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EDITORIAL 1

V Moskvì znovu vládlo mrazivé ticho.

Vratislav Maòák

Únor bílý pole sílí, sílí však pøitom i li-
terární Plž? Snad ano, by� urèitì jinak. 
Nejprve pogratulujme novým laureátùm 
Ceny Bohumila Polana: tentokrát padlo 
rozhodnutí pozdìji než obvykle, takže      
i v našem èasopise se k ocenìným auto-
rùm vracíme s vìtším prodlením. Leè se 
zadostiuèinìním konstatujme, že jak ny-
nìjší „cenaøi” Alena Vávrová a Milan Èe-
chura, tak i novopeèení nositelé èest-
ných uznání Ivo Fencl (uznání získal již 
podruhé) a Milan Šedivý jsou již nìjaký 
èásek též ctihodnými laureáty neménì 
ctihodné Ceny Plže. Neklaïme si však 
otázku, co je víc.

Nikoli náhodou,nejenom shodou okol-
ností, všichni vyznamenaní tvùrci figuru-
jí v únorovém Plži, by� nejenom v rubri-
kách vìnovaných poezii (zde z pera Ja-
roslavy Málkové) èi próze. Kupøíkladu 
zrovna Milan Šedivý opìt i jako pøeklada-
tel haiku. Rovnìž nikoli náhodou jde ve-
smìs o autory, kteøí již vydali poøádnou 
várku knih a mùžeme se tìšit i na jejich 
další knižní publikace. Nyní se na strán-
kách Plže ocitají mj. v dùstojném sou-
sedství Vratislava Maòáka, jediného zá-
padoèeského laureáta nadmíru prestižní 
Ceny Jiøího Ortena – a jeho povídka kro-
mì umìleckých kvalit pøedstavuje též 
závažné spoleèenské memento. Žádné 
konvenèní tlachy, žádné jalové legrácky, 
žádné magazínové poudaèky a zejména 
žádné laciné podbízení se letitému ète-
náøskému vkusu: soudobý svìt i my lidé, 
to vše stále víc spoèívá na sudu prachu 

a hodnotný spisovatel jako Maòák to dob-
øe ví a reflektuje to svou varovnou tvùrèí 
výpovìdí. 

Povídka Vratislava Maòáka svým zpù-

sobem koresponduje též s mikropovíd-

kou èi minifejetonem Oldøicha Janoty: v je-

jím pøípadì jde o pìknì zakamuflovaný, 

leè možná o to razantnìjší ironický výlev, 

namíøený proti nehynoucí a nekoneèné 

èeské provinènosti. Pøesnì v Janotovì 

duchu opavuèinované až do mozku. Pi-

satele dalších autorských rubrik netøeba 

pøedstavovat, ostatnì ani v Mladém Zá-

padu nemáme žádného debutanta, jeli-

kož  Johana Vinšová publikovala v Plži 

poprvé pøed drahnými roky. A Daniel Mi-

keš? Pøál si být pøedstaven jako otec, ta-

tínek, rodiè, pøedevším jako otec. Skoro 

bychom na to zapomnìli a stejnì mu ne-

vìøíme, že píše všehovšudy „skorobás-

nì”. – Žijeme ve vìku vzpomínání, tak si 

mùžeme vzpomenout i na bájeèné lite-

rární komiksy, které v Plži v minulých le-

tech na pokraèování uveøejòoval výtvar-

ník a prozaik Vhrsti. Nìkteøí milovníci 

literatury a kumštu si je dokonce schová-

vali. Nuže, nyní vyšly souhrnnì knižnì – 

tudíž by mìly letos na podzim zcela 

urèitì dostat Cenu Bohumila Polana! Te-

dy pùlku pouhou, jako obvykle.

