Znám tu jívu v jarním rozpuku
A znám ji celou žlutou,
Obzor se rozpil jako tuš.
Oblaka mlčí.
Na hladině první kapky.
Radek Fridrich

Kdy po mně hází pylem
A posílá po sliznicích signál mé CNS
Spustit jarní alergickou reakci
Znám ji odrbanou a ošklivě žlutou
Než jí konečně oprší staří olezlí kocouři

JÍVA
(Lyrická povídka v rytmizované próze s občasným nerozvážným
propukáním do rýmů)

Znám ji něžně zelenou
Vím, jak tmavne
A potom žloutne a opadává.
A znám ji bez listí, kdy konečně vidím,
Kteříže to různí ptáci využívají její korunu

Čtu si ty verše a koukám z okna ven:

Jako strategický bod

Obzor se rozpil jako tuš…

Ve svých nájezdech do okolí

Ba ne, obzor se skryl za bělostnou clonu

(straky samozřejmě!)

Oblaka mlčí…
No, neslyším nic

Pan soused z pravé strany

Jen vzadu v ložnici nám mumlá televize

(když koukám oknem na jívu)

Cosi o koronaviru

Má jívy plné zuby

Na hladině první kapky…
Tak tady nám spíš jemně mží –

A rád by ji i vlastní rukou skácel

Tak jednolitě…

Protože mu hází do zahrady

A jaká hladina?

Stále více listí, jak roste a roste
Ale to nejde jen tak bez svolení

Tak začnu znovu po svém:

Nás i Města

Krajina plave v prosincové mlze
Husté jak napěněné mléko

A tak jí aspoň ořezává větve ze své strany

(tak tohle není zrovna originální)

A jíva se stále více kloní do naší zahrady

Jako obrys z ní vyvstává

(jak ji velké větve převažují) -

Jen zvláštní chumáč jak cukrová vata

Vlastně před pár lety nás už přiměl

Samozřejmě ta bílá –

Nechat ji celou ořezat

(no tak, zas už tohle!?)

Že má nebezpečné velké větve
Co mu spadnou na plot

Pod ním se v té mlze tiše skrývá

(možná měl i pravdu)

Naše stará jíva

A tak jsme na ni někoho pozvali

A s tou mlhou těsně splývá;

A vyplázli za to docela dost peněz

Jíva, co se na mě

Ale už to zase skoro nejde poznat

Celý můj už celkem dlouhý život
Dívá.

Závidím jí tu vitalitu

Je vážně neobvyklé

A teď jsem se ke všemu doslechla

Že to typické kočičkové houští

Že mu právě zemřel bratr na kovid

Má teď tak silný kmen

Tak se mi s ním vážně nechce hádat

Že ho neobejmeš –
Možná ve dvou

Nechám ho být

Kdysi se naší jívě musel někdo hodně věnovat

A budu se radši bavit s tou mou starou jívou

A přesvědčovat ji, ať roste hlavně k nebi

Nežli on přijde na to, jak se jí má zbavit

Namísto vyhánění stovek odnoží do stran
A zaplavení celé zahrady
A ta jíva
Já myslím, že ji tu zasadili nejspíš během války

Zelená hříva

Musím se na to zeptat mámy

Tichounce šumí a ve větru si splývá
A sama sobě zpívá

Soused se brání argumentům o jejím zasloužilém věku;

Jinak než my živá

O tom, že už jako dítě jsem lezla do její koruny

A po svém si vzpomíná

a zdálo se mi, že je vážně velký strom
a tak má na svou existenci historické právo

Možná mi sama zašeptá, kdo ji tu zasadil

nechce ani slyšet

V téhle krajině
Hustě osídlené už od středověku

No, pan soused má co říkat –

Ale proti tomu je ta jíva mládě

Přistěhoval se sem pár desítek let

Jen o pár desítek let starší nežli já

Po naší rodině

Určitě ani nestihla zaslechnout

Ale on je ten typ člověka

Padání rakouských orlic

Co mu opravdu vadí, že stromy mají listí

A zahlédnout jen zdráhavé vyvěšení československých vlajek

Poblíž jeho prostoru
Ale možná zaslechla křik „Heil Hitler“
A tak už nám skácel jeden starý šeříkový keř

