
Arnalt Lionlöwe

ARTIKULÁTOR –
– souboj o tlumok

(první a původní akční divadlo poesie)

OSOBY:

RECITÁTOR
DEKLAMÁTOR
NEJMLADŠÍ

 bratři
MATKA (bratrů těch)
FIDA, milá bratra nejmladšího

ATHÉNA
ARTEMIS
AFRODITÉ

 divy krásné.



Děj probíhá v hloubce věků. Ze tmy věků se vynořují jednotlivé postavy, bohyně i fúrie jak z perníku
se vylupují mandle.

PROLOG MATKY

MATKA
Tři bratři, dvě duše a jenom jedna touha. Těm dvěma v kolébku vložila jsem mrštné jazyky,
bystrý mozek a pronikavý pohled. Pohled tak pronikavý, že v očích, tam za sítnicemi, kde
jiskřivé své rejdy dobro provádí, nezbylo nic neb pohledem tím pronikavým vše spáleno bylo,
když fotony světla tím pohledem vyslané odrazily se od skla, jež zrcadlem bylo a pohled ten,
když zpět panenkami prolétl mezi světločivými tyčinkami zatočil se dvakrát řka: Ach rychlosti!
Světelná rychlosti, oblažuješ mne jak lehký vánek křídel supích dopadající na prsa poutníka
saharského. Vlhký, horký a těžký písek vdechuji na tomto světě a jen v Tobě, rychlosti, mohu
žít, vykloněn z expresu okénka bytí může být mé tělo a může být mé čelo osušeno od mastného
potu všednosti.

Tak pravil pohled ten, co ze zrcadla se navracel, sítnicí tou, s kterou rozprávěl, rychle a
mrštně se protáhl a tam, za ní, v místech, jež nazývány v dobách těch byly hlavou, explodoval.
Výbuch byl silný a zářivý, osvítil mne jasem modrým červeným a žlutým, muž klesl na zem a ze
zrcadla vystoupil bratr jeho. Tak zrozeni byli Deklamátor a Recitátor, chlapci, k jejichž stvoření
jsem použila slov, která nebyla přidělena mně, ale jen jemu, OSUDU. Byla jsem ještě mladá,
však hrůza z mého činu stala se tehdy částí mého těla. Vlasy mi zbělely, kůže se zvrásnila a
mléko v mých ňadrech, čekajících na mé syny, zkyslo.

Jedenáct tisíc let jsem padala na dno propasti. Pak jsem zvolala POMOC a mé srdce proklál
ostrý hrot. Jedenáct tisíc let jsem sjížděla po hrotu ke dnu propasti: Jedenáct milimetrů každý
den, jedenáct metrů každou noc. Pak dopadla jsem na dno propasti.

Druhý den ráno přišel mladý lovec a obejmul mne. Počal se mnou syna, který se narodil
dvakrát jedenáct set let poté. Celou tu dobu jsme spolu nepromluvili jediného slova. Bylo
nesnesitelné horko.

Když se syn narodil, dala jsem mu do vínku krásu a mužný zjev, nic víc. Obloha se zatáhla
a začalo pršet. Mladý lovec se ke mně naklonil a řekl: Teď. Vzal těžký lovecký nůž a rozřízl
mi záda. Opatrně ze mne sejmul kůži a rychle z ní ušil kabát, klobouk a tlumok. Oblékl se,
nasadil si klobouk, do tlumoku vložil našeho nejmladšího syna, ještě jednou mne políbil a odešel.

DIVADLO POESIE
OBRAZ 1 – OKOLO ŘEKY

RECITÁTOR
Je-li den nocí a moje touha jeho královnou, přijď, buď zelená a buď líbezná, přijď, okolo řeky
je tráva posekána, okolo řeky jsou kameny oblé od záplav, přijď, okolo řeky je vždycky trochu
řidší vzduch, když nadechneš se silně, budeš se zajíkat, okolo řeky vzduch vydýchali komáři,
ale já, já je zabil okolo řeky, přijď.

ATHÉNA
Tvá víčka. Tvá víčka. Snad těžkost jejich Ti nedovolí den s nocí rozlišit? Až přijdu, bude šero.

RECITÁTOR
Až přijdeš bude černá noc.

ARTEMIS
Až přijdu, bude kohout kokrhat.

RECITÁTOR
V dlaních přineseš mi ranní rosu.
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AFRODITÉ
Až přijdu, bude Slunce nejvýš.

RECITÁTOR
Až přijdeš, budu unaven.

AFRODITÉ
Zdeňku!

RECITÁTOR
Jano!

ARTEMIS
Zdeňku!

RECITÁTOR
Kristýno!

ATHÉNA
Zdeňku!

RECITÁTOR
Jitko!

TŘI DIVY SBOREM
Zdeňku! Tvůj dech je vonný a plný slov. Nová lyrika, nebe se zemí v Tvém hlase tak nerozlučně
spjato! Je možné, že příroda, tak smutně malá proti Tvému hlasu, mohla by být Tvou múzou?

RECITÁTOR
Tys mojí múzou.

