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Máš-li dlouhý vlas, nechoď mezi nás
Rozhovor s Vladimírem Smýkalem, přáteli zvaným „Havran“ (1951), nadšeným milovníkem múz,
fotografem, výtvarným experimentátorem, chutnačem hudby mnoha žánrů, a hlavně života.
Na povrch prosakují tvé umělecké sklony, v nichž máš široký rozptyl.
Jakou tvorbou se zabýváš a odkdy?
No, myslím, že umělecké sklony, to u mě je pěkná blbost,
spíše se jedná o jakousi samomluvu, kdy se snažím vyblít
ze sebe, co mě sere, ale i co mě nesere, a to fotkou, někdy
nějakou PC graﬁkou, nebo barvičkama na pláténko, víš já si
v podstatě ze všeho, a hlavně ze sebe, dělám srandu. Odkdy?
Snad od základky.

dovíš všechno, co potřebuješ. Vobčas hrozil § 203 – příživa, fachat se mně moc nechtělo, no jak asi každýmu. Poznal
jsem pár lidí, z nich většina je tak či onak už zcela jinde, co
jsem našel? Mám na jazyku to krásné slůvko, ale snad sám
sebe.
Jak se zpětně díváš na dobu „předplyšovou“? Nikdy neuvažovals
o emigraci?
Předplyšová, to jsem ještě neslyšel… Všudypřítomnej strach,
někdy hraničící s paranoiou, ale mám pocit, že lidi, se kterejma jsem se stýkal, měli k sobě nějak blíž, jinak to myslím
dobře vystihuje slogan, kterej býval v hospodách u výčepu
„MÁŠ-LI DLOUHÝ VLAS, NECHOĎ MEZI NÁS“ a někdy
bylo fakt lepší nechodit, ale ten pocit mám někdy i teď, když

Podobně neambiciózní byla i tvoje kariéra hudebníka.
Tos mě, Fido, pobavil, jaká kariéra? 60-tý léta, to na něco
brnkal každej, kdo byl jen trochu normální, a potom už
nic, jen tak vobčas v hospodě a až když jsou všichni přiopití a hlavně přihluchlí, no někdy je to
sranda až do rána a pak to má i smysl.
Vladimír „Havran“ Smýkal, tentokrát ryze tvůrčí – výtvarně, 2008, foto © archiv autora
Tys brnkal konkrétně na co?
Kytara, baskytara, foukal do foukačky
a to se mi líbilo, vlezly se do kapsy,
leč plíce už jsou v háji, ale jak říkám,
nic zas tak nějak vážně jsem nebral,
mně se chtělo hlavně se toulat a nežít
na jednom místě, howgh. Jo a taky se
tenkrát na muziku docela dobře balily baby, no to možná platí furt, já nevím.
Kam všude tě vítr zavál? A co tomu bylo
příčinou? Utíkal jsi, nebo to bylo přirozené
nutkání změnit lokál? Cos našel?
No, po celý republice, párkrát i mimo
(PLR, MLR, BLR – to „L“ v názvech
znamená lidová), teda kam se mohlo. Utíkal jsem, abych cosi poznal,
hlavně lidi, pochopitelně v různých
lokálech, jak jistě víš, u nás se v lokále
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poslouchám své vrstevníky. No, to byly teda 70-tý léta, 60-tý
to byl velkej mumraj, sranda a pro mě mládí. Ne, o emigraci
jsem nikdy neuvažoval.
Byls připravenej dožít s bolševikem, nebo očekávals, že režim padne
ještě během tvého života?
V 80-tejch letech jsme se ženou měli tři malý děcka, což byl
docela frmol. Na bolševika jsem sral celej život, snažil jsem
se, aby mi do života zasahoval co nejméně, nechodil jsem
volit, nebyl v jejich přidružených spolcích, nic po nich nechtěl, ale to nebylo žádný hrdinství, tak když slyším, co kdo
všechno musel, tak se jen směju a když vo tom mluví ti jejich
vlezdoprdelkové, současní antikomunisti, tak to se mi chce
blejt.
No, jestli jsem byl připravenej s nima dožít, asi jo, ale když
přišel Gorby, bylo jasný, že nějaká změna bude.
Když si promítneš časovou osu od šedesátých let po rok 1989 a období
po něm, jak vnímáš klady a zápory jednotlivých časových období?
60-tý léta – moje mládí, a to je vždycky príma, teda bejt
mladej, a vony ještě byly speciﬁcký vzpurností mladejch
po celým světě, odvázaností a proti dnešku téměř mizivou
mírou násilí mezi lidima. O muzice netřeba mluvit, z toho
žiju dodnes, prostě kapela, kam jsi strčil nos a ucho. 68
rok u nás, tak to byl úlet se vším všudy, konec konců i ten
blbej srpen, lidi byli fakt lidi, pravda, rok nato bylo všechno jinak. 70-tý léta to byla jedna velká kafkárna. V 80-tejch
letech, mám dojem, že se lidi naučili s bolševikem žít, zanadávat si doma, využívat systém, kterej se podle mě požíral
už sám, protože soudruzi už neměli šanci účinně zabránit
informacím odkudkoliv, aby se k tomu, kdo měl zájem,
dostaly. 89-tej rok to už bylo jen vyvrcholení neuvěřitelně
zmatenýho vedení státu (Jakeš atd.) a operetka zvaná samet jen taková tečka, prostě konec komedie, zvané reálný socialismus. Období po 89-tým pro mě velmi výstižně
deﬁnoval myslím Ludvík Vaculík, který řekl „padl komunismus a hned se začaly vracet důvody, proč vznikl“, já
myslím, že jsme nedokázali využít šanci s tím něco udělat.
V současnosti už zase žiju v tom nejlepším systému a režimu, který má pár bagatelních chybiček a kdo zrovna to tak
necejtí, tak je socka, komouš, ekoterorista atd. Podle mne
největším trumfem bolševiků byl lidskej strach, protože to
je živná půda pro manipulování s lidima a to se používá
dál, myslím, že s tím souvisí i dost velká míra násilí a agresivity ve společnosti.

