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EDITORIAL 1

Ó, jak š�astná to byla žena!

Karolína Plánièková

„I zakrnìlý plž si také èasem zasní

o mocné peruti, jíž k nebesùm by lít.

Nákladem vlastním vydá svazek básní.

A jak už bývá, nejdou na odbyt.

I zakrnìlý plž pak nadává a kleje

a hømít-li mùže plž, tož zahømí jeho hlas:

Je depravován vkus a lùza kol nás zde je.

Já pøišel z jiných dob a pøejdu v jiný èas!

I zakrnìlý plž pak promenádou chodí,

v své hlavì chaos, z nìjž se hvìzda rodí,

s despektem k lùze, jejíž nevkus høíšný.

A blahem chví se jeho útroba,

že orlovi se vlastnì podobá:

tak nepochopen a právì tak pyšný!”

Jenže my nejsme ani zakrnìlí, ani 
pyšní. A nepochopeni jen nechápavými. 
Jsme prostì plzeòský Plž.

Patnáctý roèník Plže! Neuvìøitelné. 
Co víc si popøát k Novému roku, než aby 
Plž pøeèkal navzdory všemu i tento roè-
ník? Kdyby byl èasopis provázán s oudy 
Evropského hlavního mìsta kultury 
2015, pøipravovali bychom teprve loòské 
lednové èíslo a nezvládli to. Do nového 
roku – jako již nejednou – vstupujeme     
s nìkterými novinkami (kupøíkladu s au-
torskou rubrikou severoèeského literár-
ního guru Patrika Linharta), pøedevším 
však v tomto Plži blahopøejeme pseudo-
nymnímu výtvarníkovi a literátovi Vhrsti 
(který deset let vìrnì stál v plžích øa-
dách) k Cenì Bohumila Polana. Také si 
nìkolika pøíspìvky, zvláštì vzpomínkami 
Josefa Hrubého a Oty Ulèe, pøipomíná-
me 100. výroèí narození Josefa Koenigs-
marka, významné osobnosti plzeòské 
kultury. Snad se mùžeme také pochlu-  
bit novou plží obálkou: zároveò veselejší 
i vážnìjší.

Doufejme, že i Milan Kundera objeví 
Plže a s chutí si poète v „kunderovských 
meditacích” Karolíny Plánièkové, které 
budou ozdobou prvních letošních èísel 
èasopisu. Zde spolu s básnìmi Jana Je-
línka, s miniaturami Lumíra Aschenbren-
nera (jejichž grafická podoba je dílem 
Heleny Jarolímkové), s poetickou navští-
venkou vimperského Romana Szpuka, 

se zøejmì posledním plžím fejetonem 
Oldøicha Janoty. 

Kuráž do nového roku s Plžem nám 

mùže dodat i sonet ironický, jejž pøe-

tiskujeme v plném znìní. Zdalipak nìkdo 

z plžomilných ètenáøù uhodne, kterýpak 

èeský klasik ho napsal a kteréhopak roku 

vyšel èasopisecky poprvé?



2POEZIE

Vysoce pravdìpodobné vìty
Jan Jelínek

Všední chvilka

                        Byl na omylu
                        jako moucha na skle
                        Edgar Wallace

…na parapetu
pod zavøenými okny
mrtvolek
             na omylu
každé léto
se povaluje
jéje!

vynasnaží se             
             vylítají se
                        vyvztekají se
                             vybzuèí se
                                    vypotí se
                                  vysílí se

         s otluèenýma
               oèima
na tom kluzkém popravišti
s obdivuhodnou úporností
úplnì do vyschla

…zrovna jsem jednu
vyhodil do smetí
byla
       tak vysušená!
                        tak lehounká!
bál jsem se 
hlasitìji vydechnout
                        abych ji neodfoukl
aby mi nezapadla
                        za radiátor
a neudìlala mi tam
bordel

mrtvolku jsem opatrnì
palcem a ukazovákem
                                   vzal za konec
                        zadních
            nožièek
abych se
co nejmíò
nakazil
            jsou to roznašeèky
chorob!
a vyhodil ji do koše

ruce si mýt
kvùli takové
prkotinì
           nepùjdu
holt si
nìjakou
chvíli
           nebudu
tìmi prsty
sahat
do pusy

FaCHiDioCie

Divák civí dav se diví
co se duši
jeví v tývý

jak se Dove
èti „daf”
otázky zhostí:
„Jemná 
        pøedkožka                 
                minulostí?”
pardon „pokožka”
to jsem se já mòouk
v tom kreativním fofru-ajfru
pøeko-hohohoho-uk
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Dove
èti „daf"”
to je mýdlo 
za všechny

Love 
anglicky „laf”
èesky „love”
což není láska
neseètìlý „vole”
ale prachy…

…a BLESKosvodem
svedený dav 
je paf…

Je to s pravdìpodobností
hranièící s jistotou
latinsky
Vysoce pravdìpodobná vìta.

Bude to buï 
ze starovìkého Øíma
nebo nìco církevního 
nìco urèitì chytré
možná i moudré 
ale i vyèpìlé
nìco jako Carpe diem 
nebo Homo homini lupus
i když je to asi poøád pravda
Intuitivní vìta – fabulovaná.

Wojtyla byl docela sympa�ák
zato Ratzinger je suchoprd 
a divnej ouøada
dodnes 
zdá se
viditelnì pøekvapený
co se mu to pøihodilo
Expertní vìta. Typ „off record” – fabulovaná.

Ústa v pamìti

Mìl jsem sen
jak na dvou modrých
horolezeckých lanech

nìjací pøísní

spouštìjí

dvì cynické fotografky

dolù

stále hloupìji a hloupìji

do vrtu

v pamìti národa

Mìly prokázat

že se

objektivnì

neprovinily

Jedna mìla veèerní šaty

s nahými rameny

s tenkými pletenými ramínky

a ta druhá…

Už nevím

už si nepamatuju

Pokaždé

když je vytáhli

do chytré a nevinné

souèasnosti

dostaly vynadáno

Ale nedaly si pokoj

furt do tý díry

ty agenturní 

soutìživý 

vrtaèky

lezly

Svìtlu vstøíc!

Za tu atrakci

            AGENTI V AKCI
dùchodci 

a pamìtníci

platí polovic

Viníci

a dìti do dvaceti

nic
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I. ŠIBALSKÝ ÚSMÌV

Jakási š�astná náhoda dnešního dne 
jí vnukla zvláštní nápad: z tvùrèí rozjíve-
nosti a se zjevnou inspirací v dadaistech 
se rozhodla, že se zavøenýma oèima za-
bodne svùj pravý ukazováèek do textu 
právì rozeètené knihy. Ne zcela náhod-
nì, ale na stránku 211, kterou mìla zaèít 
èíst. Øekla si, že slovo, na které ukáže 
její prst, bude motivem celého dnešního 
dne. Doufala, že to bude slovo vlídného 
obsahu a libozvuèné formy, a se zataje-
ným dechem se dotkla oné magické 
stránky. Otevøela oèi a po pøeètení slova, 
na kterém majestátnì spoèíval její prst,  
jí zaèaly koutky úst cukat pobaveným 
úsmìvem. Stálo tam totiž slovo „úsmìv”. 
A navíc to slovo nešlo oddìlit od svých 
dvou pøívlastkù, které znìly „lehký šibal-
ský”.  Dnešní den tedy bude ve znamení 
lehkého šibalského úsmìvu. Co víc si 
mohla pøát?

Zaèala pøemýšlet o tom, co všechno 
ji dnes èeká a do jaké míry se jí podaøí 
udržet po celý den lehký šibalský úsmìv. 
Protože vstávala brzy a ještì se nestaèi-
la nasnídat, rozhodla se, že si uvaøí kávu 
do toho nejšibalštìjšího hrnku, který 
doma mìla. Ale všechny se jí najednou 
zdály málo šibalské. Pak si uvìdomila, 
že mottem dne je sice šibalský úsmìv, 
ale pouze lehký, a s tímto mimickým vý-
razem i stavem mysli zcela korespon-
doval pestrý, ale vkusný hrnek se dvìma 
koèkami a žlutou rybièkou. Z uspokojení, 
že den zaèíná tak slibnì, se jí na tváøi 
objevil lehký šibalský úsmìv, aniž by si 
toho byla vìdoma.        

Pøipravila si kávu s velkým množ-
stvím mléka a pøemýšlela o tom, jak po-

Evangelium podle 
Mesiáše duchaplnosti I.

Karolína Plánièková

jede do práce. Bylo pùl sedmé, celkem 
dost èasu na klidné popíjení jejího oblí-
beného nápoje, protože vždy vyjíždìla 
pár minut pøed sedmou. Cesta od jejího 
domu k budovì zamìstnavatele trvala 50 
až 60 minut podle toho, jaký byl zrovna 
provoz. Najednou se ale zarazila. Po-
daøí se jí vùbec takový lehký šibalský 
úsmìv za volantem udržet? Aèkoli se      
k lidem chovala laskavì a trpìlivì, v autì 
se mìnila v nemilosrdnou draèici. Pøi 
pøedjíždìní byla nelítostná, a pøestože 
obèas dávala pøednost chodcùm, její 
jízdu by sotva nìkdo oznaèil za ohledu-
plnou. A co bylo úplnì nejhorší ze všeho: 
za volantem dost sprostì nadávala. Øí-
zení auta pro ni bylo nìco jako adrena-
linový sport, pøi kterém si odbourávala 
nahromadìný stres a sem tam nìjaké ty 
frustrace. Teï se obávala, že by si moh-
la motto a ducha dnešního dne pokazit 
hned na zaèátku. Proto se sebekriticky 
rozhodla, že dnes radìji pojede autobu-
sem. Bude to takové šibalské narušení 
každodenního stereotypu.

S lehkým šibalským úsmìvem dopila 
kávu, pak si na tváø nanesla lehký make-
up, vyèistila si zuby soft kartáèkem, ke 
svému jarnímu kabátku vybrala jen leh-
ce, ale opravdu lehce šibalské módní do-
plòky, a vyrazila na autobus. Cestou se 
stále usmívala, chvílemi nepøítomnì, pak 
pobavenì a také možná trošku šibalsky, 
a tìšila se na to, co jí osud, ten starý ši-
bal, dnes pøichystá.        

Ó, jak š�astná to byla žena! Kdyby 
byla bývala zabodla svùj prst jen o ma-
lièko níž, otevøela by oèi a místo „lehké-
ho šibalského úsmìvu” by na ni rozplác-
le zívalo slovo „papuèe”. 
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II. NAØÍDIL

Nebyla to její vina, že až pøíliš pod-
lehla kouzlu dadaistických her. Byla ze 
své podstaty tvùrcem a vždy ji lákaly ex-
perimenty všeho druhu. A tak z vrozené 
hravosti a v touze po legálním dobro-
družství postupnì propadala onomu do-
sud neznámému typu závislosti – ver-
blingu, èili patologické závislosti na slo-
vech. Asi tušíte, kde byla prvotní jiskra, 
která zažehla onu neodolatelnou touhu 
po magickém úèinku slov. Ano, byl to ten 
zdánlivì neškodný nápad vnést do nudy 
a stereotypu všedního dne nìjaký ten 
experiment, který by onu šeï narušil. 
Když poprvé zabodla svùj prst na 211. 
stránku Kunderovy Nesmrtelnosti, netu-
šila, že tato nevinná hra odstartuje celou 
sérii naprosto nepøedvídatelných událostí 
a že se z tohoto nevinného Žertu a Flirtu 
s Kunderou stane každodenní rituál, kte-
rý se rozvine v nebezpeènou Závislost. 
Pár dní pøedtím uvažovala o tom, jak ge-
niální název vymyslel její oblíbený autor 
pro jediný soubor svých povídek. Smìš-
né lásky. Ano, v tìch dnech totiž mìla 
pocit, že láska je smìšný cit, protože       
z èlovìka èiní nesvobodnou bytost, která 
se kvùli stavu zamilovanosti potácí mezi 
smìšnou závislostí na druhém èlovìku   
a zároveò touhou po svobodì. Ale co 
všechno ještì mùže zaèít být v jejím 
životì smìšné, tentokrát nedokázala ve 
své náhle pozbyté prozíravosti ani vy-
tušit, natož pak odhadnout. Není smìšné 
se rozhodnout, že budete každý den, 
ráno co ráno, s železnou pravidelností, 
zabodávat svùj pravý ukazováèek na už 
nevím kolikátou stránku Kunderovy Ne-
smrtelnosti? Copak není smìšné dìlat     
z této knihy evangelium a z jejího autora 
Mesiáše duchaplnosti? Ale co, dost bylo 
nejapných otázek. Každý nech� má prá-
vo na své úchylky, pokud jimi neobtìžuje 
druhé. I sám velký Mesiáš duchaplnosti 
øíká, že dnešní svìt je svìtem lidských 
práv, který se zmìnil ve svìt práv na 

všechno. Když touha po lásce se stává 
právem na lásku, proè by se touha po 
magii slov nemohla stát právem na ma-
gii slov? Být moderní rovná se být spo-
jencem vlastních hrobníkù, poznamenal 
kdysi Mesiáš literární postmoderny.        
Dívka zoufale toužila být postmoderní,   
a tak usoudila, že být postmoderní zna-
mená být spojencem Kunderových slov. 
Nebyla to vùbec špatná úvaha, kdyby… 
Kdyby nevedla k závislosti.