ATHÉNA
Já Tvojí múzou?

ARTEMIS
Já Tvojí?

AFRODITÉ
Já?

RECITÁTOR
Buď zelená okolo řeky. Ať nic v Tobě, až ke mně přijdeš není z tohoto světa, tak, jako z něj
není můj nekonečný hlas.

TŘI DIVY SBOREM
Já přijdu. A se mnou přijde čas! Odcházejí. Přichází Deklamátor. Je to velice hlasitý pidižvík.

DEKLAMÁTOR
Jen víc duj větře do mých rozechvělých řas! Mé řasy jsou větvemi stromů, když promluví Tvá
vůle. Z domů pak tarantule vybíhají neb krysařovu flétnu já dávno naopak jsem spolk’. Co
není krásné, co my dva, větře, svou duší nectíme, to uteče, když promluvíme! Snad nejsme
zrovna tiší, obzvlášť já. Však membránu svou když dechem rozvibruji zvukové vlny vystartují
do oblak. A pak? Ty vlny nejsou ledajaké jak jsem uved’ dřív. To TSUNAMI mi přes mé zuby
bílé přepadává a na vršku jejím, na křišťálové pěně dovádivé, sedím já. Můj plášť je zelený a
jen pomalu se pohupuje. Snad plove ve šlehačce sametové? Můj plášť je z mořských řas.

RECITÁTOR
Ach bratře, tys’ čisté krásy hráz!

DEKLAMÁTOR
Já nejsem hrází, já jsem zdí. V mém nitru nenalezneš nižádných stavidel, kterých by mohla
ruka nepřítelova otevříti!

RECITÁTOR
To chtěl jsem říci, BRATŘE! Jsi pevný jak můj zrak!

DEKLAMÁTOR
Ach BRATŘE. Mně nezbývá než říci: Přesně tak!
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INTERMEZZO 1

MATKA
Ach synáčci! Jak vyrostli jste za ta staletí! Ach, jak se těším z vašeho setkání! Jak naplňuje
teplem mé staré vnitřnosti! Jak žhavá láva z Pompeií protéká mým střevem a pak celým, ce-
lým tělem blaženost. Však! Zdá se, že kousky ledu citů mých se naráz dotkly! Konečky nervů
zachvěly se na vybraných místech bytosti mé předobré a přestárlé! Že by ze setkání synů mých
i cosi nedobrého pojít mohlo? Ach! Jsem tak rozechvělá!

OBRAZ 2 – V OPARU

RECITÁTOR
Jedenáct nocí poslouchal jsem slavíka.

DEKLAMÁTOR
Jedenáct dní jsem vískal měsíc v úplňku.

RECITÁTOR
Já slyšel melodie Tvé okolo koule žhavé tančiti když slavík k ránu pohasínal. Když oparem
mne dnes jitro až k Tobě donést chtělo, byla zde LUNA s Tebou zase celá v plných svých tva-
rech svůdných, uhrančivých. Už jedenácte dnů z ní hrouda zemská pomíjivá ni jediného bliku
nesejmula. Což ztratila, ach naše GEOS milá stín?

DEKLAMÁTOR
Ach bratře, jen neměj strachu plný klín. Tvá starost dojímá mé ucho růžové a vím, že dým, co
Tvoji schránu ke mně dones byl, ach, předobrým. Já schránu Tvého těla myslím, v níž přebývá
Tvůj duch. Ach, duch Tvůj, jež žertem sluje jak ve sluji své žárem huby dračí stisk.

RECITÁTOR
Jen pravdu díš můj bratře milý, já vtipně smrtelníka nasadil si masku. Já vím, že stín se hlásku
Tvého bojí a k loji uložen je, kde jsoucno Tvoje jest.

DEKLAMÁTOR
Ta konba moje byla prosta gest. Já přesycen byl pouze pachu hvězd, tak měsícem jsem nechal
vysušiti tu poďobanou nebe tvář.

RECITÁTOR
Proč nemáš bratře svatozář?

DEKLAMÁTOR
Jen nerouhej se, BRÁCHO! Ty můj KLUKU zlatej!

RECITÁTOR povyskočí a zakokrhá
ATHÉNA

On nerouhá se ani za mák, jen po bojarsku, prostě říká, co v sobě nosím kam mi paměť sahá. . .
ARTEMIS

To skutečnost je zcela nahá, že každá z nás by v ty Vaše hlavy přenádherné již dávno vrazila,
ach,. . .

AFRODITÉ
Zlatý drát a v obruč spojila ho rukou vlastní, bílou,. . .

ARTEMIS
hebkou,. . .

ATHÉNA
hedvábnou,. . .

TŘI DIVY SBOREM
Však brání nám v tom pohanský náš stud.
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RECITÁTOR
Ach dámy! Múzy naše přeštědré a přebolestně vnadné! Mě tvrdne jazyk jak muži v chýši Kolbe-
nově sval mám-li pochybovat o Vašich slovech a věřte, že musím oko svoje neprodyšně uzavříti
bych těch rtíků Vašich červeňoučkých neviděl neb chuť mám na ně jak kos na třešeň. Však není
stud, co drží Vaše ňadra oblá od dlaních našich na direkt.