Hudba, výtvarno, poesie nebo „jen“ způsob života – jistě máš své
favority. Dokážeš některou z ﬁgur podtrhnout? Je pro tebe někdo
skutečným představitelem toho ryzího undergroundu?
Začnu u způsobu života, vo tom jsem mluvil už, ale pro mne
to jsou lidi, co potkáš na festivalech (Krákor atd.), v Boru,
v hospodě, já je už potkal i v lese, však víš, prostě lidi, co se
do nikoho neserou a nenechaj si od nikoho nasrat na hlavu.
Hudba, tak to by bylo na dlouhý povídání a stejně bych polovinu toho, co bych chtěl říct, zapomněl, tak krátce o domácí scéně. Takovým fakt undergroudem, jsou pro mě SPB
(Skrytý půvab byrokracie – pozn. red.), to jsou téměř zvukový kouzelníci, IDIOT CRUSOE, skvělý výraz a charisma,
zvukově pro mě dost originální je ČOČKA, ale je jich hodně,
co poslouchám z CD od tebe, tak jen namátkou, ŠPINAVÝ
NÁDOBÍ, BBP, POSTIŽENÁ OBLAST, KAPELA SOBOLA,
ZÁVIŠ, JAN LAMRAM, MIRA KUBÍN a pochopitelně starý skvělý PPU (Plastic People of the Universe – pozn. red.)
a DG307, ale vím, že je jich víc. K poezii jen asi toto, většinu textů výše zmíněných kapel považuji za poezii. Skutečně podzemníma básníkama snad pro mě jsou Pavel Zajíček,
J. E. F. a pro mne i starý skvělý Vladimír Holan. Ve výtvarném podzemí se vůbec neorientuju, protože od mladejch
jsem vlastně nic moc neviděl a co jsem viděl, mne zas tak
moc neoslovilo.
Jak se stavíš k protipólu – k oﬁcielní kultuře? K prknům, která znamenají svět?
Oﬁciální kultura, pokud myslíš zábavní průmysl, tak ten
mne vůbec nezajímá i když je vlezle všudypřítomný, prostě
jak zpíval Zappa, sliz.
Seš rád na světě?
Řekl bych střídavě, ale vlastně jo.

Dneska je taky ohromný množství kapel. Můžeš plnejma hrstma
nabírat a vybírat si ze všech možnejch i nemožnejch škatulek. Je to
jev podle tebe srovnatelný s šedesátýma rokama?
Vcelku jo, obzvláště v tom, čemu já říkám under, jen jsou
současný kapely daleko originálnější a všichni umí daleko
líp hrát. Jinak popík ten je stejně blbej a nudnej jako tehdy.
Jak bys deﬁnoval „underground“?
Vždycky mě na něm lákalo, že se deﬁnicím vzpírá. Znamenal a znamená pro mě společnost ještě nezmanipulovaných
lidí, kteří nemají implantovaný TV ovladač v ruce, nejsou
přikovaní ke košíku od hypermarketu, nelezou kvůli jakési
kariéře kdekomu do zadku, neříkaj vojebání staré bábinky
vo úspory byznys, ale snaží se žít po svém, neztratili ještě
empatii a někteří dokáží o sobě a světě okolo nich vydat
skutečně svobodné a skutečně tvůrčí sdělení, na formě už
tolik nezáleží, hudba, výtvarno, poezie nebo „jen“ způsob
života.
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Otázky elektronickou poštou Fido
Havran ve vytoužené roli kmeta, 2005, foto © archiv autora