Když se naše dívka rozhodla, že bu-
de spojencem Kunderových slov, byla by 
blázen, kdyby nechtìla být také spojen-
cem slov vlastních. A pak ji napadlo nì-
co, co v tu chvíli považovala za naprosto 
fenomenální: nejenže bude spojencem 
Kunderových slov, ona je bude studovat, 
a až dostuduje, stane se magistrou ma-
gických slov. Ten titul, který si právì vy-
myslela, ji fascinoval natolik, že úplnì 
zapomnìla na slovo, které se objevilo 
nad zabodnutým prstem druhý den ráno. 
Bylo to slovo „naøídil”. To už znìlo daleko 
ménì poeticky a ještì o nìco ménì zá-
bavnìji než slovo, v jehož duchu prožila 
celý vèerejší den, a tak zaèala propadat 
mírné skepsi. Ale když „naøídil”, tak na-
øídil. Co øekl Mesiáš duchaplnosti, pro ni 
bylo vždycky svaté.        

Když tedy Kundera „naøídil” motto 
dne, bude jej muset respektovat, nikdy 
by si netroufla stavìt se proti jeho 
autoritì. Pøesto si pøála, aby tento den 
rychle skonèil. Den, kterému vládne hro-
zivé slovo „naøídil”, neslibuje nic dobré-
ho, ale spískala si to sama. Kundera pro 
ni teï byl Bùh, Bùh duchaplnosti a Me-
siáš magických slov, který slovem „naøí-
dil” najednou získával podobu despoty. 
„Kundera je despotický Bùh magických 
slov a já jeho truchlivým vyznavaèem,” 
pomyslela si smutnì, vtom se jí ale roz-
jasnila tváø nad tím, že možná vyslovila 
celkem duchaplnou myšlenku. Kundera  
ji zcela jistì neocení, ale nìjaký literární 
kritik tøeba ano.         
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Den ve znamení „naøídil” sice nebyl, 
jak ostatnì oèekávala, pøíliš radostný, 
ale aspoò po nìm zbyla jedna myšlenka, 
která za nìco stojí. Mírnì znechucená 
šla spát a øíkala si, jaké podivné hry s ní 
Kundera hraje. Nebo si hraje ona s ním? 
Každopádnì se tato hra ukázala jako 
znaènì vyèerpávající. Jeden den lehký 
šibalský úsmìv, a ten druhý naøídil! To 
byla od Kundery vyložená schválnost, 
ale jako by neznala ty jeho Žerty! Stejnì 
se nechala znovu nachytat… A vsaïte 
se, že další den se nechá nachytat zno-
vu a pak zase znovu a znovu, až se sta-
ne skuteènì prvním verblerem, èlovìkem 
závislým na užívání a zneužívání slov. 
Že takových verblerù najdeme v øadách 
politikù a novináøù už odjakživa mnoho   
a mnoho? To je sice pravda, ale ona to 
slovo vymyslela a jen tak se ho nevzdá; 
patøí jen a jen jí a ona bude první ver-
blerkou, a� chcete nebo ne. 

III. NEJASNÉ

Znovu se zaèetla do Nesmrtelnosti,   
a to jen proto, aby postoupila o kus dál    
a mohla do nìkteré z dalších stran textu 
zabodnout svùj prst a získat nové motto 
dne. Zatímco pøed tímto osudovým roz-
hodnutím pro ni byla èetba Kundery bal-
zámem na duši a zároveò jakýmsi inte-
lektuálním cvièením (proto se také roz-
hodla pøeèíst si nejzamilovanìjší z jejích 
knih potøetí), nyní se stala vášní, pøímo 
posedlostí, která ji hnala èíst dál a dál. 
Dadaistická hravost se promìnila v jaký-
si magický rituál, který ji do sebe tajemnì 
vtahoval a jehož destruktivní moci podlé-
hala. Dny se jí najednou zdály pøíliš dlou-
hé, byla pøímo posedlá tím, aby už pøišlo 
ráno a ona mohla otevøít knihu na zalo-
ženém místì a vykonat obì� svému Kun-
derovi.        

Nyní zavøela oèi, zcela se oddala své-
mu poslání a zabodla prst do strany 225 
doufajíc, že k ní tentokrát bude Kundera 
milosrdný. Jenže krutý Bùh ji nevyslyšel, 

alespoò mìla ten pocit, když si pøeèet-  
la jeho odmítavý vzkaz „nejasné”. Co je 
tady, k sakru, nejasné? dopálila se. Ale 
pak si øekla, že je to poøád lepší než 
vèerejší „naøídil”, že zase bude líp a že 
tím lehkým šibalským úsmìvem prostì    
s Kunderou nasadili la�ku pøíliš vysoko. 
„Nejasné” není zase až tak špatné motto 
dne, pomyslela si. V dnešním svìtì se 
témìø všechno zdá být nejasné, jako by 
už ani neexistovala hranice mezi dobrem 
a zlem. Souèasný èlovìk ale pøesto ne-
rad pøiznává, že mu nìco není jasné, ra-
dìji se tváøí, že spolkl všechnu moudrost 
svìta. Nìkteøí pravicoví extremisté tvrdí, 
že k holocaustu za 2. svìtové války ne-
došlo, èeský prezident popírá globální 
oteplování, Mesiáš duchaplnosti tvrdí,  
že nikdy nikoho neudal… „Bože, Kunde-
ro, stále mi není jasné, kdy se ten svìt 
pouèí…” povzdechla si dívka a rozhodla 
se dál nepokraèovat ve svých úvahách 
na téma nejasné, protože jediné, co se jí 
v té chvíli zdálo jasné, bylo to, že by její 
úvahy byly neveselé a nejasné. 

IV. ODEJÍT

Když ètvrtý den, již celá nedoèkavá, 
otevøela Nesmrtelnost na str. 231 a její 
prst ukázal na slovo „odejít”, byla opìt 
trochu v rozpacích. To slovo se jí nelíbilo. 
Symbolizovalo louèení, možná i ztrátu     
a pak bolest a samotu. Ale z druhé stra-
ny vzato, tedy ze strany toho, kdo odchá-
zí, mùže naopak znamenat úlevu, svobo-
du, zmìnu, zbavení se nìjaké tíhy, kdo 
ví? A tak se rozhodla, že tento den bu- 
de ve znamení pozitivní sémantiky slova 
odcházet. Bude to den, v nìmž bude od-
cházet od stereotypù a bude dìlat jen to, 
co ji opravdu baví. Byla najednou ráda, 
že ukázala zrovna na tohle slovo, i když 
její první emoèní reakce byla: „Ten Kun-
dera už s tìmi svými Žerty pøestává být 
vtipný.” Teï mu byla vdìèná a v duchu 
se mu omlouvala. A navíc – lepší naèa-
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sování dne ve znamení „odejít” si ani ne-
mohla pøát. Byla sobota, nemusela do 
práce a mohla se vìnovat opravdu jen 
tomu, co ji baví. I když všední den by za-
se byl o nìco vìtší zkouškou její vùle      
a schopnosti dìlat jen to, co doopravdy 
chce. Znovu zaèala být trochu v rozpa-
cích, jako by v ní zùstával velký kus vèe-
rejšího, svým zpùsobem magického Ne-
jasného dne. Napadlo ji, že udržovat se     
v jeho relativismu bylo daleko snazší,  
než se odhodlat k nìjakému zásadnímu 
rozhodnutí. Ale zasnila se jen na chvíli     
a hned nato zaèala pøemýšlet, od èeho 
by chtìla odejít. Momentálnì ji vùbec nic 
nenapadalo. Bylo to tím, že se teï cítila  
spokojená? Když je èlovìk spokojený, 
netouží po zmìnì, není dùvod z nìèeho 

odcházet. Ale není pøílišná spokojenost 
zároveò zlodìjem nových  myšlenek, za-
bijákem kreativity, vrahem zmìny? Kde 
je ona hranice mezi spokojeností, která 
nás pøivádí k novým cílùm, a tou, která    
z nás èiní duchovní pecivály spokoje-   
né s tím, co už máme a známe? Teï ji 
napadlo, že chtìla dnešní sobotu prožít      
v pozitivním smyslu slova odejít, tedy 
odejít za nìèím novým, tøeba za do-
brodružstvím, nìco objevovat a pozná-
vat, zbavovat se všeho konvenèního, co 
ji spoutává, ale pøitom mít možnost se 
vrátit tam, kam potøebuje. Tam, kde se 
cítí bezpeènì a má to tam ráda. Mu-  
sela s uspokojením konstatovat, že má       
v souèasné dobì vše, co potøebuje: mù-
že odejít, ale má se kam vrátit. 

(Pokraèování pøíštì)

KAPKY DEŠTÌ

Èlovìk putuje pod bezbøehou oblohou,
zatímco malíøka jako døív
a jako vždy je u obrazù.

V obrazech za hladinou èasu
se tøpytí hluèné ticho v kytkách
a milostných tváøích.
A hluk slyším v køížových cestách
a v zrajících jabloních.
A pak: ticho za každou møíží,
hoøící ticho obstupující Jana Palacha.

Každý rám svírá èas
i ulomenou hvìzdu z nebe.

To vyluèuje líbeznost!
Také každý z vás alespoò
jednou stál u obrazu
èi u dveøí

a øíkal si:
Otevøe? Rozsvítí?
Zavolá psy nebo lodì?

Každý z vás byl v krajinì,
z níž vám jde naproti
z celého lidstva jediný èlovìk.
A už vás nikdy neopustí.
Ani v souženích,
ani v potøebách,
ani v žaláøích.
Za to je nutné podìkovat.
A dost.
Jako vìtšina dlužníkù odejdem
a malíøka
do obrazu místo signatury všeptne:

Dìkuju. Jsem š�astná
trýzní svou, slovem,
svìtlem a barvou.

Malíøce Alenì Koenigsmarkové

Josef Hrubý
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ky právì takhle. Úplnì vidím, jak provi-
nilci zoufale prosí èerty, jestli by je pøece 
jen radìji nemohli povaøit v tìch kotlích. 
Bylo to utrpení. Èlovìk to mohl obkroužit 
tøeba padesátkrát a stejnì ta koule ne-
byla dost bílá. A to mìly být ètyøi!

V rámci zachování svého pøedškol-
ního duševního zdraví jsem rychle pøe-
hodnotil strategii. Stejnì nikdo nepozná, 
když budu trochu švindlovat. Na senzaè-
ní výstavce hotových prací všech dìtí se 
pak skvìlo pár desítek kouzelných, úpl-
nì stejnì nesmyslných výtvorù, z nichž 
aspoò trochu vynikl ten mùj.

Možná z toho ani žádnou výstavku 
nedìlali, už si to nepamatuju. Ale názor 
paní uèitelky, že jsem podvodník, který 
sotva kdy dosáhne výtvarnou èinností 
by� jen minimálního úspìchu, jsem si za-
pamatoval docela dobøe. 

Známe to úplnì všichni. Kdo z nás 
nìkdy v životì neslyšel: „Ty jseš na ten 
sport úplný lempl,” nebo „Ty už radši ne-
zpívej.” Všichni si neseme životem tyhle 
názory na sebe samé a zcela vážnì jim 

Jak mi ètyøi snìhové koule 
málem znièily kariéru

Na mateøskou školku mi zbylo v hla-
vì jen nìkolik kusých vzpomínek: jak 
jsem na vánoèní besídce recitoval bás-
nièku o kaprovi a skoro jsem to nezkazil, 
jak jsem jedné sympatické holèièce má-
lem zlomil nos, jak jsem jedl ty skvìlé 
obìdy jen s výhružnì položenou vaøeè-
kou na stole, jak jsem kreslil maminku 
nebo jak jednou všem klukùm vyšetøova-
li, zda nám sestoupila varlata. 