DEKLAMÁTOR
Tím vším je vinen nešťastný náš původ sociální. Co platné jsou nám naše hlasy, kterými Sirény
jsme dávno obloudili, když není možno, aby s Bohyní se spojil polobůh?

ATHÉNA
To cítíme i my jako náš dluh.

ARTEMIS
Jak živly stojíte zde na rozhraní světů. . .

AFRODITÉ
a mučivá touha k letu nutí Vaše těla křehká.

ATHÉNA
Jen zlehka napovíme.

ARTEMIS
Toť pravý důvod naší návštěvy a přízně.

AFRODITÉ
To proto jsme se ve smrtelnice proměnily.

RECITÁTOR
Ach, já promlouval jsem s Vámi, teď už vzpomínám. . .

ATHÉNA
My očíhnout Vás chtěly, to náš záměr byl.

DEKLAMÁTOR
A co já, mě věřily jste z fleku, je to tak?

ARTEMIS
Hlupáčku náš šarlatový, kdo ví, kdo ví. . .

AFRODITÉ
Kdo v zákulisí objímal Tě v sedm dvacet pět?

DEKLAMÁTOR
To Vy jste byly, milostnice! Já bloud, jak jsem Vás mohl nepoznat.

RECITÁTOR
Jen nesyp popel na své skráně holé, bratře. Ten flert se zdá už býti vhodně rozehrán. Ach
bohyně, slyšel jsem dobře, jistě, jistě, že s radou přicházíte před náš imaginární ten práh?

DEKLAMÁTOR
Snad v božskou rodinu nás chcete zvát?

ATHÉNA
Jen tři slova KABÁT. . .

ARTEMIS
KLOBOUK. . .

AFRODITÉ
TLUMOK.

RECITÁTOR A DEKLAMÁTOR
Náš bratr, co povahou je mlok.

TŘI DIVY SBOREM
Váš bratr a v hlavě jeho brok.

DEKLAMÁTOR
Ach bohyně, snad zabít bychom měli jeho tělo mladistvé? Proč, ach osude, jsou plástve Tvé
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medové vždy za bratrovraždou skryty? Ach osude, ty sketo literátská, jak mrzce vycenil jsi
v ohnivé své tlamě perly ostré, bílé. Už zase ovečky své hladově chceš do stehýnka zakousnout?

RECITÁTOR
A kdyby do stehýnka! Daní, co žádáš, nyní hrdlo jest! Ty víš, šibale, ach, hutný, podlý, že
modly, které v světě stojí i v mém srdci jsou. Má prostá poloboží schránka běžně nerouhá se,
myslí na beránka. Však pravím, dnes na medvídka narazil jsi mlsnějšího než kdy dřív a jeho
jazyk touží, touží po Tvém moku sladkém, zlaťoučkém. Tvůj úkol přijmeme, však věř, před
dějinami tys’ ta sběř, jen na Tvých bedrech spočine ta hanba z našich skutků budoucích!

DEKLAMÁTOR
Ty hade slizký! Do konce vší, ach, existence budeš cítit od našich tlap na kůži studené, fuj,
svrbění. Celá Tvá bytost svíjeti se bude v křečích lochtivých!

RECITÁTOR
Tak proklet jsi a to i naše cena. Ty věčně budeš sténat, že proklouzls’ nám, plaze zlý.

DEKLAMÁTOR
Však řekněte, ach bohyně vy svůdné, není zde není pro Vás prostší cesty, jak nevěsty v svém
těle ukojit? Proč nevezmete přímo Nejmladšího v nebe a tam jeho fýzis nevložíte v sebe? Neří-
kejte že neojede vůz jeho bronzový, plný rudých svalů, kola svá loukoťová po dráze, jež blaze
sténá pod tíhou, zalita lávou tou Vaší karamelovou?

ATHÉNA
To pravda jest, však o ní pouze tiše bokem.

ARTEMIS
S náskokem my to měly přítelkyně promyslet. Hned teď já prostě nevím co těm mužům krás-
ných těl by můj rozum předestřel. Co vmetem’ jim teď do tváří, ach, vlídných?

AFRODITÉ
My ponechejme mluvit naše srdce, srdce ztracená. Neb zhrzena, ach ona byla tím, pro něhož
pomsta naše lichotkou.

ATHÉNA
Toť on, Mlaďas, šampión, který ženu, jež z prachu prostého povstala si našel a šuňky naše
zanedbané, nechce, ach nechce prohánět.

TŘI DIVY SBOREM
Ach bratři! Krev naše pění jak potok, jak přítok do bystřiny divoké, jak jíška na bledém ohni
na němž Celsius už klohnil mňamku svou.

AFRODITÉ
Toť žár jest mužnosti té pravé! Já nevěřím, že by v šírém světě diva byla, co by po Vás netou-
žila.

ARTEMIS
Však brzděte již, nindžové vy smělí. Náš úkol Vaše duše stmelí a abych byla přesná, o ty jde.