A nejhorší nakonec: v prosinci náhle 

zemøel prozaik Vilém Stadtherr, mj. i lau-

reát Ceny Plže.Literát pronikavého a oso-

bitého vidìní, jehož texty si nezaslouží 

zapomenutí.
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Básnì z roku 2014
Jaroslava Málková 

Plynutí

Kostlivec
nepøespává ve skøíni
Schovává se v hlavách
Umírají stromy
duní tamtamy
Stržené sochy
mocipánù
výlety na Mìsíc
Mar�ané v podzemí

V Himalájích
Vìž vìtrù
hlídá bìh èasu

Po ránu

Po ránu si povídám
s tvou zdí náøkù
Nekøiè
nebo zhasnu uši
Nebreè
že život je zlej
Já vím
Osudy zakopávají
v dláždìní
I já mám
rozbitá kolena
Ale
jsem tu ráda

Prognóza

Mezi vlèími máky
kvetou vlèí zuby
Prùvan
zabouchl okna
Monitory nepouští
pobláznìné oèi
Srdce se miluje
s penìzi
Èím více
tím lépe

Sodoma Gomora
v pøepychových vilách
Pod mostem
se opíjí vylouèení
a mezi kapkami deštì
                zkamenìlý Lot

Pøíbìh

Do azylového domu
nesla chléb a mléko
pro svoje dìti
              – pro sebe
výpovìï z práce
a krabicové víno
Svoji zoufalost
povìsila do vìtví
svùj pøíbìh
opøela o plot
              Svìt zmizel
Zùstala jen
              Marnost

Ve Smetanových sadech

Housle ladil
pod kaštany v parku
Poloslepý polohluchý
A zpíval

Láhev pod lavièkou
futrál na trávníku
oèi vybledlé léty

Na krku køížek
Na fousaté bradì
kapièky rosy

Housle jen vzlykly
Smyèec vyklouzl
              Kolem jen

vzdor tíha a zbyteènost
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Jen klid
a Slunce
a ševelení listí
nirvána v duši

Ale budu ještì èlovìkem?

Vzkaz

Za rohem
upadl nìèí sen
Povalená dùvìra
zamyká to
co zbylo
Bolí mne život
Obèas
vzteky tluèu
do zavøených vrat
Ale tys na tom hùø
Ztratil jsi tváø

Tady

Ty si jen píšeš
Ale na skládce
pohozené tìlo
Ty si jen básníš
Ale pod mostem
svrab a drogy
V hospici
bezmocnost a dožívání
Na ulici
beznadìj bezdomovcù
Exekuce všeho
z èeho možno žít
Exekuce slušnosti
i soucítìní
A ty jen slova
Èlovìèe
Život se nerýmuje
Nejen tady
zplundrované høbitovy
vykradené sny
zboøené hranice
Obzory daleké
Ale v duši møíž

Svítá

Chtìli jsme vidìt
obzor
Ulice tichá
zhasnuté lampy
Domy
až do nebe
Zákoutí plná stínù
Jdeme tou tmou
Kolem plují
oèi našich drahých
kteøí už nejsou

Skalpelem
šestá hodina
rozøízla oblohu
Svítá
Vše jak má být
Nad námi
Svìtlo

Budu ještì?

Na chvíli 
zauzlovat pamì�
Zastavit se
Obzory se vzdalují
stíny prodlužují
dálky mizí

Co na tom?

Nebìžet
neletìt
nespìchat

Pukl zvon v kostele
Všech svatých

Co moje srdce?
Kdo na trám v hrudi
povìsí mi nové?

Zabalit plány
podpálit touhy
utíkat z temnot
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Brueghelùv výjev
Milan Šedivý 

(dokonèení)

Vydechl jsem ulehèením. Usedl jsem 
na kameny studny a zaèal vyklepávat ty 
prokleté boty. Blížila se dívka s nádobou. 
Vytáhla se do výšky a ošklivá byla jen co 
je pravda, ale postavu mìla slušnou, za-
halila ji do èistých lnìných šatù; aspoò 
styl mìla, nevzdávala to. Když spustila 
džber do vody, mìøil jsem si ji a hledal 
její pohled, ale tolik flegmatu jsem neèe-
kal: když nabrala, co potøebovala, unyle 
se otoèila a nazdaøbùh odcházela. Ne-
daleký požár ignorovala, ignorovala i mì 
a zmenšovala se smìrem, odkud pøišla. 
Abych pravdu øekl, nebral jsem si to osob-
nì, chvíli jsem si sice na pravaèce okuso-
val nehty, do druhé ruky jsem se ale ne-
pustil. Bezprostøednì mì totiž zamìstnal 
výjev, který jsem zdálky od lesa nemìl 
možnost spatøit: z druhé strany celnice,  
z té, kudy nevedla žádná cesta a kam ne-
mìli výhled šejdíøi, se tísnil dav. 