No, když na to tak vzpomínám, našlo 
by se toho víc, ale ètyøi snìhové koule 
patøí k zážitkùm nejsilnìjším. Šlo totiž     
o senzaènì kreativní úkol nakreslit do 
ètyø rohù barevného papíru bílou pastel-
kou velké snìhové koule. Mìlo to vypa-
dat asi nìjak takhle:

Nádhera, že? Tedy když pominu, že 
takhle žádná snìhová koule nevypadá. 
Jenže to nìkterým lidem prostì nevy-
svìtlíte. Zvláš� když je vám pìt.

Naprosto nejdùležitìjší na tom bylo 
kreslit opravdu jen koleèka a v žádném 
pøípadì si to nezjednodušovat jinými ta-
hy. Jestli existuje peklo, muèí tam høíšní-

Vhrsti
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vìøíme, aniž bychom si uvìdomili, jak 
hodnì hloupý byl èlovìk, který je pøed 
námi kdysi pronesl.

Ještìže jsem si takových vìcí v živo-
tì nikdy moc nevšímal. Vyplatilo se mi   
to nejen ve školce. Tøeba když mì milá 
tøídní uèitelka pøed talentovými zkouš-
kami na støední citlivì upozornila, že se 
na žádnou výtvarnou školu stejnì nikdy 

nedostanu. Svùj fundovaný názor sichro-
vala tím, že mi pro jistotu odmítla dát do-
poruèení. A to byla v dobì kádrových po-
sudkù vìc pomìrnì zásadní.

A tak se navzdory ètyøem snìhovým 
koulím (a té krávì tøídní) dneska živím 
kreslením a navzdory všem èeštináø-
kám, co jsem jich v životì potkal, dokon-
ce i psaním knížek.

Vítejte, dìcka!
Patrik Linhart

VZNEŠENÉ VYHNITÍ

je dandy moderním dekadentem druhé 
poloviny devatenáctého století, doby so-
ciálních a ekonomických zmìn, dvacáté 
první století patøí k hipsterovi z podob-
ných dùvodù. Doba je ošidná a proble-
matická z hlediska pohlaví, spoleèen-
ských tøíd i kulturních hodnot, ve dvacá-
tém prvním století sdílí postmoderní 
hipster spoleèné rysy s romantickými 
pøedchùdci v bouølivé Evropì v polovi- 
nì devatenáctého století; není-li to v ša-
tech pak v temperamentu, sociální nut-
nosti a historickém následování.” 

Reeves rozumí hipsterství jako reak-
ci mladých Britù na konvencemi sváza-
nou dobu edwardiánské a poedwardián-
ské Anglie. Z tohoto hlediska je zcela 
pochopitelný styl raných hispterù v Britá-
nii, Francii a v Nizozemí, kteøí mísili styly 
evropské a africké (antilské) kultury. Nic-
ménì to, co bylo pùvodnì dobrodružství 
a radost z objevování, se stalo trapné. 
Reeves, který tomuto stylu zjevnì na po-
èátku pøikládal velké ambice, je skeptic-
ký: „…vytváøejí mazanice ze sebe sa-
mých ve velmi intelektuálnì nároèných 
mozaikách, které jsou ubohé a smìšné, 
jen proto, aby se utvrdili ve významech 

Vítejte, dìcka! Vítejte pøi ètení této 
rubriky, již jsem obdaøil tímto vhodným 
názvem. Nevybral jsem jej tak zcela ná-
hodou, myslím, že vìtšina pochopí zøej-
mou filiaci s rubrikou Haló, tady èistiè-  
ka, která vycházela ve Tvaru v letech 
2009 až 2013. Jsem Severoèech z Teplic 
a z Duchcova a je tedy samozøejmé, že 
jsem ještì ve své mladické pýše pova-
žoval vše od lázní, hald a rypadel na jih 
za jih. A na severu je jih málo. Naštìstí 
mi Robert Janda øekl, že Plzeò je na 
západì. A první dopis od básníka, dnes 
se tomu mùže øíkat e-mail, jsem dostal    
z protialkoholní léèebny na plzeòském 
Lochotínì. Když vyšlo album Violator od 
Depeche Mode, byl jsem poprvé na 
plzeòském nádraží. Lidi tam mluvili dia-
lektem, který jim tolik závidím. Škoda, že 
ten kraj, ta zemì nebo mìsto, nejsou to-
lik patrné v poesii. Ale to je mùj osobní 
pocit, který má pocit, že má pocit, takže 
se vìnujme vìcem – tøeba takovým, co 
jsou nad námi i pod námi.  

V roce 2013 vyšla studie Hipster ja-
ko postmoderní dandy Michaela J. Ree-
vese. V jejím úvodu autor píše: „Pokud  
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svých atributù, jejichž obsah se vytratil,   
a pro nì samotné je zcela povrchní.    
To, co zpoèátku zaèalo jako zajímavá 
deviantní subkultura, se stalo neukot-
veným mišmašem kultovních znaèek, 
který spolkne vše, co mu stojí v cestì.”

Mùžeme si všimnout zvláštì faktu 
„smìšnosti”, který kdysi vzbuzovala sub-
kultura metalistù, pozdìji emo (to však 
patøilo pouze náctiletým, v jejichž slovní-
ku „nadsázka” nikdy nesmí chybìt). Dan- 
dy se pokládá za clowna, za smìšného 
èlovìka s tragickými – a právì že komic-
kými – aspekty svého konce, hipster je 
však kašpar. Ze všech exklusivit života 
jakými jsou styl, umìní a vìda si vybral 
kulturní prázdnotu „retra” a aktualismus 
technofetišišmu. Jeho smìšnoheroický 
pøístup k životu už není ani donkichot-
ský, protože ten mu sebrali steampun-
koví retrofuturisté. 

Britští kulturní antropologové paso-
vali hipstera na jednoho z uchazeèù    
„na prázdný trùn romantismu”. Michael   
J. Reeves k tomu dodává, že „(hipster/ 
dandy)… jako módní nadšenec vyznává 
pružnost a promìnlivost významù, právì 
tak jako beztvarost èasu a jeho tendenci 
k opakování, nahodilosti a k neklidu.” 
Reeves tak soudí navzdory konstatování 
o komercionalisaci hipsterství. Ta pro-
chází dvìma síty. První je zcela prosté: 
aèkoli plnovous není zásadní atribut 
hipsterství, v posledních dvou letech ne-
lze pominout fakt, že z deseti reklamních 
figurantù má osm plnovous. Druhé si za-
slouží vìtší pozornost. Hipster je baš-
tonáda kultury, která má životnost jako 
hardcore, ale pøece jen má vìtší ambice: 
kombinace umìní vytváøeného na psa-
cím stroji a aplikací. O dandyích se pí- 
še už v roce 1720, pozdìji se jim øíká 
man od feeling, jsou také diletanty, jako 
William Beckford a jako hrabì z Nan-
teos, jeden z francouzských kavalírù 
píše: „…opravdový muž musí pomýšlet 

ménì na zdokonalování se v tom, co 
podniká, než na nutnost zhostit se toho 
jako opravdový muž.” Mimodìk vytváøí 
jednu z definic dandysmu. 

V oparu se otevírá laskavá tlama ry-
padla. Je první týden listopadu a já se    
v triku procházím po haldách. Jednou se 
bude psát o tom, jak lidi chodili v chladné 
mlze listopadu a øekne se: Jim bylo tak 
støednì. Teï je mi taky tak støednì, pro-
tože laskavá tlama rypadla míøí na zá-
pad, do zemì, kterou neznám. Praskly 
limity. Mùžeme to vnímat jako gesto. 
Jako to poslední, co ještì po této same-
tové revoluci platilo. Je to strašné, ale na 
druhou stranu ta krajina poøád srší tím, 
èemu øíkám neláska ke golfovým høiš-
tím. Možná to zemì sama cítí, v hlubi-
nách tiskne brikety, a to jen proto, aby 
zde nebylo nic, leda krásná pustina. Ne-
bo� všichni, kteøí volali po kráse a vše-
obecném zblažení, doèkali se leda koko-
sových koèek v satelitních úpletech.

Mùj pøítel na této procházce, doktor 
René Skalský, vzpruha vedlejších cest, 
Èech srdcem, duší Nìmec, zvažuje, jak 
by se mohl úèastnit soutìže angažova-
ných básníkù v jejich spravedlivém hnì-
vu. Po chvilce však øekne toto: „Mosam-
bik, Angola, Kuba / státy to� rùzné / spo-
juje je èerná huba / a obleèení nuzné.”  

Na otázku, jak je to angažované, od-
poví Skalský: „To je mezi nima.”

Jednou z otázek, které Asociace spi-
sovatelù ve svých poèátcích øešila, byly 
autorské honoráøe za ètení. A� si Jan 
Nìmec øíká, co chce, je nemyslitelností 
dosáhnout nìjakého daného práva na 
peníze za ètení. Ostatnì snad to tak ani 
nemyslel, pøi svých ambicích jistì po-
mýšlel na jiná, respektovaná ètení, by� 
byla øeè o knihovnách. By� jsem jako 



11

jeden z prvních úèastníkù setkání bu-
doucí asociace navrhoval stavovské 
pojetí této party – a to stavovské se vším 
všudy, vèetnì rozdìlování šlechtických 
titulù a rytíøských øádù, vèetnì hodnosti 
poeta vavøínový – èili toto vše jsem øíkal; 
pøesto vím, že uznávaný básník, ten, kte-
rý vydal v úctyhodných nakladatelstvích 
aspoò dvì tøi knihy a vyèamtá aspoò pìt 
piv na akci poesie, má nárok na honoráø, 
kterému se nevysmìje bezdík, jenž vám 
za stejný èas vymete chodník pøed kul-
turním budoárem. Stavovsky držím basu. 
Nedávno mì však pozvali do Plznì na 
ètení a po žádosti o ces�ák jsem dostal 
odpovìï, že by to pro místní autory bylo 
nefér, když budou èíst zdarma. Inu, udì-
lám to jednou a pak si øeknou, že nám 
na tom nezáleží.  

Pøedevším je nutné pøiznat si, že my 
lidé o izolepách a jejich skuteèných vlast-
nostech nevíme témìø nic. Namítnete, 
vìdec-izolepáø, ten pøece izolepy vyvíjí  
a ví. Ve své skromnosti buï mlèí, nebo 
se utopil v slzách vývojáøù lepidel. To se 
øíkalo, že vteøinové lepidlo je na všechny 
trable. Cha! Nevím pøesnì, jak dlouhá je 
vteøina tohoto lepidla, je to spíše nano-
vteøina bìhem níž se pøilepíte k èemukoli 
a to ještì na tak dlouho, jak toto tzv. 
lepidýlko bude chtít. Izolepou slepíte 
prasklý lavor, ve kterém vaše žena du-
pala hrozny vína, slepíte houpaèku, na 
které se houpalo vaše dítì, slepíte ná-
razníky Fordu Escort. A to mluvím o støí-
brné izolepì, ta obyèejná, prùhledná do-
káže v jediném záškubu utøít a depilovat 
prdel.   

„Chci žít tak, abych neublížil jiným.” 

To je mé motto. Básník je možná po-
vinen vyjádøit se k politickým problémùm 
svìta, dandy je mimo, potenciální hip-
ster (podle these „hipster – postmoderní 

dandy”) by se patrnì mìl zachovat stej-
nì. Jak se tedy zachová básník-hipster? 
Vycházíme ze stejné kulturní základny, 
ale zatímco básník Ticho, Adam Borziè  
a Svatava Antošová dìlají, co musí, na 
té naší frontì elegance a stylu je prostì 
jen ticho. 

Co jsem zde napsal o hloupých pó-
zách, jež jsou hipsterùm vlastní, o smìš-
nosti, kterou vzbuzují – nestane se ni-
kdo skuteèným dandym, èlovìkem, který 
svìtu netyká a tykat si od nìj nenechá?! 
Uvedu zde pøíklad básníka, který sice 
není dandy, ale má k tomu velice velmi 
blízko: V lednu 2012 napsala Michae-   
la Otterová pro Tvar v recensi na sbírku 
Radka Fridricha Nebožky/Selige: „Nemìl 
by se básník snažit psát více k souèas-
nosti?” Tehdy mì napadlo, zda si tropí  
ze mì prdel, nebo je to nìjaká retro ko-
mouška. Ale pøece jen, i kdyby se ten 
Fridrich snažil, aktuální dnes, po tøech 
letech, prostì nebude.    

Ilustrace Miloslav Krist
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Roman Szpuk

Žlutá rùže (padr� slov)

I.

Opadávají vosí hnízda z plachetnice,
tøemi osobami koluje záø v misce.