ATHÉNA
To jistá pravda jest. Vy kabát, klobouk, tlumok získat máte, však na pozoru buďte, vy nehýč-
kejte smrt.

ARTEMIS
Tu nechte braši mrchám z lesa. Kdo k vraždě klesá, zhyne též.

AFRODITÉ
Vy slovy k duši proniknete. Vezměte to přes uši: Když jazyky své, vrtáky to mrštné, ostré,
roztočíte vy víte, že neúspěch je vyloučen.

ATHÉNA
Pak vzpomeňte si na píseň. Se schránou tělesnou, co z brášky zbyde, pěkně si píseň zapějte.

ARTEMIS
Tak rychle běžte, dělejte! Vezměte KABÁT, KLOBOUK A TLUMOK, na hoře veliké se
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sejdeme.
AFRODITÉ

Jak hvězda pěticípá pak v jednom objetí my rotovati budem.
DEKLAMÁTOR

Ámen.
RECITÁTOR

Ámen.

INTERMEZZO 2

MATKA
Co děje se tu za skutky, jež mlží moje víka? Snad nadobro se mají skutky synů mých v čerto-
vinu převrátit? Myslím své kluky starší, divočáky pobláznělé, v rose když třou se, baobaby raší
z jejich těl. Ach skutků, jichž člověk nikdy neviděl těch oni umí přehršel a ještě víc. Však nic,
teď líc svých vtípků na rub přetočili. Vždyť hlas, ten nástroj věčné slávy v boji má zde býti
použit, sice bezbolestně z mediálních vhledů tak, aby nebyl zplozen další krvelačný hit, však
nitro člověčí, to skryté pod žebrama, jak prejt má býti tady nasekáno? To ne, já pravím. Má
ústa jsou jak želva rozvařená, mé zuby jejím krunýřem. To štít je synku za který Tě skryji, to
štít je, jakým srdce bylo dřív.

OBRAZ 3 – V KUCHYNI A VE TMĚ

MILÁ F.
Mužíčku!

NEJMLADŠÍ
Haničko!

MILÁ F.
Danečku!

NEJMLADŠÍ
Kočičko!

MILÁ F.
Hříbečku!

NEJMLADŠÍ
Hlavičko!

MILÁ F.
Mazlíčku!

NEJMLADŠÍ
Zlatíčko!

MILÁ F.
Smolíčku!

NEJMLADŠÍ
Kde Tě mám?

MILÁ F.
Kam Tě dám?

NEJMLADŠÍ
Jezinkám! Dále již se vše děje ve světelných paprscích. Nejmladší drží jemně a dojemně svou
drahou milovanou milou. To musí být k vidění přístupno!

MILÁ F. směje se
To víš, že nedáš. Vždyť jsem vůbec nezlobila.

NEJMLADŠÍ
Schovala ses mi.
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MILÁ F.
Abychom si mohli hrát.

NEJMLADŠÍ
Jsi tak ohleduplná.

MILÁ F.
A ty tak přirozený!

NEJMLADŠÍ
PŠT! Víš, že o tom není radno mluvit.

MILÁ F.
Kdopak by nás poslouchal. Tady doma, lásko! To je naše království a to nám nikdo nevezme.
Ani povodeň!

NEJMLADŠÍ
Protože jsme pod vodou.

MILÁ F.
Ani oheň.

NEJMLADŠÍ
Protože celí hoříme.

MILÁ F.
Ani zemětřesení.

NEJMLADŠÍ
Protože se na sebe pořád třeseme! Milá obejme milého až se z toho setmí.

OBRAZ 31
2 – S PÁDLY V RUCE

RECITÁTOR
Zde myslím, bratře, naše cesta končí. Zde vlny pravidelné jsou jak sinusoida krásná!

DEKLAMÁTOR
Zde racci sroceni jsou v deltoidech těch luzných, kolem nich zlatý netopýr loping za lopingem
mrská. Zde bratře ponořme se, zde leží ona Atlantida.

RECITÁTOR
Jak slída leskne se zde povrch mořský, ten povrch, který naší silou jest.

DEKLAMÁTOR
Zde mikrofén zanecháme, na plováku z korku uchycený. . .

RECITÁTOR
Sluchadla sobě nasadíme. . .

DEKLAMÁTOR
Tak až se v nitro světa ponoříme. . .

RECITÁTOR
Spojeni zůstaneme. . .

OBA
S povrchem světa jak ho naše oko zří. Ponoří se a obklopeni tmou a tíživou tou hlubinou ke
dnu jdou. Tak naše síla zůstane nám celá, síla té krásy bezkonečné, co na slunečním světle na
sítnici si lehne a oblaží nám dech.

OBRAZ 4 – U SPORÁKU

NEJMLADŠÍ
Vaříš mi žvanec, lásko moje bumbrdlatá?

MILÁ F.
Tu klohním mrkev s hrachem, brambůrku.
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NEJMLADŠÍ
Zelená červené ta sílu vždycky dodá. Však ve mně huvnitř tuhý pocit hlodá a divný chlad na
mne pad’ jak bych nohu vložil v tříšť z křišťálů ledu. Divný, divný chlad mé skráně polévá.