Když byla ještě proutek

No spíš už strom

A potom „Němci pryč“

Co mu házel listí na garáž

A pak to divné ticho

Kterou nám sem k plotu kdysi vnutili ti před ním

Jak se město sesedalo

(Šeřík byl dvakrát starší než ta garáž

Na třetinu své velikosti

A o dost starší nežli já
No vlastně možná stejně starý jako jíva

(Ale stejně tu vyrůstala jeho nová generace

Z doby, kdy se zakládala tahle zahrada)

jako já
a na rozdíl od mých rodičů

Na jeho omluvu je třeba říci, že stárne a ztrácí sílu

je pro mě tohle město domovem

Na jejich velkou zahradu a dům

nenáviděným a milovaným)

Je to jinak celkem hodnej člověk

A pak zaznělo Ať žije Havel

Taky se dívala na středověký kostel

A zdálo se, že se všechno změní

Přestavěný v německém evangelickém baroku

Ale kolem se dál pomalu sesouvaly domy

Po celá staletí dominantu města

A z města vždycky trochu svého a na okraji

Když jíva rostla, tak tu ještě stál

Se stával nefalšovaný zapadákov…

A potom viděla, jak shořel –

A i v dnešní rychlé době

Podobně jako Národní divadlo

Je sem pro každého z vnitrozemí

Kvůli chybě řemeslníků, co ho opravovali -

Příliš daleko – a proč ta**m jezdit?

A bylo po městských unikátních varhanách

(I když jsme celí obklopení Německem

A dřevěném mobiliáři

a tudíž teoreticky celkem atraktivní)

A stály už jen zdi
co tehdy nechtěl nikdo znovu dostavět

A tak si město zase začalo žít samo pro sebe

(jen staří rodáci – plakali a nabízeli – marně)

Jako vlastně skoro vždycky v dějinách

A celou normalizaci se ty zdi jenom rozpadaly

A snad nalezlo zase nový život

Až je zbořili co nebezpečné ruiny.

Svého druhu
A tak jíva hleděla na odstřel
Ale jíva tohle neřeší

Budovy, co měla žít déle nežli stromy

Ti, co ji zasadili, odešli

A myslela si své.

A jiní zase přišli
A dál jí ukazovali, aby rostla k nebi
A netáhla se po celé zahradě

Ona ale stojí a dál se tam dívá
Tahle naše jíva; a snad přitom i zívá

Tak tu jen stojí a ve větru se kývá

Jak jí jako stromu víceméně splývá

Když všude, kam jen pohlédneš, se skrývá

Lidská realita surová i tklivá

Lidská historie bouřlivá a náruživá

Tak často nemocná a neduživá.

Na kterou se jíva
Ve svém jiném čase

Maminka už většinou jen spí.

Jen tak mlhou dívá

A večer netuším, zda se ráno ještě vzbudí.

A já se jí dívám přes hlavu

Jednu noc k ránu už jsem myslela -

Na starý hřbitov, zarovnaný bagry

Protože tak tiše nedýchala -

Kde jsou dnes kurty ze 70. let
A neupravený park

A tak jsem vleže začla v hlavě plánovat, co všechno

(a nikdo už snad neví – nebo nechce říct –

Že zavolám jejího a mého praktika,

jestli ti, kdo na hřbitově po staletí spali

Protože je lidský a má nás obě rád

stále spí v hlubinách pod navážkou kurtů

A poradí mi

nebo jsou někde na Bůh ví jaké

A že zkusím přemluvit pohřební službu

už dávno zahrnuté staré skládce)

Aby mi ji tu ještě chvíli nechali

(a že jestli všechny balí do těch pytlů,

A oni odcházejí

preventivě, kvůli viru,

A nikdo už se nikdy nezeptá

je to nechutný)

Jaké to bylo –

A že pohřeb musí být tak

Začínat s troskami svých životů

Aby stihla přijet sestra z Brna –

Na staletých hřbitovech
Přikrytých jen tenkou vrstvou hlíny
A nikde poblíž kosti jejich blízkých…

A už jsem byla tolik připravená
Že když máma náhle nahlas vydechla

Ještě bych se měla tolik ptát…

Strašlivě mě tím zmátla.