V odstøedivce za scénou
toèí se šat ukøižovaného na cestu.

Za zády mu skøípou kuplet
mincolamy žlutých rulet.

II.

V altánku
s okvìtím žlutých opánkù

upalují mnišku, zaklínala oheò,
pøiklopila potemníky Mánesovým zvonem.

Už jím prosvítá
pouštní sad.

III.

Neovládne let døív, než opadá
fontána.

Vyšplíchla, když Nejvyšší do hladiny flákl
po èmeláku.

Amen
prýští z puklin Pána, jenž byl ranìn.

IV.

Chodbu prosvítím,
namoèím v rose hostii.

V zlaté žínici za žaluzií zrána
víra bude vyreptána.

Pod oblaky neutichá
štìkot žlutých rùží v nikách.

V.

Na tìlo
slétají se žlutí supi naslepo,

- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - -

Nedostali se k soustu,
ožírají kostru.

VI.

V zábìrech vesel
proud plavé plátky nese,

posílá poupata po polštáøcích pìn,
tají sten

pøed tím, kdo se k øíèním tmám
prohoupal.

VII.

Nepøítel mìsto s hroby srovnává,
polibkem do rùže propadám.

Kloužu po tobogánech,
opouštím ženu, pramen i vánek.

Snažím se vydrat ven
žlutým Lazarovým rubášem.

Noèní vítr
 
I.

V nozdrách mi ledový vzduch pramení,
mysl si ustele na vlèí stopì.
Podkopu propadlo, ukápne z nebe
                                                  kamení,
vychladne v hrudi, noc nepøijme obì�.

Nad lesem nadouvá vichr bøich,
maltuje mraèny, co seškrábl z fresky,
háj Artemidin je pln vidin halových,

1)tam Hérakleitos hraje s dìtmi v kostky.

Žlutá rùže – Noèní vítr



13

II.

Zbyl prázdný hrob v zenitu,
kol dokola blýskavice dolamuje tøtiny.
Šperky z tìla sklouzly zpìt do stínù,
objíždím prstem èernou èíši elektøiny.

Sepnuté ruce skrývají perlu, 
                                            hvìzdy lžou,
mìsíc klesá pod kormidelní klenbu
                                                      bouøe,
jazyk se prodírá rosnou dužninou,
olizuje hoøký koøen.
 
III.

Touto nocí tah náøkù ustává,
do tváøe vítr naléhá bez pøíchvatù.
V ústech trnou hvìzdy, zotvírám ústa 
                                                   v tmách,
vítr pod pokrývku kraje plosky zasul.

Mé srdce je v Campanule zrezlá
                                               zvonkohra,
v prùduších vìže cinká dutý dukát.
Až rozbøeskem rozdoutná se rozeta,
na otoku vìtru stane strnad.

IV.

Vzbudit pláè – korunu tøešnì do kvìtu,
nechat volnì protanèit vítr,
past mu nastražit, vèely pozvat 
                                             k poupatùm,
uvolnit jim pøítrž.

Ponechat rybník pláèe protržen,
propustit náøek, po kamení skuèet.
Hladinu, jež zrcadlí nerv tam nahoøe,
únosem rozezvuèet.

V.

2)Pozoruju s Anaximénem,
severní hory jsou zaclonìny dìtským
                                                blázincem.
Propadlou støechu filmuje cizokrajný
                                                         dron,
sestry se rozutekly dubovou honitbou.

Jedna z nich – blùzka se jí bìlá –
je pouhým závojem, vìjíøem smrti. Její
                                                       pukrle
svítí horskou drahou vyklenutého èela,
matným potem kupole.

VI.

Vhazujeme do žebradla cesty almužnu,
                                                 své stopy,
proti nám letí tažných ptákù hoj,
jsme staøí a znavení, už nedojdem 
                                               do otroctví,
oblohu ohoblovalo hejno nahrubo.

Kraj deštìm brodí se a slévají se studny,
slunce rodí se a hned se vypaøí.
Veèer nás potkají, jak na sestupu
                                       rozhrnujem trny,
díváme se novým mrakùm do tváøí.

Šest osmiverší 26. 4. - 3. 5. 2015, noci pod ši-
rou oblohou v pøízemním mrazu na Churáòovì 
– pìtidenní bloudìní s matkou po sídlišti v Te-
plicích – osamìlá noc na vìži na Milešovce.

1)
 O Hérakleitovi Diogenés Laertios, Vitae 

philosophorum IX zlomek A 1,3: „Uchýlil se do 
svatynì Artemidiny a hrál s dìtmi kostky; když 
ho pak Efesané obstoupili, vzkøikl na nì: Co   
se divíte, nièemové? Což není lepší dìlat toto, 
než s vámi spravovat obec? Nakonec se vystì-
hoval, zprotiviv si lidi, a žil osamìle v horách, 
živì se travou a bylinami. Když z toho ovšem 
dostal vodnatelnost, vrátil se do mìsta a zá-
hadnì vyzvídal na lékaøích, mohl-li by udìlat  
ze záplavy sucho. Protože ho nechápali, za-
hrabal se ve stáji do kravského hnoje, doufaje, 
že se teplem hnoje voda z nìho vypaøí. Když 
však ani takto nièeho nedosáhl, skonal ve vìku 
60 let.”

2)
 Anaximenés z Mílétu, Zlomek A 7 = Hippo-

lytos Rom., Refutatio I, 7 Marcovich:
„Slunce se neskrývá tím, že se pohybuje pod 
Zemí, nýbrž tím, že je kryto vyššími èástmi 
Zemì.”
Zlomek A 14 /4 = Aristotelés, Meteorologica II, 
1; 354a27: „Dokladem toho, že severní èást 
Zemì je vysoká, má být pøesvìdèení èetných 
dávných meteorologù, že Slunce se nepohy-
buje pod Zemí, nýbrž kolem Zemì a její se-
verní èásti; že mizí, a tak pùsobí noc, protože 
smìrem k severu je Zemì vysoká.”
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Návštìvou v rue de Champollion 
Oldøich Janota

Minulé setmìní, zaèínala ta mladistvá 
píseò, šel jsem tmu nachytat – nachys-
tat? – ne, nasypat, ano, šel jsem tmu na-
sypat  ptákùm do krmítka. Do rána ji se-
zobali tak, že nezùstal tam ani vlas / Šel 
jsem tmu nasypat houfu oveèek bloudí-
cích po lese / ráno jen chomáèek tmy / 
visel na trnitém keøi.

Jela ten veèer zaoceánská loï, bytel-
nì stavìná kamennou zdí, plavci na ní 
pluli, tisíce tøepotavých svìtélek. Já sám 
jsem zapálil tøi. 

Stál jsem v té chvíli pøed Rosettskou 
deskou v rue de Champollion, v samém 
rohu bubeneèského høbitova, a tøeštì 
zraky v tlamì soumraku úpornì luštil hie-
roglyfy na té mramorové desce vytesa-
né. Bylo tam, jak jsem vìdìl z Plútarcha, 
egyptské písmo démotické, lidové, nej-
jednodušší, pak tam byl pøepis øecký       
a hieroglyfický. 

Byl jsem si jist, že èíslovky na desce 
znamenají jména králù, avšak køížky, 
které byly pøed nimi, že nejsou souèástí 
královského jména – èímž jsem vyøešil 
problém, na kterém ztroskotal de Sacy.  
Bylo mi navíc jasné, že hieroglyfy ne-
nesou pouze význam pojmu, ale zname-
nají též zvuky, jež musí být shodné s øec-
kými pøepisy jmen tam uvedenými. 

Témìø nikdo na høbitovì již nebyl, jen 
tu a tam se mezi náhrobky rýsovaly v še-
ru obrysy postav, stojících mlèky a ne-
hnutì, se svìšenými hlavami, pøesto ony 
kamenné andìly, na náhrobcích vìènì 
plaèící, nepøipomínající, nebo� na rozdíl 
od nich koš�átky ometaly mramorová 
roubení a cestièky toho nekoneèného 
bludištì èi s plechovou konvièkou pobí-
haly k zahradnímu kohoutku trèícímu     

u zdi pro vodu, aby uhasily svíèky, které 
již dohoøely. 

Je tedy nutno se k významu dostat 
skrze jeho zvukovou podobu? Zkusil 
jsem vyslovit ta èísla, jméno krále, na-
hlas. Avšak sotva jsem to tisíc devìt set 
šedesát ètyøi vyøkl, bylo jasné, že ani       
v øeckém pøepisu, dokonce ani žádném 
jiném známém jazyce takhle jméno mé-
ho dejvického dìdeèka nikdy neznìlo, 
pøestože bojoval za první svìtové války 
na Piavì a zachránil ho pouze neléèi-
telný prùstøel nohy, takže po celý život 
musel udržovat tu ránu otevøenou, prù-
chozí, protahovat ji každý den klùckem, 
lýtkem skrz naskrz. Navíc si každý veèer 
nasazoval na noc sí�ku na vlasy, potøené 
brilantinou, takže ráno je mohl, nepøele-
želé, snadno ukáznit na dokonale rovnou 
pìšinku rozèísnoutou na skráni vlevo!

 Vlevo nebo vpravo? Z mého pohle-
du to bylo… nevzpomenu. Nemá se te-
dy nápis na Rosettské desce èíst zleva    
i zprava? Egyp�ané èetli zprava doleva, 
zkusil jsem to tedy obrácenì. Avšak 
hned první písmeno J bylo již zpùli 
setøelé, nikdy jsem dìdeèka neoslovoval 
jeho køestním jménem a teï si najednou 
nedokáži vybavit, jak se vlastnì køestním 
jménem jmenoval. Josef? Jiøí? Jan?

Marno. Dokoleèka jsem znovu proèí-
tal ty nápisy, 1974, 1992, 2005 a… doko-
leèka! Ano, stále dokoleèka, donekoneè-
na, to je to poselství z Rossetské desky, 
to je ten pøesný pøeklad hieroglyfù, jak 
nás to v buddhistickém kroužku uèili zpí-
vat již v dìtství, øecky i egyptsky: All dog-
gies were weaping / and they dug up      
a tomb / On the potatoe-ledger / there 
was an epigraph with these words. 
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Zavíraèka – Poslední veèeøe Pánì
Lumír Aschenbrenner

Dìs se !

ZAVÍRAÈKA

Dìse...
Deset
De se...

POSLEDNÍ VEÈEØE PÁNÌ

Pojï dál, Jidáš !
Co si dáš ?

Grafická spolupráce
Helena Jarolímková
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Blížící se výroèí a potøeba zareagovat
Ota Ulè

Prvního ledna roku 1916, pouhých pár 
hodin po absolvovaném Silvestru, se 
narodil mùj blízký pøítel  a ponìkud vzdá-
lenìjší pøibuzný Josef Koenigsmark. Na-
še babièky byly sestry, tak nìjak to prý 
bylo. Ve Slovníku èeských spisovatelù, 
který v roce 1982 vyšel v torontském na-
kladatelství manželù Škvoreckých, se lze 
o nynìjším posmrtném jubilantovi se 
jménem velmi pravdìpodobnì skandi-
návského, a to švédského pùvodu do-
èíst. (Jméno Konigsmark se nejèastìji 
vyskytovalo v západních Èechách s je-
diným možným vysvìtlením, že se tam 
pohybovala vojska švédského generála 
Jana Kryštofa Konigsmarka a že jejich 
mnohé sémì zanechalo pøíslušné stopy 
v následných èeských generacích.) Zmí-
nìný literární zdroj informuje, že v Plzni 
se narodil „básník, satirik, autor libret      
k muzikálùm a revuím. Syn úøedníka. Po 
maturitì na reálném gymnáziu vystudo-
val Právnickou fakultu UK. V roce 1944 
zatèen, v únoru 1945 uprchl z vìzení.”

Pozoruhodný tvor s elegantním až 
smilným knírkem, s nezapomenutelnou 
unikátností, totiž dùslednì pomalým 
zpùsobem vyjadøování. Nedovedl jsem  
si pøedstavit, že by byl pøidal na svém 
tempu ani za nejdramatiètìjších okolnos-
tí, jako jsou hurikány, tornáda, tajfuny, 
zemìtøesení a jiné nepøíjemnosti. Ne-
zrychlil ani pøi sdìlování sebedramatiè-
tìjších okolností života a smrti. 