MILÁ F.
Co milý můj to znamená?

NEJMLADŠÍ
Že pocit nelibý ten zalil i má ramena.

MILÁ F.
I já zde cítím jistou zatuchlost. Snad host je ňáký před prahem? Snad chobotnice s Alláhem
zalehla nám větráky?

NEJMLADŠÍ
Ach ne, ne, zadrž ženo milá, můj nos juž čichá raz dva chytráky. Snad bráchy moje? Snad
kapku boje?

MILÁ F.
To nevypadá dobře. Ty schovej tlumok, muži, a pověz kobře: Hybaj ven.

NEJMLADŠÍ
Ne kobrou, ne mečem ani potápěčem, já se slovem se o své štěstí budu prát.

MILÁ F.
Ty nemáš mne již rád?

NEJMLADŠÍ
Já miluji Tě, ty to víš. Však výzvu musím přijmout jako muž. Tak huš už ženo drahá, ty
v cimru odeber se a v meditacích ponech mne zde dlít.

MILÁ F.
Já bdít tam budu s palci v dlaních a usnu-li, o naší lásce snít.

NEJMLADŠÍ
Tak drž je pevně, bude toho třeba.

DEKLAMÁTOR
Tak zatluč na ty dvíře, bratře, teď políčíme na medvěda.

RECITÁTOR
Až bude volat: Běda, běda!

DEKLAMÁTOR
My propriety, co nám právem patří. . .

RECITÁTOR
Sebéřem si a řeknem ADIJÉ.

DEKLAMÁTOR
Tak vraž už ruku svou na bránu Atlantidy, BOUCH.

RECITÁTOR
BOUCH. BOUCH.

OBA
Otevři bratře dvíře své neb avantgarda k tobě jde. My jsme ta avantgarda, my jsme ta avant-
garda. My jsme ta avantgarda, my jsme ta avantgarda. My jsme ta avantgarda, my jsme ta
avantgarda. . .

NEJMLADŠÍ
Kdo v dobrém přichází, tomu dvíře sami otevřou se.

DEKLAMÁTOR lidově
Ach BRATŘE! Ty včerejší jsi jak ta strava, co v žaludku mém juž je natrávena. My v dobrém
přicházíme, cák jinak bychom naše těla před práh tvůj, hele, veřejně tak vystavili?

RECITÁTOR
My v dobrém stojíme zde, BRÁCHO! V dobrých šatech, dobře obuti, dobře navoněni – bych
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tak řek’: V dobrém rozmaru. Dvíře otevřou se.
NEJMLADŠÍ

Ty dvíře uvěřily argumentům Vašim. Však bacha kluci, ony pouze z dřeva jsou! Snad letokruhy
mají jak mé vlasy husté, však pod vlasama, u mne dóle v lebce mojej teprv’ husto jest. Tam
mozek svoje čáry válí, kontakty nervů přepojuje o sto šest. Jak pravím, hoši, těch nervů je tam
více nežli v šírém světě kukuřice a kontaktů těch přímo na druhou. Mne jen tak neoblafnete,
blafalové zlí!

DEKLAMÁTOR s pohledem ku sporáku upřeným
Hle, zde ňáký blaf se na sporáku kuje. Snad pikle jsou v ňom smíchané? To tvoje máma, Prcku,
jistě není daleko. Snad přeblafla juž po ránu orla tvého šedivého a teď zas v duchnách poskytuje
klidu svým retům vášnivým?

NEJMLADŠÍ
To urážka je mojí ženy!

RECITÁTOR
Tak neciť se hned zneuctěný. Snad nejsi raněn, bratříčku?

NEJMLADŠÍ
Ty dotkl ses mne, knechte namyšlený.

DEKLAMÁTOR
A bude hůř, neb bitva přijde regulérní. V ní dotyky hemžit se to bude, až i oko bude rudé a
lidé i bozi i ptáci budou střelení.

RECITÁTOR
Padne, padne rána krutá, v lesích, lukách, pod vodou. Tam zasadí ji bratru bratři. . .

DEKLAMÁTOR
Tak naval, troubo, co nám patří!

RECITÁTOR
Ty tři fetiše z kůže vydělané. . .

DEKLAMÁTOR
. . . KABÁT, KLOBOUK A TLUMOK!

RECITÁTOR
Jinak tvá páteř bude hnutá. . .

DEKLAMÁTOR
a tvoje zřítelnice zčerstva spatří. . .

RECITÁTOR
příkop Mariánský místo Atlantidy slavné.

DEKLAMÁTOR
Dej KABÁT, KLOBOUK A TLUMOK!

RECITÁTOR
Nebo se braň, dojemná ty stvůro!

NEJMLADŠÍ
Do boje s vámi půjdu jak bych na hřbetě Pegasa samotného seděl. Juž hamba vám, poslové
nových časů! Na jazyku krásu, však bahno aktivní vy pod ním skryté máte!

