávání
aniž by tušil či věděl snad
že prohra může v objetí
zároveň výhru znamenat.
Tvé zbraně jsou něhou
obroušeny
a rány po nich nezhojeny
kvetou.
A tak zůstanu pro ostatní
rozkvetlá uzamčená tvrz
zlacená sluncem které
hřeje
od rány k ráně - skrz.
Vlaďka

Lásku jsi prosívala
(aby přišla)
prosívalas ji
(mezi prsty)
a nikdy ti v nich nic
neuvízlo.
Dnes v tichých nocích
jedním dechem spíš
a spíš
se Antarktida zahřeje
než místo vedle tebe
ta propast pod závějí
peří
z ochranných křídel
slepiček.
Pak láskou tě snědí
snědí milenci
které si hněteš
z nočních žalů a žul
a ráno odkryješ je k
odhalení
(dřív než vyjde lampa)
a pod přikrývkou nikdo
není
odešel noční somnambul.
Utři si ranní rosu z rané
tváře
zatím je čas
vztáhnout se ve kmeni
rozhodit prsty prsť
a dýchat zplna hrdla.
To až přijde čas zítřků zasaď se o lásku
zasaď se a kveť
a ze slunce si svou pleť
pleť
z různě míněných paprsků
měj úsměv na líci
(i na rubu)
a hlavně hlavně uschovej
nemiř, nemáš-li právě
mušku
(jenom zlatou)
a nezabíjej čas
(je nesmrtelný).
Vlaďka

Zahrada 2000

Po sedmi letech společné práce na tvorbě Zahradních novin máme dost sil se pustit do samostatné práce. A proto
naše HoPe :-) od června funguje úplně samostatně (co se
týká tvorby, přípravy a publikace) a Listy zahrady nám budou sloužit výhradně k publikaci našich pocitů, vnímání,
výtvarným dílkům, no prostě k tomu, abychom se s Vámi
mohli podělit o to naše nejskrývanější, ale zároveň hodné
zveřejnění. Příprava Zahradních novin stále zůstává výhradou našich nejpracovitějších. Listy zahrady budou vycházet
jako příloha Zahradních novin a budou tedy dvouměsíčník.
Přejeme si hodně úspěchů!
Vlaďka

Vodorovně:
A - náboženské
přesvědčení; podlahová
krytina
B - citoslovce ohrazení;
stepní pták
C - TAJENKA
D - bolestivý stav v břišní
krajině; zn. pro litr
E - polní míra; oslí
citoslovce, Socialistický
svaz mládeže zkr.
F - tvrdá pryž z kaučuku;
první písmeno abecedy
G - silné provazy; opak dne

Svisle:
1 - osoba řídící koňský
povoz; název písmene L
2 - koňské citoslovce; orání
3 - Revoluční odborové
hnutí zkr.; anglicky lev
4 - ženské jméno 26. 6.
5 - klukovská zbraň, zkratka
pro sinus
6 - základní tekutina (H2O);
stovka
7 - třetí písmeno abecedy;
tropický strom; římská 100
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