Byl z celého svìta. Jedni mìli krysí 
oblièej, jiní basetí hlavu s dlouhýma, plan-
dajícíma ušima, další mìli natupírované 
kozlí brady, jiní byli bohatší, mìli i pod-
brady a všichni se mezi sebou tak strkali, 
že jim klobouky padaly do bláta. Sledo-
val jsem smìr jejich úsilí a zjistil, že pøí-
èinou je ona mohutná Flamelova nádo-
ba na støeše, kterou jsem znal od lesa. 
Ovšem z této strany vyhlížela jinak. Tady 
s ní byl køivulí spojen velký naditý ranec 
napíchnutý na bidle. Když se do nìj nì-
kdo trefil šutrem, zachrastil. Pøinést že-
bøík bylo riskantní, protože by ho museli 
opøít o vrzající celnici, a speciální žebøík 
– ten Jákobùv bohužel nebyl po ruce.     
U nás ho sice už nejspíš nabízejí všech-
ny hypermarkety, jenže tenhle trh distri-

butoøi nemìli ani zdaleka podchycený. 
Dav pod rancem si však vypomáhal ji-
nak. Pøišel na to, že hromada se dá roz-
houpat dlouhým bidlem ze zemì a pak 
do balíku prudce bouchnout placákem, 
ovšem trefeným pøímo pod vrchol. A když 
vypadl zla�ák, dva nebo tøi, to se pak 
všichni dole servali jak o tancovaèce. Jiní 
volili strategii dìravìní a míøili na vak 
kušemi – jedním slovem hemžení. 

Od lesa se nedal postøehnout jediný 
náznak, ale tady odzadu hned bylo naè 
se dívat. Napadlo mì pøitom, že vlastnì 
chápu ty mrskající se trupy, do sebe na-
rážející hlavy a mrcasící se paže, byl 
jsem švorc taky, ale mì pøi mé hlouposti 
nenapadlo, proè bych si prázdnou kapsu 
mìl nadívat. Nadívané køepelky, to jo, to 
jo! A staèilo. Pokud se nemele kafe, mele 
se aspoò melta nebo Ola mele maso, 
poøád se nìco mele. Vstal jsem a pøeho-
dil si tlumok na záda s úmyslem pokra-
èovat po svém dál. 

Když jsem obešel celnici, rakousko-
uherský úøedník vybìhl s bajonetem a na-
míøil mi ho na pupek. 

„Stát!” zarachotil mi do ouška. „Jestli 
chceš projít, zapla�. Zpátky nemùžeš. Za-
pla�, nebo zemøi, tak to tady chodí. Po-
kud si vybereš druhou možnost,” pronesl 
a v tu chvíli z nìj promluvil zvláštní druh 
rutiny, „podaøí se ti sice kolem mì projít 
bez placení – høbitov,” mávl pravicí, „je 
kousek tímhle smìrem, ale to už ti bude 
jaksi na prd, seòore,” zašklebil se a špiè-
kou nasazené zbranì mi vyzývavì pro-
øízl košili. 

„Takže, milostpane, jak jsme se roz-
hodli?” vyštìkl a nepìknì vypoulil oèi, 
pøièemž já se na nìj køeèovitì usmál. 
Jako bych byl zase poprvé s holkou.
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Vilém Taussig zaèínal být nervózní. 
Nerad zdržoval, a teï museli všichni èe-
kat, než si vyzvedne kabát z šatny. Po 
pøedstavení si ale potøeboval odskoèit,   
a když se vrátil do pøedsálí, táhla se fron-
ta na svrchníky až ke schodišti na první 
balkon. 

„Ty jsi mi ale diverzant,” øekl mu Kli-
meš, sotva se zaøadil na konec fronty. 
Sám už svùj kabát držel v ruce a zøejmì 
se nemohl doèkat veèeøe. Vilém jen po-
krèil rameny – také mìl hlad, nejedl od 
obìda – a podíval se na zbylé èleny de-
legace, kteøí opodál posedávali v kožen-
kových køeslech a kouøili. 