Nebyl jsem ovšem svìdkem situací, 
od nichž již uplynulo víc než pùl stole-   
tí. Mnì sdìlené teï pøedávám: Jak dob-
øe známo a mnohonásobnì potvrzeno,       
v období Protektorátu Èech a Moravy 
jsme netrpìli nedostatkem udavaèù. 
Taktéž na Plzeòsku, kde byla na gesta-
po doruèována mnohá anonymní udání       
o Øíši škodlivé èinnosti – a� ilegálnì 
krmená husa èi podvratná èinnost, krutý 

dopad se pøíliš nelišil. Pøi domovní pro-
hlídce objevena mapa pøedváleèné ÈSR, 
poïobaná rùznobarevnými špendlíky.     
Z majitele, teoretického bojovníka, se 
bez velkých obtíží podaøilo vymlátit po-
tøebná, jakkoliv nepravdìpodobná do-
znání o  plánech vítìznì vyøešené války, 
který špendlík co  znamená, èímž se do-
šlo i k tomuto Koenigsmarkovi. Ten zat-
èen, po anabázi pracovního tábora v Te-
rezínì skonèil v oèekávání trestu smrti    
u soudu v Drážïanech. Naštìstí v únoru 
1945 ho vysvobodilo bombardování, nej-
vìtší pøednukleární inferno druhé svìto-
vé války s rekordním množstvím obìtí, 
mezi nimiž byl i nejproslulejší nacistický, 
pùvodnì komunististický soudce Roland 
Freisler, jenž s celým soudem se odebral 
do pekel. 

Koenigsmarkovi se podaøilo vyprostit 
se z trosek rozboøeného vìzení. Poté vy-
užil maximálního chaosu a dal dohroma- 
dy skupinu dalších èeských pøeživších     
z kriminálù èi z totálního nasazení v prá-
vì rozbombardovaných továrnách. Ti se 
dali pod Josefovým komandem na po-
chod smìrem na Prahu, a to nikoliv ob-
cházením vesnic a mìst a tím se stát 
zdrojem podezøení, ale naopak zamíøili 
do centra té které komunity, kde u pøí-
slušných policejních úøadù oznámili, že 
jsou ausgebombte tschechische Arbei-
ter, vìrohodný dojem dosažen a dál se 
mohlo pokraèovat ke kýženému cíli. Po-
daøilo se pìšky dojít až do Prahy, kde   
se doèkal konce války skrýván ve skøíni 
zdìšeného  pøíbuzného. Po válce, kterou 
se mu takto dost zázraènì podaøilo pøe-
žít, se mi jednou zmínil, že obdržel jakési 
ocenìní za zásluhy od Svazu prùmyslu  
a rovnìž nìjaký øád od Svazu protifašis-
tických bojovníkù.

Právem ho proto rozhoøèilo tvrzení 
Václava Èerného, vynikajícího literárního 
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vìdce, komunisty dùkladnì pronásledo-
vaného, leè odøíznutého od zdrojù a bez 
pøístupu k archivùm, aby si mohl ovìøit 
potøebná fakta. Èerný v knize Pláè koru-
ny èeské cosi dokonce tvrdil o Koenigs-
markových kolaborantských pronacistic-
kých sympatiích. (Václav Èerný navíc za-
mìnil jméno rokycanského regionálního 
historika Josefa Königsmarka s Josefem 
Koenigsmarkem… staèil „umlaut”). Když 
zásluhou nejhrùznìjšího bombardování 
celé druhé svìtové války se této obìti 
nacismu podaøilo pøežít a uniknout, ne-
podaøilo se mu upozornit Václava Èerné-
ho na jeho obrovský omyl. Vlastenecký 
vìdec, pachatel takové nehoráznosti, od-
mítl s osoèeným komunikovat. A bylo na 
osoèeném, aby se  tou ošklivostí nadále 
trápil. 

Po další øadì let bylo na nakladatel-
ství Škvoreckých v Torontu, aby se zabý-
valo touto ošklivostí. Vyjímám z naší ko-
respondence mùj dopis: Binghamton, 
den VØSR, 1979. Posílám pána s kon-
taktem na Václava Èerného: Rudolf 
Tkaný, Robin Hood Diner, Livingston 
Manor, New York, 12758. Do Prahy od-
jíždí v lednu a je ochoten vypomoci. 
Jestli Vám to vyjde dojet k nám na Sil-
vestra, zajeli bychom k nìmu. Právì ètu 
Èerného. Veledíky za dokument – po-
únorová scenerie, jak jsme ji žili, a tady 
teï to je, s detaily, na plné pecky, jazy-
kem  bohatým, místy až moc bohatým. 

Škvorecký, Toronto, 3. února 1984: Ta 
vìc s Èerným se zamotává. Jak víš, Èer-
ný chtìl vydání sám zarazit, ale už to by-
lo vytištìné, pak Havel vzkázal, že si  to 
Èerný rozmyslel... Mám tedy obavy, jest-
li se o tom zaène psát v tom smyslu, že 
by mohli policajti doma Èerného zmáèk-
nout, a pøi jeho vìku èlovìk neví: trefí ho 
šlak, nebo ve vzteku se paradoxnì pøipo-
jí k zatím nepodané žalobì paní soudruž-
ky profesorky Raškové. Já vím, že Èerný 
samozøejmì pøestøeluje, je divoce jedo-
vatý a obèas støelí vedle. Ale støelba ve-
dle není, øekl bych, jeho vina, nýbrž vina 
situace, v ní je vinou režimu, který bývalí 

soudruzi pomáhali stavìt: kdyby mìl 
Èerný volný pøístup do archivù...

Po pøemnohých letech ledacos se mi 
vybavuje: jeho výteèný smysl pro humor, 
matoucí tehdejší nijak znamenitì vyba-
vené mozky lidosprávy. Jak on napøíklad 
reagoval na pøíkaz plnìní zemìdìlských 
dodávek! K manželèinì po otci zdìdìné  
závidìníhodné vilce totiž patøil znaèný 
kus louky, a tudíž i povinnost plnìní plá-
nu dodávek mléka a másla, aniž ale byl 
vlastnil potøebnou kravku producentku. 
Tento manuálnì pracující pøíslušník in-
teligence vyøešil svou socialistickou po-
vinnost nákupem másla v maloobchodì 
s odkazem na neexistující, jím nevlast-
nìné dobytèe a takhle své budovatelské 
úsilí plnil.

Z již citovaného Slovníku èeských 
spisovatelù se o pováleèném poèínání 
Josefa Koenigsmarka dozvídáme: „Po r. 
1945 mj. dramaturg plzeòského divad-
la... r. 1970 ze zamìstnání propuštìn.” 
Vbrzku po Vítìzném únoru odvelen k prá-
ci manuální, následovaly pokusy o ná-
vrat k divadlu, pøekládání a upravování 
libret oper a operet. V  pamìti mi dosud 
uvízl zážitek veleopatrnì zmodernizo-
vaného Offenbachova díla o pùvabné 
trojské Helenì: tolik vzdálená antika, 
snad plzeòské partajní naèálstvo blaho-
sklonnì pøikývne. Napjatì na premiéøe 
naše zraky zamíøily k jejich prominentní 
loži, v nomenklatuøe tehdy v èele s Èest-
mírem Císaøem, posléze nabyvším so-
cialistickou lidskou tváø, zda se uráèí 
aspoò trošku zatleskat. Moc nadšení 
jsme se nedoèkali, pachatel Koenig-
smark si kádrovì poškodil, narozdíl ode 
mne, zásluhou mého poté úspìšného 
ilegálního úprku, jímž  jsem „zradil v pl-
né nahotì”. Takto vehementnì, až témìø 
poeticky hodnotil mou velezradu notnì 
popuzený estébák jménem Buøiè. 

Uzavírám zdùraznìním, že žádná     
z ladnì se pohybujících krasavic na Koe-
nigsmarkovì scénì s líbeznou Helenou 
tak neèinila ve stavu protistátní protistra-
nické nahoty.
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Tak jsem se rozlouèil...
Josef Koenigsmark

VEÈER

Tak už je veèer

Jak tlapky koèièí tmou padající listí

                                                    šelestí

Strom pùjèuje mi svùj pláš�

Ohøej se nestrádej zimou šeptá

Pak budu s listím tlít

A budu živný

Svým masem splatím stromu dluh

Tak už je veèer

Pøes hradbu nahlíží sem smrt

Ten smutný smutòouèký oblièejík

Dìvèátek Botticelliho

Ach my se dobøe známe

Vícekrát jsme se už setkali

Na prvním dvoøe v Terezínì 

V plamenech Drážïan

Na lùžku kliniky spali jsme spolu

Jen ještì poèkej má drahá

Až pùlnoc v kožichu z husté tmy

Zlomí mùj den

Najdeš mì v tlejícím listí Spícího brouka

Nìžnì mì zmrazíš svým dechem

Ó bìda nebudu

A snad pøece

Možná v tom stromu

Sbohem

Tak už je veèer

ÈAS
                       Sic tempus fugit

Hodinu za hodinou

Den za dnem

Za rokem rok

Vìší na mì èas

Jako závaží

A náhle

Už nemohu bìžet po písèitých stezkách

Mezi mezemi z èekanek a koukolù

A náhle

Už nemohu plavat v zátoce

A pøátelit se s vážkami a šídly

A náhle

Nedovedu ani spøádat v polospánku sny

Leè myslím jenom na to

Co mì tíží

Co her jsem nedohrál

Na stolech vzdálených leží rozhozené

                                                         karty

Už tam nedoklopýtám

Jsem z toho zmatený

A sám sebe palèivì bolím

A

Aèkoliv se s tím nechci smíøit

Civím do stropu jako trpìlivý šašek

Jak

Hodinu za hodinou

Den za dnem

Za rokem rok

Vìší na mì èas

Jako závaží
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ŽALOZPÌV ZA SLAVII

V nedávných dnech jsem se doèetl   
v DNP, že Sokol Bolevec se dohodl se 
Slávií Plzeò o splynutí a tím že zanikl 
klub se slavnou tradicí. Celé dny mi to 
leží v hlavì, a ježto je mi z toho nìjak 
smutno, chtìl bych té zaniklé Slavii 
Plzeò (psala se tehdy s krátkým „a”) 
položit na hrobeèek aspoò malou vzpo-
mínkovou kytièku z osobního záhonku. 
Já jsem totiž kdysi za tento slavný klub 
hrál, pøesnìji øeèeno: za dorost v letech 
tøicátých. Hrál jsem kopanou (rád a špat-
nì) od svých osmi let a od té doby    
jsem také vždycky fandil AC Spartì 
(nevím, co mì k tomu pohnulo, nejspíš 
obdiv k øecké klasice). Protože jsem od 
samého zaèátku chytal v klukovských 
týmech v brance, pøedstavoval jsem si, 
že jsem „jako” Hochmann a nikoliv Plá-
nièka nebo Štaplík. Jenže tu kopanou 
jsem zaèal hrát s kluky z tzv. Jateèní 
ètvrti (Havaj), s tìmi jsem chodil na 
tramp i jako støedoškolák, a protože byli 
ve Slavii, vstoupil jsem tam za nimi a bral 
na svou hruï nenávidìný sešívaný dres. 

Sparta Plzeò tehdy nemìla høištì, 
kdežto Slavia mìla krásné høištì u Rad-
buzy, kde hostila i svou pražskou jme-
novkyni (1:4). Branku plzeòské Slavie 
hájila tehdy jedna ze tøí hvìzd plzeò-
ských gólmanù – Jabornický, Mošna, 
Krofta (JUC). V obranì hráli bratøi Muzi-
kantové, centrhalfa Petr Moravec, v úto-
ku Košan, Bartovský atd. A v dorostu se 
mnou hrál mùj nejmilejší kamarád, úžas-
ný fotbalový talent Toník Vališ (bohužel 
se vzhledem ke své subtilní postavì       
v ligovém fotbale neuplatnil), prùbojný 
Pepík Bergl, zvaný Bejïán, malý Veèaj, 
Lojzík Hrùza, Novák, Wiener, Roubíèek, 
Dìkanovský (tuhle jsem v krámu vidìl  
na jedné prodavaèce jmenovku „Dìka-

novská” a na mùj dotaz mi øekla: „Jo, to 
byl náš dìda, ten kopal, von už umøel…” 
Inu utíká to, utíká…) a hlavnì brankáø 
Venca Marek, který byl lepší než já, a tak 
mì èasto odsoudil k roli nemotorného 
hráèe v poli. 