Sépiovou kostí
Miroslav Fišmeister (1976), autor čtyř zatím vydaných sbírek básní, a několika dalších v rukopisech,
6. 4. 2006 byly jeho verše čteny v Potulné akademii, rámovány pouličními písněmi a jazzovým jamem.
Píseň o čtyřech hvězdách
a jednom motýlovi
para Erika Ocampo
I.
Vždyť země za rotterdámským přístavem
se houpala jako moře
a jediný únik měl nevýrazné barvy.
Vždyť… moře.
Vačnatci, věčnatci.
Ňadro nedojedené snídaně,
nedovírající se dveře barového wc.
Plnost prázdných kapes
napsaná smetákem na nehet.
Vždyť hradby byly dost široké
pro tři povozy vedle sebe.
V prudkém větru nehnul se ani list.
Chmurény přemýšlely o betonu.
Žilnaté, žalnaté.
Zvuk jistoty pořádku a
nutnost slz želv,
jako by se sny o myších
stávaly kořistí prostorových sov,
nebo freskovité představy kořisti,
kde jsem sníval v barvách
o rákosech významu slova pohovka.
II.
Utichl nářek žlutých kosů,
modř vzala malou zahradu za ruku:
bylo to v momentech tří „v“,
kdy se písek v srsti
červeného Nasreddinova osla
změnil v šprým.
Bílé, včerejší světlo.
Červené, zítřejší světlo.
A krkavci, úplně vybělení povětřím
třínohých listnatých ježků.
Sumýši vhazovali
z vody, která protéká služkami,
do hřišť, kde málem
bylo po nás,
u pojízdných hrnců s párky a spol,
ale ty
máš čtvero barev chobotnietzscheho,
vodu pubického ochlupení,
bělostnou nahotu jachty.
Bežme, běžme za barvou hvězdic,
než i na chodby padne pláč!
III.
Kolik částí, kolik provazů má bola,
do níž koně, jimž bylo dopřáno
vidět červenou cibuli,
chytají nákladní ryby, které,
vytahujíce sítě,
řvou „Smrt pochází z koček!“
Podemleté rostřikooké ryby,
přátelé a příbuzní,
přátelé, přátelé (konzervárna...), přátelé.

Investují prostřednictvím trilobitů
do mezizubních zásnub,
do okru chrpových kališť,
vždyť srst lze zachytit i v běhu.
Ach, ty boly, taková blízkost
jejich provazů!
Co bych to byl za dítě,
abych nerozpletl žhavý let jejich lián.

×××
Ve městě na konci města,
kde anglický plukovník nedělá nic,
jen vrhá stín,
tam já, ač opustiv Avignonii,
jako obrovský strom zřícený do propasti,
jako kartograf jenž pochází
z podkošových hráčů,
zjistil jsem, že procento ploutvonožců
zdá se klesat předčasně.
Sdílet alespoň zlomek tvých prstů!
Ve dne z okna voní vichřice,
za domem červeně tečou boty;
v noci psací stroj ťuká na okno
oblečenými rty,
ale já neodpovídám,
protože v tak málo odstínech nevidím
co ve mně nehnije,
protože ledová vlčice tiše tiše pláče
v členitých zavařeninách
– příliš pozdě jí divoký kostnatec
nese starý prach,
hořké bláznění rabuje můj obličej,
bije mě po galaxiích.

×××
V černošském kotli převařený písek
zanesený do předsíně.
Bosé chodidlo cítí jeho jednotlivá zrnka,
jeho zbytek pláče bodvláčné slzy.
Rozkvétá mandlovna –
škrobovými květy pod víčky;
smutně přou se žáby –
tak vida, pro smutek je tu olej,
usmažíme si polské oko,
rozpláčeme ruské vejce.
Skutečné Melbourne leží v Kongu.

×××
V kapse dva třenové zuby.
Holubi zobou
čísi zvratky.

×××
V noci mluvím s rýží
A s bílými kamínky,
uvařenými natvrdo

×××
Za Maju Milčić
Tamo si z blesků splétají copy.
Nás ledovec nezasáhl, inu Ithaka.
Supikemnělnou.

NEVÍM!