Jenže maminka už většinou jen spí.
A večer netuším, zda se ještě ráno vzbudí.

Maminka už většinou jen spí.
Ještě bych se jí potřebovala zeptat na tolik věcí -

Ale dnes byla vzhůru natolik,
Že jsem se jí mohla zeptat na tu jívu.

Ta její generace -

Byla tu, mami, v roce padesát,

Přišli po válce

když jste se sem stěhovali z Opavy?

Zvláštní směsice

Máma se zamyslí a ponoří se dovnitř

Těch, kdo chtěli zbohatnout;

Jako by netušila, na co se jí ptám

Fanatiků komunistických i jiných;

Do svého ztraceného světa

Lidí, co se tu naopak
Před komunisty chtěli schovat

Po chvíli přeci odpovídá:

(prazvláštní logika,

Byla, ale malá.

ale už je tomu tak);

Jak malá?

A nejrůznějších ztracenců

No, malá.

Co chtěli začít znovu

Asi jako ty?

Na místě s historií nula

No možná.

Jenže pak se jasně ukázalo

Jdu se zase mrknout na svou jívu

Že není něco jako historie nula

Máma na ni z ložnice nevidí

A po pádu komunismu

Jen když se vypravíme do koupelny

Milujeme ty, co bojovali

A koukneme se z chodby.

Za svobodu a spravedlnost
A na tyhle, co se tu usadili

Ale vlastně jí to asi ani nechybí

V domech vyhnanců

Myslím, že máma nemá tyhle divné sklony

Sami často vyhnanci

Povídat si se stromy

A snažili se začít znovu

A vlastně s čímkoliv

Myslíme neradi

A přijde jí to u mě trochu zvláštní

A když, tak jen s rozpaky

Když mi ta jíva přeci neodpoví.

Jíva je stále

Ale to je jen prosincový sen

V té mlze a mokru

Příroda asi nebude hrát s námi

Jen bílým chumlem

ty naše symbolické hry?

Který pomalu odplavují

A tak je trochu dětinské

Kapky, do kterých

Tvrdohlavě se dožadovat

Se mlha tiše kondenzuje

Vzpomínek z dětství;
Dětinské – ale stejně mi chybí to
Jiskření světa!

Ještě ji nevidím
Jen jistě vím

Což je ovšem naší jívě asi jedno

Že tahle průvodkyně našich dní

Má svoji agendu, jak se dneska říká

Je pořád tam

Potichounku v ní vzlíná míza

A o jaru asi právě sní

A připravuje si pupeny
Na kočičky a listy

Teď v hloubi prosince.

A těší se, jak bude zase střílet
Tím pro mě alergickým pylem

To bude prosinec!
Při našich Vánocích

Potvora!
Skoro si myslím, že to dělá naschvál…

Má přeci zářit sníh
A odpovídat tak
Na světlo proroka Izajáše
Které vyjde z temnoty

Teď už se ale rychle stmívá
V tom týdnu, co nám ještě zbývá
Do konce Léta Páně dvacet dvacet

I na světlo betlémské hvězdy
Kde se nám On právě rodí

Jíva si v mlze tiše spí
A my tu pospáváme s ní

Bez bělostného namrzlého sněhu
Je tak nějak těžší
Spojit se s tímhle světlem vánočním
A zvláště teď, v době koronaviru
Měly by být Vánoce
Jiskřivé jako tisíc plošek ledu
Když na ně zasvítí měsíc v úplňku
A světlé jako slunce
Které vyjde na vymyté obloze
Po týdnech urputného deště

Ne tahle mlha
Jakkoli poetická

Čekáme na jaro –
A snad i na vzkříšení.