Chytal jsem, jen když mìl jako pe-
kaøský uèeò šichtu; to však bylo po-
mìrnì èasto. Jenže v té dobì jsem už 
zaèal špatnì vidìt a mièuda se mi zje-
vovala až tak nìkde pøed velkým váp-
nem. Stejnì to však byly hezké èasy. 
Vzpomínám na vedoucího dorostu pa- 
na Melichara, který nás vodil na cizí høiš-
tì a nabádal nás k slušnému chování. 
Nicménì nás jednou ohrožovalo publi-
kum v Blovicích plaòkami z plotu, když 
Toník Vališ na sklonku utkání dal ví-
tìznou branku. Má slavistická kariéra 
skonèila asi po tøech letech mistrovským 
zápasem se Spartou Smíchov, když za 
stavu 2:1 pro nás se smíchovský útoèník 
Skála (dobøe si ho pamatuji, mìl takový 
frajerský knírek) proklièkoval do malého 
vápna a chystal se vstøelit vyrovnávací 
gól; jenže já jsem se mu stateènou robin-
zonádou vrhl pod nohy a míè mu sebral. 
Støední útoèník však dokonèil naèatý 
pohyb a trefil místo mièudy mou hlavu. 

Probral jsem se, když mi pan Meli-
char utíral šátkem škváru a krev z obli-
èeje a øíkal: „To je dobrý!” Mìl jsem roz-
trženou tváø, natržené ucho a hlavnì 
vykloubenou lícní kost èili sanici. Rodièe 
pak tuze zanevøeli na mou fotbalovou 
dráhu a já sám jsem ztratil chu�. Ještì 
jsem to nìkolikrát zkusil, ale opustila   
mì odvaha – a tu brankáø musí mít.       
A pak taky ten zrak… Tak jsem se roz-
louèil s høištìm u øeky, s kabinami pod 
stromy a lavicemi, kde v každý podveèer 
(pokud nelilo) se scházeli plzeòští sla-
visté, zakopali si a kamarádsky popo-
vídali. Tak už nebudou…
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„Nenávist ji zajímala víc než láska. 

Pokroucené povahy víc než ty normální. 

Poražené preferovala pøed úspìšnými.” 

William Trevor

Královna šokujícího thrilleru, uzná-
vaná i Grahamem Greenem, se narodila     
v Texasu 19. ledna 1921, devìt dní po 
rozvodu rodièù. Pøedtím byli svoji „neko-
neèných” deset mìsícù. Nìmecký Patri-
ciin otec naplánoval interrupci, ale sešlo 
z ní. Poprvé jej vidìla ve dvanácti letech.

Ovšem když byly Patricii tøi, vzala   
si její matka jiného muže, výtvarníka. 
Mezi ètvrtým a pátým rokem patrnì ne-
vlastní dcerku zneužíval, což ona vytìs-
nila z mysli a ve vzpomínce vidìla pou-
ze matnì.

Roku 1927 se Highsmithovi ocitli         
v New Yorku. Nastoupila do školy a uvì-
domila si, že se cítí být chlapcem. Ni-
komu to zatím neøekla a v osmi letech     
ji úplnì pohltila kniha o pyromanech       
a schizofrenicích. Patriciini rodièe se há-
dávali a vraceli do Texasu, kam se mat-
ka a dcera i samy jednou pøesunuly; ale 
malíø si ženu odvezl. Patricii ne, zùstala 
u babièky, bylo jí zrovna dvanáct let a pár 
tìchto osamìlých mìsícù se na ní pode-
psalo zvláštním zklamáním.

Ve tøinácti byla opìt u rodièù a ve 
ètrnácti se jí matka zeptala na sexuální 
orientaci. Patricia o ní dokázala hovoøit. 
Po maturitì se zapsala na Kolumbijskou 
univerzitu do kursu literatury, studovala 
latinu, øeètinu i zoologii, stala se redak-
torkou školního èasopisu a doma jí do-
šlo, že hádky zapøíèiòuje matka. Pøesto 
zùstala na její stranì.

Po promoci zaèala psát pro èasopi-
sy, našla „filmový” styl a její Hrdinku vy-

brali do antologie dvaadvaceti nejlepších 
amerických povídek (1945). Roku 1946 
získala Cenu O. Henryho a zaèala vy-
mýšlet komiksové scénáøe typu Kapitá-
na Midnighta. Ale prvoøadì psala prózu. 
Psala ji, aby se omyla od tíživých snù.

Její prvotina Cizinci ve vlaku (1950) 
je pøíbìhem dvou mužù, kteøí si kvùli ali-
bi „prohodí” vraždy, jež prahli spáchat na 
vlastních bližních. Patricia román dokon-
èila roku 1948 pod vlivem Trumana Ca-
pote v elitní kolonii umìlcù Yaddo v Sa-
ratoga Springs ve vnitrozemí státu New 
York, jako první ho zfilmoval sám Alfred 
Hitchcock podle scénáøe Raymonda 
Chandlera.

Highsmithová si již ujasnila své za-
mìøení, ale taktéž uvìøila, že je lze zvrá-
tit. Zapsala se proto na psychoanalýzu. 
Díky tomu si aspoò uvìdomila, že ji ne-
pøitahují normální ženy, ale ty, které ne-
sou uvnitø sebe èást muže. O homose-
xualitì je hned druhý Patriciin román Ce-
na soli (1952), dnes již klasický Talen-
tovaný pan Ripley (1955) se stal ètvrtou 
její knihou. Je taky jeho hrdina latentní 
gay? Neøekl bych. Ale lze ho tak urèitì 
interpretovat.

„Píše podobnì jako Simenon,” pro-
hlašovali o ní. Ze øadových „kriminálek” 
rovnìž generovala víc. A jelikož Ameri- 
ka padesátých rokù byla dost homofobní    
a prudérní a její knížky se lépe prodáva-
ly v Evropì, odstìhovala se do Anglie. 
Pak do Fontainebleau u Paøíže (1955). 
Avšak odmítla jazyk Francie i její kuchyni 
a izolovala se. Také pomocí alkoholu. 
Nejradši snad komunikovala se siamský-
mi koèkami a k tomu úèelu vyvinula spe-
ciální jazyk. V pusté zahradì se obklo-
pila stovkami hadù a hlemýžïù, které 
krmila salátem.

Uzavøená Patricia Highsmithová
Ivo Fencl

PLZEÒAN ÈTE
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„Disponovala pøesnou pøedstavou     

o tom, co nesnáší a naopak,” uvádí Ioan 

Mackenzie James v knize Aspergerùv 

syndrom (èesky 2008 v pøekladu Václava 

Petra), „takže mìla napøíklad ráda Ba-

chovy Pašije sv. Matouše, staré šaty, ti-

cho, tenisky, mexická jídla, plnicí pera, 

švýcarské armádní nože, víkendy bez 

spoleèenských povinností, Franze Kafku 

a samotu. Nesnášela Sibeliovy skladby, 

Légerovy obrazy, koncerty, jídla o èty-

øech chodech, televizi, hluèné lidi a když 

ji poznali na ulici.”

Po tøinácti letech jí daòový úøad pro-

hledal dùm. Odstìhovala se tedy do 

Švýcarska (1983). Zde koupila starý  

dùm u italských hranic v Ticinu v místì, 

kde pak doèasnì žil i západoèeský lite-

rát a výtvarník Karel Trinkewitz (1931-

2014). Pøikoupila pozemek a nechala 

postavit moderní Casu Highsmith. Sou-

sedky pozdìji vypovídaly: „Ta jediná vìc, 

která mi na Patricii vadila, byla, že jste 

pøišli  na pøátelskou návštìvu a ona vám 

nikdy nepodala ruku.” „Byla tou nejcitli-

vìjší, nejzranitelnìjší a nejnejistìjší oso-

bou, s jakou jsem se kdy setkala.” „Když 

jste u ní pøesunuli popelník, okamžitì ho 

vrátila na místo.”

Podle terapeutky Vivien de Bernar-

diové sice nutkavì psala o brutálním 

násilí, ale chovala se mírnì. „Kvùli tomu 

klidu jsem se ráda pohybovala v její 

blízkosti. Ale postrádala jakýkoli vnitøní 

kontrolní mechanismus a nebyla s to ne-

øíct, co mìla na jazyku.”

Trpìla jakousi „vysoce funkèní” for-
mou Aspergerova syndromu. Projevoval 
se dìsivou pøímoèarostí. Postrádala 
smysl pro nuance v dialogu, unikalo jí, 
když druhé ranila. Jako autorka nikdy 
nekomentuje chování postav a trable      
v knihách prezentuje až entomologicky 
nezúèastnìnì. Bezohledným líèením re-

álných stránek lidské povahy mi pøipo-
míná režijní pøístupy Miloše Formana. 
Podle jejích knih vzniklo na tøicet filmù. 
Tøikrát adaptovaný Talentovaný pan 
Ripley (jednou i s Delonem pod názvem 
V plném slunci) se doèkal ètyø romá-
nových pokraèování Ripley v ilegalitì 
(1970), Ripley si hraje (1974), Hoch, co 
pøišel za Ripleym (1980) a Ripley pod 
vodou (1991). Tøetí z tìch dìl bylo zfil-
mováno nejprve s Dennisem Hopperem 
(Americký pøítel), znovu s Johnem Mal-
kovichem. V èem vlastnì spoèívá Rip-
leyho talent? Už Jan Zábrana si toho 
povšiml. U výslechù ten lotr vždy skoro 
vše pøizná a policie selže jsa zvyklá na 
notorické zapíraèe.

Hrdinové Patricie Highsmithové jsou 
jako støely z pistolí a nezvládají odskoèit 
z kolejí osudu nuceni potkat to, èemu se 
podobají. Jen výjimeènì se autorka pøe-
hnanou kombinatorikou dotkla samoúèel-
nosti jako v románu Packal (1954) a její 
bravurní Odklad milosrdenství (1965) na 
ètenáøe pùsobí jako krimi-vzor Kundero-
va Žertu (1967). Jen pøekombinovanost 
ho zbavila šance Žertu konkurovat.

Co se pøihodí, pokud jsme nevraždili, 
ale pøedstírali, že vynášíte v koberci tì-
lo? To øeší tato kniha.

Chorobopisná díla Highsmithové pù-
sobí až neuvìøitelnì realisticky a vìro-
hodnì. Zemøela na leukémii 4. února 
1995. Zanechala po sobì dvaatøicet knih 
a tøi miliony dolarù, jež odkázala kolonii 
Yaddo. „Kolik byste uvolnili za mé prá-
ce?” optala se pøed smrtí Texaské uni-
verzity, a když jí odpovìdìli, práva pro-
dala Švýcarskému literárnímu archívu    
v Bernu.

„Je nìco nudnìjšího a vyumìlkova-
nìjšího než spravedlnost?” ptala se cy-
nicky. „Ani život, ani pøíroda se nestarají, 
zda se páše køivda na jakémkoli stvo-
øení.”
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Kusamakura XI. 
v pøekladech Milana Šedivého

(17. roèník 2012)

ROK S HAIKU

a boy the slingshot iguana 
                           in the sun

chlapec prak leguán 
                               v slunci

Ellen Comptonová 
(USA)

Leaves turning red 
                   and gold again
your letters
didn't say much

Listí rudne 
                       a zlátne zas
tvé dopisy
neøekly tolik

Rupašrí Biswasová 
(Indie)

moonless night
lighting the peach tree
possum eyes

noc bez mìsíce
zasvítí broskvoò
váèky v oèích

Rosie Roumeliotisová 
(Øecko)

meeting
my and your
loneliness

schùzka
mé a tvé
samoty

Ernest Wit 
(Polsko)

(18. roèník 2013)

southbound birds 
              the loop of identity

jižnì táhnoucí ptáci 
                  smyèka identity

Dietmar Tauchner 
(Rakousko)

shadows of leaves
playing on the kitchen table
where hands make tea

stíny lístkù hrají 
na kuchyòském stole
kde ruce zalévají èaj

Michael Lindenhofer 
(Rakousko)

today
soon leaves itself
behind

dnešek
brzy ponechá se
minulému

John Carroll 
(Austrálie)

twilight –
one echo
light 

západ –
jen echo
svìtla

Gary Hotham 
(USA) 

Young moon with
sharpness of sickle 
                          ploughs
heaven's field.

Mladý mìsíc
s ostrým rádlem orá
nebeské pole.

Predrag-Pera Èikariæ 
(Srbsko) 

red canna
typhoon
off course

rudé kanì
tajfun
jde z cesty

Zenzo Toda 
(Japonsko)

circadian rhythm thoughts 
             pulse into dreams

rytmus cirkulace myšlenek 
                   pulsuje do snù

Michele L. Harvey 
(USA) 

fooled by the future
             the rain falls
                         skin deep

ošálen budoucností
             déš� padá

    hloub do kùže

Gary Hotham 
(USA) 
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Adam musí být Evaø?
Vojtìch Ettler

MLADÝ ZÁPAD

Par a Dox

Anotace: nejlepší kámoši

Neutìšené nebe
si žádá i tvoje pohlazení,
když je to tolikrát naopak.

