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Je zÅ™ejmÄ› nejÄ•tenÄ›j&scaron;ím a nejprodávanÄ›j&scaron;ím souÄ•asným básníkem Ä•eského undergroundu. Jeho díla jso
pÅ™ekládána do angliÄ•tiny, dán&scaron;tiny, holand&scaron;tiny, pol&scaron;tiny, nÄ›mÄ•iny a dal&scaron;ích jazykÅ¯.
PÅ™esto nestojí o Å¾ádnou popularitu a straní se lidí. Bezpochyby je jedním z nejosobitÄ›j&scaron;ích autorÅ¯, které na
na&scaron;í literární scénÄ› máme.
Na jeho populárních autorských Ä•teních se to hemÅ¾í mladými nezávislými krasavicemi a dokonce se stal náplní
Ä•ítanek&hellip; "pÅ™es"padesátiletý básník lehce démonického zjevu prodává kníÅ¾ky v tÄ›Å¾ko uvÄ›Å™itelných poÄ•tech.
Posledního souboru Dvojité dno se prodalo více neÅ¾ deset tisíc kusÅ¯. Je tak pravdÄ›podobnÄ› jediným Ä•eským bardem,
kterého poezie uÅ¾iví. Tento proslulý introvert, dekadent a ironik se narodil v Praze, v r. 1960. V mládí nebyl pÅ™íli&scaron;
pÅ™izpÅ¯sobivý, ale spí&scaron;e neÅ¾ problémové dítÄ› byl asociálním jedincem ignorujícím spoleÄ•enské hodnoty (a je jím
dodnes). Po základní &scaron;kole se nedouÄ•il na zedníka a nikdy nechodil do kloudného zamÄ›stnání. Od 17 let bral
invalidní dÅ¯chod na psychiku a dokonce absolvoval pobyt v psychiatrické léÄ•ebnÄ›. Pro konvenÄ•ního básníka by to byla
asi &scaron;patná vizitka, nikoliv v&scaron;ak pro rozervanou undergroundovou osobnost bohéma, kterou tento pán
rozhodnÄ› je. Nemá televizi ani internet a libuje si v samotÄ›. Jeho ponuré texty, dekadentní stylizace a precizní
ver&scaron;ová forma z nÄ›j udÄ›laly nejúspÄ›&scaron;nÄ›j&scaron;ího Ä•eského lyrika...
NÄšKDY NA TEBE MYSLÍM
kdyÅ¾ v podzimních ránech
plazím se vlhkým listím
po hrobkách na Ol&scaron;anech
ObÄ•as tÄ› i potkám
kdyÅ¾ se tvÅ¯j obraz nerozdvojí
smÄ›je&scaron; se mrtvým fotkám
v&scaron;em, jenom né té mojí
Jednou ti vyznám lásku
a bude&scaron;-li mít zájem
pozvu tÄ› na procházku
urnovým hájem
Zatím mne v&scaron;ak drtí
skuteÄ•nost tíÅ¾ivá
Å¾e aÄ• nejsi po smrti
tak pÅ™esto nejsi Å¾ivá!
DRUHOU NOC TEPLOTA DRÅ½Í SE PÅ˜I NULE
objímám vlastní kÅ™íÅ¾ v touze se ohÅ™át&hellip;
v&scaron;echno, co stane se, dávno je minulé
je jenom vÄ›Ä•né teÄ•, vÄ›Ä•né nic poÅ™ád
CHYBÍ&Scaron; MI. ANO, TY
dÅ¯m plný prázdnoty
plný mých povzdechÅ¯
od sklepa po stÅ™echu
DÅ¯m plný neklidu
z nÄ›hoÅ¾ uÅ¾ nevyjdu
aÅ¾ napÅ™ed nohama
a se mnou touha má
Å½IVÝ A KRUTÝ SEN VZBUDIL MNE NAD RÁNEM jen jsme se míjeli ... Sen o mém bolu
- tys byla vla&scaron;tovkou, já starým havranem
nad jedním svÄ›tem, a nikdy ne spolu.
JAK BYCH MÄšL V PRDELI PÁLIVOU KAPII
pospíchám na pivo, uÅ¾ aÅ¥ se napiji!
týden jsem nechlastal (aspoÅˆ ne "pÅ™es míru")
coÅ¾ mohlo ohrozit bÄ›Å¾ný Å™ád vesmíru
- uhodnete? - a jako vÅ¾dy, nepi&scaron;te hned jméno autora do
komentáÅ™Å¯,dopÅ™ejte hádání i dal&scaron;ím. A pro jistotu - tady je jeho jméno...d@niela
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