Já nelpím na soudruzích mlčenlivých, to ví i malý pulec, co štulec dostane i od komára, ale
čára mezi námi již vámi byla načmárána. Já nevydám vám ničeho neb principové všici hodlají
po mém boku stát. Z výskoku já pak budu smečovat, a tedy slyšte, hrdopýšci, kdo na kolena
padne, kdo vydá první sten, tomu kabát bude odepřen.

DEKLAMÁTOR
Kdo prsami se první dotkne země ten ať klobouk už nikdy nevlastní.

RECITÁTOR
Kdo čelo dřív své položí, ach vyztužené potem, ten ať navždy přikryje ho klotem a tlumok ten
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ať nikdy potom nespatří.
NEJMLADŠÍ

Kdo ustojí to, ten ať béře vše.

INTERMEZZO 3 – ZPĚV ŽENY V LOŽNICI UZAVŘENÉ

MILÁ F.
Blíží se večery a tučňáček se valí pláží k domu. K přístavu připlouvají lodě, v bárce své dřevěné
i malý rybář Franta. Ulovil delfínka svým ještě menším bratrům, hrát budou si jak malárií
jatí než prstíky ty jejich zapatlané Klekánice zpřeráží. Dlouhý den se potom otočí, lehne si na
břicho. Půlnoc položí jim na oči víčka a ticho. Já neusnu ani omylem, budu se jen bát. Kdo
rozbíjí okna motýlem, má srdce jak mlat. Mých retů se dotkl led a já, svlečena a zbičována slovy
děsných bratrů se neproměním v Kleopatru a nepozřu, ach hadí jed, však vypliju ho vpřed jen
co vyprodukují ho žlázy moje něžné. Myslím své žlázy mozkové, co podporují buňky křehké by
kmitaly jak Herze rychlé v přívalu vkusných myšlenek. Neb myšlenkou tou mou podstatnou,
tou houpy hou jen POMSTA jest. Mou malátnou hlavu nechť náhoda ta dobrou tou ideou
nechá zaplanout. Howgh!

OBRAZ 5 – BITVA SE POČÍNÁ

RECITÁTOR
Teď ráz na ráz ti ránu v pás tvůj vrazím. Máš pupek rudý jako rajče, červené rajče plné červů,
slizkých černých červů – ti ovšem v každém nervu mají těkavost. Celkově toho mají vůbec
dost neb každý z tisíců těch červů žloutenkou je nakažen a nemůže, ach nebe, ucpaným tvým
pupkem rudým vylézt ven. Tak slzí jen ve slizu svém a nos si čistí ocasem.

NEJMLADŠÍ
Tím neraníš mne, bratříčku. Mám rád já červy šotky, a když z pohovky své slezu věř, že sběř
tu červivou já s sebou všade beru, abych s ní rybky nakrmil. A že hepatitidou jsou zasaženi?
To oni mnoho z útrob mojich nedietních, mnoho toho nepojí. Teď přestřelil jsi, Recíku.

DEKLAMÁTOR
Tak poslyš jinou muziku: Ti červi mají otrávenou krev!

NEJMLADŠÍ
Tím otravuj si na transfúzce a ne zde. Mám leukocitů tak jak citu a citlivý to já zas jsem. Mne
infekce se netýká a na mne sílu nemá. I kdybych samotného hlena vdech!

RECITÁTOR
Ti červi mají choleru!

NEJMLADŠÍ
Tak to jim pustím operu.

DEKLAMÁTOR
Ti červi veršují jak prasata.

NEJMLADŠÍ
Co na tom, zem je kulatá a lidovosti není nikdy dost.

RECITÁTOR
Ti červi mají rakovinu.

NEJMLADŠÍ
Co je to brácho za koninu?

DEKLAMÁTOR
Že mají pathologické nádory a výrůstky ty zrůdné.

NEJMLADŠÍ
Ach to je kluci trochu nudné. Jen další výpad, pojďte blíž. Směšné jsou vaše řeči. Já s péčí
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vyslechnu je neb pevný jsem jak hrad. Na hradbách hrdě korouhve se smějí a jen se těší až
uvidí vás v příkopě tom s medvědem. A pohledem to kontroluje má hlava – to je věž.

RECITÁTOR
A na té hlavě lesklá pleš.

NEJMLADŠÍ klesá
Ale kdež. . . To. . .

DEKLAMÁTOR
A na té hlavě rozložitá pleš.

NEJMLADŠÍ více klesá
Ty prázdnou slámu dřeš. . .

RECITÁTOR A DEKLAMÁTOR
PLEŠ, PLEŠ, PLEŠ!

NEJMLADŠÍ nejistě, též nesměle
Kdepak ji kluci vidíte?

RECITÁTOR
V tvý palici. . .

DEKLAMÁTOR
Ty prevíte!

NEJMLADŠÍ doklesne na kolena svoje
Tohle ponížení vám nedaruji. Skončíte brzy panáčci posměvaví. Zelený a červený, do konce věků
zakleji vás do krabice s tyčí kde fičí všechen smrad a vám nezbude než stůj či běž ukazovat.
Ještě si služby užijete, ta postaví vás do latě!