Ve tváøi mrakù
jsem zahlédl stín...
Když jsem se podíval blíž,
PØIŠLA
             JSI
                    MI
                         PRYÈ

Podívej

Anotace: je hezky

Slunce je Bùh
bez Slunce sejde
i ten nejsilnìjší duch.

Když je tvùj život jenom èára
Slunce jej zavine v kruh.

Ale
Bùh nemusí být Slunce

nìkteøí mají Boha
v mikrovlnce.

Smysl

Anotace: život

Utopený výòatek
smrtiplné cesty
ti plave v hlavì
jako kachna na špagátu,

tvoje jsoucno
se zapletlo do drátù

vysokého napìtí
(a trpaslíèci
už ti v kýblech
nesou kartáè na smetí).

Jde to s tebou od desíti k pìti!

Louèím se,
snad zase jednou budu moci
prosit smìti.

 

Zámìrnì

Anotace: pøehnaná 
                    Post-nahrávaènì ventilaèní

sešel jsem z ulice
na ztemnìlou pìšinu
ani jsem nebyl opilý
když jsem moèil
za høbitovní zdí
nikdo se nedíval
protože všichni Kristové
na svých køížích
byli otoèeni zády

tak blízko svìtlu
ale jenom
poulièní lampy

Jenom TEÏ

Anotace: Miniatura odhalující, jak na nás 
už jen podle svého pojmenování nutnì 
pùsobí vèerejšek a zítøek
   

Minulost - nulost - lost

                           ?

Bu - bu - budoucnost
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S magickým domkem pod peøinu

Aèkoli se kniha Iva Fencla ml. Domek pa-
na Stilburyho (NAVA, Plzeò 2013) mùže zdát 
drobná, krátká a možná spíše pro dìtské ète-
náøe, není vùbec jednoduchá ani taková. Roz-
èlenìna je do tøí èástí. První díl je o dìtství 
jednìch sourozencù, a jelikož chlapci jménem 
Ivo øíká matka také Ivulko, dá se pøedpoklá-
dat, že èásteènì jde o autobiografii a o inspi-
raci právì v pisatelovì dìtství. Rovnìž podle 
autorových slov to je autobiografický text psa-
ný podle jeho deníku zobrazujícího rodinný 
život v sedmdesátých letech.

V jednotlivých kapitolách vystupuje i otec-
spisovatel, který dìtem vymýšlí a vypráví pøí-
bìhy, tøeba i horor o Hvízdající chatrèi èi rùz-
né strašidelné a dobrodružné historky. Matka 
je hereèka, na níž visí veškerá péèe o domác-
nost. Svou sestru nazývá Ivo rùznými pøezdív-
kami jako Evajzna blevajzna anebo Jeèna Bu-
blavá, což má pùvod v jejím jekotu a schop-
nosti vzkypìt, tj. vybublat. Spolu si hrají na 
domácnost a píší si dopisy. V textu se rovnìž 
objevují zmínky o rùzných klasických autorech 
a o titulech dìtské i dobrodružné literatury, 
kterými je kromì otcova vyprávìní inspirován 
též dìtský svìt fantazie. Vynoøují se i smyš-
lené postavièky Macka Hurdyse a pana Salát-
ka a zmiòovány jsou také další komické dvo-
jice.

Všechny kapitoly v první èásti knihy se na-
zývají Smyslsnù a jsou oèíslované. Sledujeme 

v nich, jak matka vede herecké album, a po-
sloucháme, jak vypráví o svých kolezích. Nì-
kdy pøedvádí i specifickou divadelní mluvu, 
zatímco Ivo se sestrou a s tatínkem poøádají 
polštáøové války. Postavy Macka Hurdyse      
a pana Salátka zase zpívají o tom, že jedou 
do Smyslsnù, což je okolní mìsteèko, ale        
i místo dìtské fantazie.

Druhá èást, ve které se doputuje ke spíše 
mystickému než skuteènému domku pana 
Stilburyho, má v názvech kapitol jen slovo 
Sny: jejich výsledkem byla už první èást kni-
hy. Ta druhá líèí zpìtnì i dobu pøed seznáme-
ním a svatbou Ivových rodièù – a vypravìèùv 
otec vypráví, jak tehdy s matkou potkali kou-
zelníka jménem Stilbury, který je pozval k so-
bì do domku, kde zrovna zaèal na stroji se-
pisovat idylický obraz jejich soužití (onu první 
èást knihy). Tatínek pak Ivovi vypráví, jak ma-
minka na zaèátku kariéry nemìla „na rùžích 
ustláno” a jak nebylo jednoduché se v herec-
ké branži prosadit. Pøedevším se tu ale líèí 
cesta magickou bugatkou na kopec za mìs-
tem, k domku pana Stilburyho, ve kterém bu-
doucí rodièe spatøí i vymodelované figurky, 
které je pøedstavují. 

Text druhé èásti knihy je prùhledem do 
dìtské fantazie, snù a pøedstavivosti a sku-
teènì osvìtluje skrze Stilburyho dílo idylu        
z první èásti. Ano, ten, kdo osamìle a odda-
nì ztváròuje naše životy uvnitø magického 
domku, je právì pan Stilbury. Sousloví „do-
mek pana Stilburyho” má podle autora dva 

v objetí
tisknou.

A tak milé
kitty Black
nezbyde než
dìvek vdìk.

Proè jen Adam musí být takový Evaø?

Deset deka

Anotace: dekadence nakrájená tence

Pøetnul jsem nìkomu cestu
jako èerná koèka
když pøejde po chodníku:
Zmiz
z mýho štìstí
špíno!
Slyším za sebou
syknout
jak se tìla k sobì
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Svou rozlehlostí 

se mi jako hudba dotýkáš 

Abys nezesmutnìl, tak se nazývá knížka 
poezie Romany Schuldové a fotografik Evy 
Hubatové, vydaná vlastním nákladem loni      
v Plzni, jejímž zásadním cílem je pohladit vás 
po duši rozbolavìlé každodenním nepøetrži-
tým málo oduševnìlým tokem událostí. A to 
se jí zajisté daøí. Tedy zvláštì máte-li blízko    
k Bohu.

Ètyøicetistránková výpravná knížka pøináší 
ètenáøi rozjímání a pohodu, recenzentovi po-
tíž; básnì nemají názvy a stránky nemají èís-
la, proto dále budeme texty nazývat jejich in-
cipitem a stránky odpoèítávat. 

Poezie Romany Schuldové je silnì ovliv-
nìná køes�anským vnímáním života a svìta. 
Je to poezie plná tradièních symbolù; „…døe-
vìný výkøik / Je to køíž…” a dále „…kam s jeh-
nìtem na porážku…” (V úžasu rozbíhá se). 
Mnohé básnì svou formou i obsahem pøipo-
mínají starozákonní žalmy; „…My všichni ne-
mocní láskou / spoèíváme v tobì nocí veleb-
nou…” (Ty jsi jediný, ale také básnì Po po-
vodních, Pøijï, Když nebesa vzdávají chválu). 
Najdeme i báseò asociující obsahem Šala-
mounovu Píseò písní, až na to, že zde je 
dvojsmysl milý-manžel / Bùh: „Cítím to volání 
zrána, / ty, co jsi mi tak milý, / co svítíš mým 
krokùm dnešním…” (Cítím to volání zrána).

Jedno musím této poezii pøiznat: verše 
opravdu nemají nectnosti, které obvykle pro-
vázejí „ženskou” básnickou tvorbu. Nad sub-

jektivním citem lásky pozemské na plné èáøe 
vítìzí emocionální splynutí s božským princi-
pem tøetí osoby, øekla bych. Tedy nikoli Ježíš, 
nikoli Bùh Otec, ale všudypøítomný božský 
princip. Verše vyjadøují emocionální, nikoli 
kontemplaèní splynutí; vize-obrazy se nesnaží 
pøekraèovat meze dané lidským tìlem a srd-
cem a myslí.

Verše pøesto místy zaznìjí ryze žensky; 
„Dopustil jsi mým hranám zaoblení. / Mno-
hokrát. / Tiše ses díval na všechno, / co jsem 
porodila….” (Øekl jsi mi). Velmi krásný je 
zvláštì køehký obraz ženy pøed tváøí Boží; 
„Drobné vzkazy zanecháváš, / že najdeme tì 
na zemi / a budeš se ptát, kde jsi byl, / když 
bylo tøeba èíst ten nìžný dopis. / Drobné 
vzkazy zanecháváš, / jež skvostným pohnu-
tím / vchází do duše…” (Drobné vzkazy za-
necháváš).

Básnì první poloviny sbírky jsou spjaty 
poslední strofou, jakýmsi refrénem; „Zvony 
milosrdné nade všemi, / zùstaòte ve spoèinu-
tí, / až budeme sklízet.” Soudím, že jde o mi-
losrdenství Boží pøi posuzování našich skutkù. 
Jde tedy o básnì – zpovìdi. Ve druhé èásti  
již podobný refrén nenajdeme. Verše jsou spí-
še vyznáními víry, projevené vìrností, lás- 
kou, hudbou… Zde najdeme i osobní vyzná- 
ní – lze soudit podle autorèina profesního 
hudebního zamìøení, citované v názvu naší 
recenze (Svou rozlehlostí).

Básnická vyjádøení Romany Schuldové 
jsou znaènì vyspìlá. Vyznaèují se pøíkladnou 
jednotou formy; volný verš, který se nezøíká 
grafických interpunkèních znamének, délka 
veršù nekolísá, je vždy pøizpùsobena dùrazu 
kladenému na klíèová slova. Na nìkterých 
místech se setkáváme se snad pøíliš silný-   
mi výrazy pro tak poklidnì tekoucí poezii;      
ty jsou zøejmì ovlivnìny biblickou rétorikou 
„…Až k umuèení poetické / páøení nadìje      
a zkázy…” (Za zpìvu duše), „Ty máš slovo, 
co je mi sladkým pøíslibem harfy / a nadìjí 
perlorodky….” (Kam až). V básni V úžasu roz-
bíhá se) se setkáme s biblicky rovnìž ovliv-
nìnou rytmizací. Ach, daktyly a pádné spon-
deje dodají takovéhle poezii na výrazové 
hloubce a toku myšlenky, zasnilo se srdce 
klasického filologa; „Pøikrývkou stín je mu 
samoty, / co vládne srdci umuèenému. / Být 
sám. ” 

významy. Jednak je to pøíbytek, v nìmž Stil-
bury píše, a za druhé jde o domek, o kterém 
píše a který svým psaním magicky vytváøí      
(a ve kterém se odehrává první èást).

Tøetí, jen krátkou èástí knihy, je kapitola 

Sny a smysl snù, na jejímž konci Ivo zaèíná 

psát touž knihu, jakou jsme doèetli, což po-

znáváme dle toho, že svazeèek Domek pa-  

na Stilburyho konèí stejnými vìtami, jimiž za-

èíná. Inu, pro toho dospìlého, který už ztratil 

schopnost dìtské fantazie a naivity, nemusí 

být Domek pana Stilburyho vùbec lehký k po-

chopení! Proto si vezmìte ke ètení pod de-

kou i velkou dávku pøedstavivosti. K autorovì 

próze napsal doslov Viktor Viktora.
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100 let – Josef Koenigsmark

Na Nový rok 2016 nám bude Josef Koe-
nigsmark opìt chybìt. Je poøád s námi, ale 
sté výroèí narození budeme s ním oslavovat 
na velkou vzdálenost… A budeme muset nej-
širší veøejnosti pøipomenout, jakou nevšední 
osobnost v kultuøe a nejen v ní pøedstavoval. 
Josef Koenigsmark mìl v sobì zakódováno 
vše podstatné: úctu k exaktnosti a na druhé 
stranì básnický esprit, což mu umožòovalo 
vytvoøit životní i literární dílo na nejvyšší 
úrovni.

Josef K. byl èlovìk stateèný. To mohou 
dosvìdèit jeho spoluvìzni z drážïanského 
koncentráku, ale i tìžkosti a svízele z doby 
normalizace. V srpnu 1968 byl jedním z nej-
aktivnìjších lidí v plzeòském rádiu. Poté byl 
jeden z prvních, kdo organizoval to, èemu se 
pozdìji øíkalo sametová revoluce. A byl sta-
teèný i ve své závìreèné nemoci.

