O knize
Beton (1970), poslední Holubova sbírka před nuceným odmlčením, které trvalo až do roku 1981. Obrazy děsu z odlidštění světa se vyznačují také básně ze Spojených států
amerických právě v této sbírce, která svědčí i o postupné
univerzalizaci Holubova tvůrčího vědomí. Ztemňující se horizont jeho poezie se projevuje významovou zašifrovaností
a drásavostí pohledu na konfliktnost i paradoxnost situace
člověka a společnosti.
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MIROSLAV HOLUB
(13. září 1923, Plzeň–14. července 1998, Praha)

byl český básník, prozaik, esejista, překladatel.
Narodil se v rodině právníka, dlouholetého zaměstnance plzeňského ředitelství státních drah; rozhodující intelektuální
vliv na Holuba měla ovšem matka, středoškolská učitelka jazyků. Jeho první manželkou byla herečka Věra Koktová. Syn

Radovan Holub (* 1949) je filmový žurnalista. – Obecnou
školu a klasické gymnázium Holub vychodil v rodišti. Maturoval v roce 1942 a do konce války pracoval jako pomocný dělník ve skladu řeziva a na překladovém nádraží. (Od
roku 1944 se datují jeho první pokusy o básnickou tvorbu,
inspirované francouzskou poezií v překladech Karla Čapka
a surrealismem Vítězslava Nezvala.) Roku 1945 se v Praze
zapsal na Přírodovědeckou fakultu, 1946 však přestoupil na
Lékařskou fakultu UK (MUDr. 1953). Při studiích byl zároveň (1945–1952) pomocnou vědeckou silou v Ústavu pro
filozofii a historii přírodních věd řízeného prof. Otakarem
Matouškem, jehož semináře také navštěvoval. Docházel i na
přednášky z logiky, filozofie a literární historie. Působil ve
vysokoškolské organizaci Mladá generace československých
přírodovědců. V letech 1953–1954 pracoval jako patolog
v pražské nemocnici na Bulovce, odtud přešel do Biologického (později Mikrobiologického) ústavu ČSAV, kde se věnoval především imunologii. V roce 1970 byl z politických
důvodů propuštěn, po krátké době však přijat do nově založeného Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM)
v Praze-Krči. Výsledky svých výzkumů z oblasti imunologie
publikoval od roku 1958 doma i v zahraničí v řadě vědeckých studií i rozsáhlejších knižních publikací. Dosáhl hodnosti CSc. (1958), DrSc. (1991) a doktorátu honoris causa na
univerzitě v Oberlinu (USA, 1985). V 60. letech a znovu od
konce 70. let hojně cestoval či hostoval v zahraničí, povětšině s cíli vědeckými, též však literárními (mj. navštívil Anglii, SRN, Francii, Irsko, Řecko, Čínu, Indii, Izrael, Austrálii,
Mexiko). Jako vědec i literát často a dlouhodoběji pobýval
v USA (1962, 1963, 1965–1967, od konce 70. let pravidelně
každý třetí rok).
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verše z New Yorku a z Prahy

Plavba přes Atlantik
Je to trapné,
ale je ještě příliš mnoho vody,
příliš mnoho vzduchu
a příliš mnoho nekonečna
hned za klandrem.
V prosolené dálce
vyplněné vlnami vlnami vlnami
(a vlnami a vlnami)
se zjevuje za soumraku
starozákonní oráč a pluh
a táhne brázdu za brázdou.
A jediná satba daleko široko
v neklidné štěrbině mezi nebem a mořem
je tato loď a naše
zvolna přežvykované srdce
a nezbývá tedy než trvat
od začátku času
do konce času,
ačkoli to je
dokonce velmi trapné.
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Hor y sv. Vavřince, polární záře
Zatímco toto se děje
– tato bílkovitost,
– tato kapkovitost,
– toto milosrdenství,
(A upozorňuji vás,
že jste na planetě…)
zatímco toto se děje
– toto spolčování,
– toto poskučívání,
– tato rejdivost,
(A upozorňuji vás,
že za posledních dvě stě světelných let…)
zatímco toto se děje,
dech čehosi stoupá a roste
a je běloskvoucí jako
plamen pochodně
prudce vržené
do zákulisí,
(A upozorňuji vás,
že eóny a aiolské hafry
si můžeme strčit za čepici)
dech stoupá a roste
a objevuje se, že
jedni jen vdechují a
druzí jen vydechují
– velké vesmírné dušení,
(A upozorňuji vás,
že magnetické pole platí
i pro Prsa Matky Boží)
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velké vesmírné dušení:
leklé velryby se řítí mezi
praktikábly věčna,
bledé antické masky
smutných synů a dcer
zmítají se chórem,
oponou jen jen trhnout,
bude se hrát,
bude se hrát něco bez začátku –
(A upozorňuji vás,
že jste sám, na kameni sám,
jako
prst… prst…
prsteníček)
A komáři žerou
a žerou.
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Amerika
Klavír řítící se
nedovolenou rychlostí
po dálnici noci
proniká skleněnou skříní
Island Parku.
A na milnících ulpívá
tón Fis
Gis
Eis,
černá dívčí tvář moře
se sklání nad námi,
klavír krvácí tichou
neznatelnou melodií –
Amerika.
Ale můžete to dokázat?
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Van Wyck Expressway
Podle
Ohmova zákona
napětí jet přímo úměrné
odporu proudovodiče, který
pracuje beze ztrát.
Podle
Kirchhoffova zákona
součet intensit proudů
ve větvích
rovná se intensitě proudu
nerozvětveného.
Blížíme se pólu
s rukama na volantu
a v srdci
s hrůzou
létacích ryb, které
ne a ne vzlétnout.
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11.30 v noci, Far Rockaway
Za rohem odchází býk,
aby řevem zvěstoval
stáří světa.
Za rohem odchází černá dívka
v bílém,
vlastně jen
bílé samo.
Za rohem krvavý prs luny
kojí moře.
A v dálce odjíždí
poslední autobus,
takže už nezbývá nic,
odkud by se dalo
vystoupit.
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