DEKLAMÁTOR se smíchem
To si užijem, proklatě.

RECITÁTOR má již kabát přes předloktí přehozený
To si užijem, v KABÁTĚ.

INTERMEZZO 4

MATKA
Motá se motá klubko zmatku, poznatků však mám již přehršel a aby osud šel tím správným
směrem já postarám se třeba s revolvérem. Však první vyhrání to z kapsy vyhání. Na to druhé
počká kočka by mrštně popřípadě přidala svým skutkům říz. Pak vyskočí a zatne drápy a
chlapy, kteří plovou vejvarem tím nenávisti, zjistí, že karta přichází jim bídná. S tou neuhrají
proti lásce nic. Pak kočka ukloní se a že tu v sázce její srdce bylo, řekne těpic a smyslně pohladí
si srst svou bílou, krásnou velejemnou srst. Tlapka své gesto ukončí, zavře se opona a v ovzduší
jak memento zůstane té tlapky vztyčený, jó, prst.

OBRAZ 6 – SOUBOJ O TLUMOK

DEKLAMÁTOR
A teď k zemi zvostra pohne se tvá kostra!

RECITÁTOR
Probereme rychle s tebou historii tvoji bledou.

NEJMLADŠÍ
Nemám se zač stydět páni, byl jsem dítko k zulíbání.

DEKLAMÁTOR
Dokud ses jen posrával možná žes to dobře hrál. Však dál?

RECITÁTOR
Jen si vzpomeň jak se smáli dětští tvoji kamarádi, když ses někde objevil. Pajdavec a krokodýl
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– tvoje chůze a tvůj styl – tlamu jako popelnice zubuprostou od svých pádů.
DEKLAMÁTOR

Vzpomeň si jak spad si z třešně. Kluci všichni do koruny vyšplhali, krmili se, smáli, smáli. Když
jsi slyšel radostné to výskání malilinkých pus, vylez jsi dva metry a spad’ si jak do klozetu trus.
Nejmladší klesá.

RECITÁTOR
A jak tě zmlátil Horáček. Nejmladší klesá.

DEKLAMÁTOR
A jak si vyblil špatně rozžvýkaný koláček.

NEJMLADŠÍ až na prsa svá již dokleslý
Tak dost. Mám trpět za své vzpomínky? Já ještě slyším hlas své maminky, který vám z hlav
vyvál před tisíci let. Vy krasoprdi bez paměti, čas kolem vás letí a vy ho nemůžete uchopit.
Tak, klid, mé podvědomé vjemy již byly vysloveny a tím to končí. Klobouk je váš, já ležím však
nezačnu zde hnít a nehodlám víc ustoupit. Vy dál kam nemáte už jít jen já již budu útočit.

DEKLAMÁTOR klobouk si na hlavinku svou ukládá
Klid, klid. Odkopne Nejmladšího stranou, který se tímto odkutálením odebere. Dáme ti ještě
pauzu malou před poslední tou ranou.

RECITÁTOR
Já bych ho dobil brácho, nač to slitování?

DEKLAMÁTOR
My v špinavé to šlichtě teďky jedem a kdybychom si kousek krásy neposlechli už nebylo by pro
nás cesty zpět.

RECITÁTOR
Máš pravdu bratře! Duševní čistota, ta každému to natře. Jen mi dej sluchátko, ať poslechnu
si, jak nad hladinou v slunci svitu skládají molekuly vody svou odpařenou suitu.

DEKLAMÁTOR
Nuž zaposlouchejme se, bratříčku, však není kam spěchat. Ještě deset minut máme čas než
vyprahne, ach, žár té krásy v nás. Nasadí si sluchátka.

ZE SLUCHÁTEK HLASEM MILÉ F.
Mrtvý dítě vyprudí tě. Vymáčkne koňovi voči krvavym hadrem. Vyždímá ho do lavóru a uvaří
z něj polívku pro štyry chcíplý vojáky. Na vokořenění rezavej tank a kousek sabáky. Ti čtyři
mrtvý umřeli a kdo to slyší tak skape večer v posteli. HOVNAJS, HOVNAJS, HOVNAJS!
A Deklamátor s Recitátorem scípnou nejvíc, víc než všichni Číňani dohromady. Konec hlášení,
děkujeme za pozornost a jako přídavek básničku jen pro vás:

Vážení posluchači,
(to jako vy dva, vy sráči),
vaše prdel upečená na pekáči
nechť ráčí přilípnout své půlky k sobě
a i s vaším tělem skončit v hrobě!