Josef Koenigsmark byl èlovìk vzdìlaný. 
Nejen svými diplomy, ale i tím, že bral na se-
be povinnosti èlovìka obèana a intelektuála, 
který je obráncem kulturních hodnot. Josef 
Koenigsmark byl èlovìk sebevìdomý. Opøen 
o své znání a názor dovedl být pøímoèaøe 
jasný, nepovrchní až tvrdohlavý a neopor-
tunní. Byl zároveò skromný. Nikdy neprofito-
val z možností, které mu nabízela momentální 
situace. Byl èlovìk neprovincionální, nikdy ne-
podléhal malosti, jeho duch vždycky pøesa-
hoval ke kultuøe celonárodní. Z jeho znání 
vyplývala i skepse, která ovšem nemìla ten 
obecný pohodlný tvar. Naopak to byla pro nìj 
pomùcka, aby vše prozkoumával jako pa-
dìlanou minci. Jeho skepse tíhla k hlubšímu 
poznání. Potkat ho, to byl veliký dar pro jeho 
blízké, pro pøátele, diváky i ètenáøe.

Je až k závrati, kolik dìjù, kolik dramat, 

kolik výbojù se vešlo do jeho života. O kolik 

více bychom vìdìli, kdyby nebylo tìch vá-

leèných let, kdyby nebylo tìch dvaceti norma-

lizaèních let, v nichž nemohl dovršit své zná-

ní publikaèním aktem. I tak jeho knihy budou 

svìdèit, že byl básník, který vyslovoval pocit 

své generace tak niternì, až mrazí.

Až bude hodnocena jeho èinnost básnická 

(Láska sklo – 1934; Kainovo znamení – 1935; 

Písnì snù – 1935; Sny a nesny – 1990), dílo 

prozaické (Motýlí kvas – 1969; Nekoneèné 

koneèno – 1970; Prorok se vrací – 1992), ne-

sèetná díla scénická, nelze opomenout pøe-

klady a øadu statí fejetonistických. Josef Koe-

nigsmark byl èasto ve výrazu ironický, jak se 

na spisovatele sluší, ale také tolerantní a ci-

tovost ukrýval co nejúzkostlivìji, jak se sluší 

na muže. Miloval poezii, divadlo a literaturu. 

Pustil se mnohdy i do filmu (z let šedesátých 

to byl pokus o plzeòský žurnál).

Josef Koenigsmark obdržel za literární 

èinnost ocenìní v zahranièí a byl i prvním lau-

reátem Ceny mìsta Plznì v roce 1991. Byla 

to spravedlivá ocenìní a bylo by také spra-

vedlivé, kdyby byl koneènì publikován jeho 

generaèní román Emil. Je v nìm tolik vypra-

vìèského elánu, vzpoury proti vytrvalé blbosti, 

a také pravdy, která je neuhýbavá a pøísná.

Nemìlo by se zapomenout na jeho pù-

sobení v Západoèeském nakladatelství. Koli-

ka autorùm otevøel dveøe do literatury! Také 

vedl divadlo Alfa. Tam angažoval Bohuslava 

Ondráèka, Václava Neckáøe a Martu Kubišo-

vou. V divadle Alfa se konaly pøedpremiéry 

Semaforu, Rokoka èi Paravanu. Ze všeho, 

èeho se dotkly jeho ruce nebo duch, dovedl 

Josef Koenigsmark udìlat nìco, co stálo za 

to. Každému nìco dal. My všichni a pøe-

devším jeho rodina jsme mu velmi zavázáni.

Miroslav Horníèek na to vzpomíná: „Na 

støední škole (bylo to v roce 1935) jsem 

napsal takový lyrický blábol asi o dvaceti 

øádcích a ten jsem poslal do studentského 

èasopisu. A Josef Koenigsmark, který ten èa-

sopis vedl, mi odpovìdìl – aèkoliv nemusel, 

mohl ten mùj dopis klidnì zahodit –, abych   

dál psal a abych èetl moderní autory. Byl 

první, kdo mi je zprostøedkoval.”

Básnické texty umnì doplòují nìžné foto-
grafiky Evy Hubatové. Mohou trochu klamat 
tìlem, jak se øíká. Na první pohled mohou pøi-
pomínat pouhé variace na téma kámen, ale 
na ten druhý! Objevujeme ženskou krásu, 
oblièej, podzimní listí, oblaka – každý podle 
své duše.

Knížka Abys nezesmutnìl je vskutku vìr-
ná svému názvu. Jistojistì pøináší klid, víru     
a nadìji.    

Ilona Gruberová
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On to byl, kdo i uvnitø rodiny vytvoøil tvùrèí 
prostøedí. Jeho žena Alena Koenigsmarková 
ilustrovala – ještì za svobodna – jeho první 
knížky. Pak rozvinula svou malíøskou èinnost   
v portrétech (biskup Lobkovicz, Zdenìk Rýdl, 
rodinné portréty etc.). Obraz Jana Palacha  
zpùsobil mnohá vyšetøování, když byl vysta-
ven ve Švédsku. Až dnes mùžeme posuzo-
vat, èím byly její obrazy nebezpeèné, proè 
bylo jejich vystavování zakázáno. 

Ještì bych se chtìl zmínit o kytkách Ale-
ny K. Tedy o obrazech, které visí v galeriích     
i v domácnostech. Ty všechny vyzaøují to, co 
by lidé mìli mít poøád: pohodu a radost. Vši-
ml jsem si, že kytky na jejích obrazech jsou 
všechny léèivé.

Nemùže být øeèeno vše. Rodinnou atmo-
sféru dále dotváøel spisovatel a dramatik Alex 
Koenigsmark, kunsthistorièka Helena Koe-
nigsmarková, spisovatelka a pøekladatelka 
Viktorie Hradská. A štafeta pokraèuje dál.    
Do domu v Kostincovì ulici míøilo mnoho 
umìlcù, spisovatelù, malíøù a hudebníkù        
a všelijak vìhlasných osobností. Tam jsme   
se mohli pøesvìdèovat, že to bylo i zde, kde 
se na souèasný chaos odpovídalo slohem      
a noblesou.

Každý Nový rok by se mìly pøipomenout    
i narozeniny Josefa Koenigsmarka – tentokrát 
sté výroèí. A mìl by nám pøipomenout, že jsou 
osobnosti, bez nichž se nemùžeme obejít, 
které neumíme postrádat, a kteøí, když se 
ztratí z obzoru, neustále chybìjí. Mnozí z nich 
opouštìjí zem jako v Haydnovì symfonii Na 
odchodnou, kdy jeden hudebník za druhým 
odcházejí a zhášejí za sebou svíèku.

Jsem pøesvìdèen, že na Nový rok v tom 
chaosu ohòostrojù, pøípitkù a pøání uslyším    
a uvidím Josefa Koenigsmarka. Bude se 
usmívat.

Josef Hrubý

Bohumil Jirásek, 85

Bohemista Bohumil Jirásek (*15. 1. 1931 

v Pavlíkovì u Rakovníka) je docent Západo-

èeské univerzity. Poèínaje rokem 1965 žije     

v Plzni, kde (stále rád) pøednáší a vede 

semináø; uèí nicménì už jen dvì hodiny         

v týdnu. Vedle toho píše prózu, což ovšem 

jeho kolegy nebylo vždy pøijímáno se sa-

mozøejmostí. – Nebylo, nicménì Vladimír 

Novotný k èásti jeho beletrického díla svého 

èasu napsal: „Lidský údìl mu pøipadá pøíliš 

krátký, než aby nastal èas a prostor o jeho 

smyslu dlouze rozjímat. Co potom s tím? 

Leda žít s vìdomím nevyzpytatelných tajem-

ství a tajností našeho živobytí. Vždy� koli-  

krát nezbývá než bloudit a tápat a stejnì ni-

kam nedojít.”

To, že Jirásek na své pouti životem ne-

produkuje jen vìdecké studie, si ovšem umí 

obhájit. Jak? Když se o výtvarném èi hudeb-

ním badateli pøedpokládá, že umí kompono-

vat (ba oceòuje se tento um), proè by se, pro-

pána, v literární oblasti rýsovaly hranice?        

I Šalda byl pøece prozaik, ba i dramatik. Do-

konce básník, pøipomíná Jirásek, a Šaldovy 

poezie si podle všeho velmi vážil i sám Fran-

tišek Halas, tedy pokud neblufoval. Bohumil 

Jirásek tvoøí i s tímto vìdomím a vydal kupøí-

kladu knihu Plzeòské fejetony èi tituly Tíha, 

Snad nìkam dojdu a Louèení po západu 

slunce. A dvì monografie: Ladislava Stehlíka 

a Josefa Hrubého. K poslednì zmínìnému 

básníkovi má také ze západoèeských literátù 

nejblíže.

Mrzí jej ovšem, že mu v poèítaèi zùstala 

øada nevydaných novel a povídek, jakož i ro-

mány vèetnì Èasu nadìje, Soumraku a Úvo-

zu. Také text Osudová, který jubilant patr-    

nì právem oznaèuje za poému. Jirásek je       

s mnohým smíøen a o jeho dílo má nepo-

chybnì zájem archiv, ale jinou vìcí je obava, 

zda tím cesta rukopisù neskonèí.

Snad ne. A snad se nìkterých vydání 

autor ještì doèká. Nejde pøitom jen o beletrii, 

nevyšly ani nìkteré jeho literárnìvìdné prá- 

ce vèetnì Plznì vodní, podvodní a nadvodní, 

Literárních paradoxù a monografie Miloslava 

Nohejla. V rukopise zùstává i studie Emil Filla 

veršující a... Jsa znalcem díla Karla Èapka 

má Jirásek na kontì také práci o jeho jme-

novci K málo známých hudebním a výtvar-

ným aktivitám Karla Matìje Èapka Choda.

Není to málo, a aby mu to psalo dál a ve 

zdraví potkal i sponzora, mu pøeji! A ne-

pochybuji, že nejsem sám.

Ivo Fencl
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Vladimír Líbal

Kresba è. 11

Z POSAMETOVÉHO SKICÁØE



Šéfredaktor: 
Vladimír Novotný
Zástupce šéfredaktora: 
Vladimír Gardavský
Redakce: 
Jana Horáková, 
Helena Šlesingerová

Adresa redakce:
B. Smetany 13, 311 00 Plzeò
tel. 378 038 206, 378 038 200

@e-mail: horakovaj plzen.eu,
@slesingerova plzen.eu

TIRÁŽ

AUTOØI PLŽE:

V PØÍŠTÍM PLŽI MJ. ÈTÌTE:

Vydává: 

Knihovna mìsta Plznì 

spolu s Pro libris 

a ve spolupráci 

s Ason-klubem

Vydávání je povoleno 

Ministerstvem kultury ÈR

Evidenèní èíslo 

periodického tisku:

MK ÈR E 13766

Plž - Plzeòský literární život
roèník XV
è. 1, leden 2016
www.knihovna.plzen.eu
Náklad 300 ks
ISSN 1213-9890

Obálka, grafická úprava
a typografie: Miloslav Krist
Tisk: MK-tisk Miroslav Kratochvíl

Vychází za pøispìní 
Nadace 700 let mìsta Plznì

Básnì Jakuba Fišera

Prózu Michala Rejžo Pavlíka

Navštívenku Jana Suka

Lumír Aschenbrenner (1965 Plzeò) 
- starosta a politik

Vojtìch Ettler (1992 Plzeò) 
- student FF MU v Brnì, básník

Ilona Gruberová (1970 Plzeò) 
- pedagožka a publicistka 

Josef Hrubý (1932 Èernìtice u Volynì) 
- básník, žije v Plzni

Oldøich Janota (1949 Plzeò) 
- hudebník a literát, žije v Praze

Helena Jarolímková (1964 Plzeò)
- fotografka a designérka

Jan Jelínek (1947 Praha) 
- básník a výtvarník, žije v Plzni

Josef Koenigsmark (1916 Plzeò 
- 1993 Plzeò) -  kabaretiér, dramatik,  
  prozaik, básník a pøekladatel

Miloslav Krist (1963 Plzeò) 
- typograf, grafik a publicista

Vladimír Líbal (1954 Mìlník) 
- úøedník, výtvarník, žije v Klabavì

Patrik Linhart (1975 Duchcov) 
- spisovatel, výtvarník a performer

Karolína Plánièková (1975 Klatovy) 
- pedagožka, prozaièka a básníøka, 
  žije v Plzni 

Roman Szpuk (1960 Teplice) 
- pozorovatel poèasí, básník a publicista, 
  žije ve Vimperku

Ota Ulè (1930 Plzeò)
- spisovatel, žije v USA

Marek Velebný (1970 Písek) 
- recepèní, prozaik, básník a publicista,  
  žije v Plzni

Vhrsti (1975 Rokycany) 
- pseudonymní tvùrce komiksù,  
  výtvarník a publicista, žije ve Strašicích
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