×××
×××
Báře Sládečkové
Zblízka se vracející ptáci.
Neodlétající ptáci.
Ptáci, kteří se nevrací.
A všichni znásobují
mou listnatou bolest.
Pískem připlouvá aralskobritská loď.
trup zrezivělý, s opadávající azbukou,
ale nástavbami svítícími jako lampěšec,
mým usínáním připlouvá.
Slzy solaristů.
V důstojnické jídelně
je na každém stole několik hlav:
„Potkali krabi neviditelné osvícence?“
Týž obraz v jídelně pro mužstvo,
jen jiná otázka,
„To havrani vážně nemají co nabídnout??“
A stovodně rozlehlý zip zdvojuje kočky!
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Lavička? Kurník? Domek?
Cihla jako domácí mazlíček?
Opice svačí oči hnoje.

×××
For Jade Holcomb
Skleněná dívka.
Její úsměv je axolotlí policista.

×××
Danielowi Koziarskiemu
Diamant Shackletonova hrobu.
Román o chytrosti ruského vejce.
Antologií do domu vchází budoucnost.
Z rukopisů

Dílna
„Boží lano považuji … za první autentickou knihu, kterou jsem napsal. Bylo to před 13 lety v Pittsburghu…
Stýskalo se mi po domově a zároveň jsem se návratu bál. …“ J. Balabán (1961), Uši a Vítr číslo 7/2006
destlaných pilinami. Až jí vrátí sílu, bude
ji na otevřené věži opět učit svobodnému
životu. Kéž bychom mohli mít též takovou ptačí citadelu.

Vladimír „Havran“ Smýkal, Krajina za plotem, 2004

… Vyjebaný jako lesní zvěř, řekl jsem jednou na svou adresu a zatrnulo mi vzápětí. Myslel jsem na srnky, spíš šedé než hnědé, které se skrývají mezi kmínky habrů a osik ve schnoucím Bělském
lese u hospody Dakota. Kde jsou ta hrdá Douglasova letadla,
která přistávala na travnatém letišti za hospodou? Mezi paneláky
ještě pořád stojí jejich hangáry. Dnes v nich stavbaři skladují svůj
materiál. Moje duše kolem často brousí jako nebohá kolčava kolem opuštěných kurníků.
Vrátíme se ještě někdy do rodného sídliště? My důchodci s kloboukem a šálou
z shetlandské vlny? Vystoupíme z mohutného DC-10, my repatrianti ze zámoří s japonskou optikou na krku? Holí ze dřeva
africké hrušky budeme ukazovat na okna
jednoho z těch mnoha bytů? Odsud pocházím, tady jsem prožil své dětství.
Myslím na poštolku, která hnízdí pod
střechou kancelářské budovy na Ruské třídě a z posledních ještě sil krmí svá
vřeštící mláďata rozsápanými holuby,
kteří páchnou térem střech a bílou snětí.
Potom sama hladem padne a zůstane ležet na balkóně za okny kanceláře, krotká
jako člověk poražený depresí. Najdou ji
hodní lidé a zavolají na ornitologickou
stanici. Přijede pro ni sokolník s hluboko
zapadlýma očima a ostrým nosem. On
sám, ptačí muž, ji bude živit masem myší
a krys, které chová v čistých klecích po-

Přece nemůžeš přeskočit všechno dobro
a lásku, kterou jsi v životě dostal. Nevidíš
ta rána s kávou a rohlíkem a petúniemi
v truhlíku za oknem, kdy na čerstvém nebi
rorejsi pronásledují neviditelné mouchy
a křičí: Cizííí, cizííí, cizííí…, a tvoje, tvoje,
tvoje děti se probouzejí a snídají a ukládají si svačiny do školních brašen a slunce v anténách nad střechami se na tebe
usmívá, tak jako to dělal měsíc v noci.
Rád bys řekl luna a s trochou ranní vilnosti pomyslíš na ženský klín, ve kterém bys
zase chtěl být, třeba jen malým kouskem
svého těla. Nerouhej se Bohu! Kostel je
poloprázdný a na počátku velikonoc tam
stále ještě stojí vánoční strom. Je to snad
proto, že je kostelnice nemocná, anebo
tu dochází k plodnému spojení narození
s ukřižováním. Aby naše radost byla úzkostná a úzkost radostná.
Přece ještě hoří ohníčky na haldách a naše děti si hrají s řeřavými
klacíky. Oranžový pruh nad obzorem se tenčí a saze padají do
plevelných lesů na sesuvných svazích. Přes příkop tmy se díváme na světla města. Máme oheň a víno a děti. Netopýři vylétají na
nebe a nebojí se puštíků a sýčků, kteří už dávno odhoukali jako
vlaky na zrušených tratích. … (Jan Balabán, Boží lano, str. 20-21)
Vladimír „Havran“ Smýkal, Spotřební koš bezdomovce Josefa K., 2008
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