Dobrou noc Recitátorku, dobrou noc Deklamátorku.
RECITÁTOR A DEKLAMÁTOR

Dobrou noc, snacho Fido.
DEKLAMÁTOR

K čertu, napíchla se nám do vedení!
RECITÁTOR

Nedá se to opravit, musíme okamžitě k hladině!
ZE SLUCHÁTEK HLASEM MILÉ F. zpěvně

Fuck your mother and fuck your father and fuck your sister and fuck yourself. Fack your gran-
dmother and fack your grandfather and fuck your grandsister and fuck, jó, fuck yourself and
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fuck, jó, fuck yourself.
DEKLAMÁTOR řve

Hergot vypni ji, než nás rozmašíruje na cucky!
RECITÁTOR též řve

Unikaj’ nám vteřiny dvojnásob rychle. Musíme vyrazit.
DEKLAMÁTOR řve

Počkej, dorazíme ho. Bez tlumoku jsme vyřízený. Fido stůj! Přivalí Nejmladšího a dále již klidně
hovoří. Tak co milá Fido, víš, jak to dělal tvůj miláček venku na dvoře s pejsánkem Tipem?

NEJMLADŠÍ smrtelným výkřikem zkroucený
Nééé!

RECITÁTOR
A s pejsánkem Ťapem. . . ?

NEJMLADŠÍ smrtelným výkřikem ještě zkroucenější
Nééé. . . ééé!!

DEKLAMÁTOR
A se strýčkem havranem. . . ?

NEJMLADŠÍ smrtelným výkřikem úplně nejzkroucenější
Nééé. . . ééé. . . ééé!!!

RECITÁTOR
A. . .

DEKLAMÁTOR
A. . .

RECITÁTOR
No hádej. . .

DEKLAMÁTOR
Kdopak by to ještě asi mohl být?

RECITÁTOR
Copak takhle ma. . .

DEKLAMÁTOR
Copak takhle min. . .

OBA
Copak takhle. . .

Zahřmí se a otevrou se nebesa. Z nich matka všech bratří v celé své důstojnosti sestupuje.
MATKA skláněje se nad Nejmladším

Děti? Zabíjejí malé usmrkané děti. . .Zvedá Nejmladšího. Vstaň synu. V ruku mu vkládá pušku
ku střílení určenou. Jdi, synu, jdi.

NEJMLADŠÍ vstává, pušku si béře a takto ke svým bratřím s přesvědčivou výslovností promlouvá:
Ratatatata, ratatatata, ratatatata. Recitátor a Deklamátor ku zemi se skládají. Nejmladší tlu-
mok přes hruď svou mužnou si ledabyle však s jistou obřadností přehazuje. Ne v deklamaci či
recitaci jakkoliv procítěné je hodnota poésie, jen přesná výslovnost hlásek dá slovům významy
v nichž peklo s nebem podá si své pařáty a křídla. Pak teprve bude moci bílý sup poesie odletěti
ku hvězdám. Na toto téma nechť nikdy není spor.

MATKAA MILÁ F.
A Tvé jméno, muži, ať je navždy ARTIKULÁTOR!

EPILOG – MÍR JAK Z CUKRU NASTOLENÝ

Bohyně v rybičky proměněné, Artikulátor s prutem v ruce okolo nich hupká. Schrány Recitátora a
Deklamátora se mohou ku hladině vznášeti.
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TŘI DIVY SBOREM
Přišla jsem okolo řeky. Řeka se dotkla moře a já byla v něm. Přišla jsem celá zelená.

ARTIKULÁTOR
Musím se omluvit, ach, dámy, že zanedbával jsem já Vás. To však minulý už je ten čas neb
lekci Vaší naprosto já beru vážně.

ATHÉNA
Tak nekaj se již milý ARTÍKU, my též ostrou muziku Ti chtěli hrát.

ARTEMIS
Tys velký muž tak ukaž už, že máš nás rád a návnadu tu svoji přihraj blíž.

AFRODITÉ
A až ji ústy chytím, pěkně zaškubej.

ARTIKULÁTOR
Ach vám je hej. Však jak já vše stihnout mám, když na pět stran mi srdce naráz velí?

TŘI DIVY SBOREM
Jedenáct dní ať má teď týden celý. Jeden den ať máš pro každou jednu z nás. Toť dar je náš,
dar, kterým je čas.

ARTIKULÁTOR na prstech počítá
Však tři jste jenom rybky zlaté.

MATKA přichází
A co já, tvá máma dobrá? Což nejsem taky ze zlata?

ARTIKULÁTOR
Aj, maminko má vřele něžná. Vy nejdražší jste kněžna srdce mého. Vám jistě dám ten den svůj
jedenáctý.

MATKA
Tak vidíš synu. Pro štěstí není možno pouze léhat, též ku hvězdám je třeba běhat!

ARTIKULÁTOR
Všechny Vás miluji a jsem Váš celý zcela. Však od osmé té ranní do pěti do večera. Noci a
víkendy ty mojí milé patří. Pak nedopadnu, doufám, jak mí bratři.

MILÁ FIDA připlouvá nádhernými prsami a takto k svému milému promlouvá
Tys moje láska, Artikulátore chrabrý a mluvíš jak bys kniha byl a proto s tebou tolik, tolik
souhlasím. Neb je ten čas, kdy dáno je nám v lásce žíti, pak ovšem jiný čas, v němž muž musí
o nadreálnu sníti!

PÍSEŇ, OPONA

Praha, 8. prosince 1995
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