Jediný, kdo nekouøil, byl Vladlen. Když 
postøehl, že se na nìj Vilém dívá, krátce 
pokýval hlavou. Za jiných okolností by se 
zøejmì i usmál, ale tentokrát znamenalo 
sebemenší zpoždìní komplikace a on na 
to pøed pøedstavením všechny výslovnì 
upozornil.

Vilém si tiše povzdechl a pøešlápl. 
Nezbylo mu, než dál èekat, až na nìj 
pøijde øada. 

Když od dýchavièné šatnáøky koneè-
nì pøebíral svùj zimní kabát, cítil se té-
mìø vítìzoslavnì. Podle hodinek strávil 
ve frontì jen necelých deset minut, což 
by pro skupinu nemuselo pøedstavovat 
až takový problém, pokud si pospíší na 
metro. Jen cigaretu si bude muset od-
pustit.

Zaèal si spìšnì omotávat šálu kolem 
krku a díval se po ostatních. Foyer ky-
pìlo lidmi, pøekáželi mu ve výhledu. Za-
pínal si kabát, knoflík za knoflíkem od-
shora dolù. Zprvu nikoho nevidìl, stoupal 
si na špièky, a když mìl za to, že koneè-
nì zahlédl Vladlena, zaclonil mu výhled 
muž s rezavým knírkem, který si ho zøej-
mì s nìkým spletl, protože mu neodbyt-
nì tvrdil, že tu na nìj drahnou dobu èe-

Macecha Moskva
Vratislav Maòák 

ká. Vilém ho ponìkud nezdvoøile odbyl    
a dál se rozhlížel po pøedsálí; Vladlena 
už ale nezahlédl a také køesla kolem po-
pelníku obsadili jiní. Pomyslel si tedy, že 
na nìj zøejmì èekají pøed divadlem, na-
sadil beranici, kterou si pøedloni poøídil 
na konferenci ve Varšavì, a vyšel ven. 

Bylo jasno, už nìkolik dní silnì mrzlo, 
mìsto svítilo pøemrzlým snìhem. Zasta-
vil se a pøerývavì se nadechl. U vchodo-
vých dveøí nestál ani Vladlen, ani Klimeš, 
ani ostatní. Rozhlédl se po námìstí pøed 
divadlem, køižovali ho osamìlí chodci      
i páry v družném rozhovoru, svou skupi-
nu ale nezahlédl. Nakonec se tedy vrátil 
do pøedsálí a ztìžka usedl do jednoho    
z volných køesel. Kabát si nerozepnul, 
ani beranici nesundal, zbavil se pouze 
rukavic, aby si mohl pøeci jen zapálit ci-
garetu. 

„Držte se pohromadì. Kdybyste se ná-
hodou oddìlili od skupiny, zùstaòte na 
místì, a� se zbyteènì nehledáme. Vrátím 
se pro vás,” kladl jim Vladlen na srdce, 
sotva na Bìloruském nádraží vystoupili  
z vlaku. Prùvodcùv apel Viléma nepøe-
kvapil; totéž mu øíkala i jeho žena, když 
ho pøed odjezdem vyprovázela na ná-
stupištì. A ještì pøidávala: „Hlavnì se do 
nièeho nezaple�. Vždycky se teple obleè. 
A dávej na sebe pozor!” Vilém se celou 
dobu moskevského pobytu poctivì øídil 
všemi pokyny. 

Když se pøed Vánoci naposledy vidìl 
s Tùmou (popíjeli v malé vinárnì za Ná-
rodním divadlem), slyšel od nìj o pøípa-
du jednoho Poláka (jmenoval se Kurtyna 
a prý také pracoval v kulturním oddìlení 
na ÚV), který se v Moskvì pokusil utéct 
na finskou ambasádu a emigrovat tak na 
Západ. Tùma tvrdil, že se mu útìk ne-
zdaøil, že se polská delegace vracela do-
mù bez nìj a že právì proto v SSSR to-
lik peèují o návštìvy ze spøátelených ze-
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si obul jen lehké jarní polobotky – to aby 
zachoval dekorum), odhodlal se najít Je-
nisej sám. Pro všechny pøípady s sebou 
nosil plán mìsta a nyní se koneènì na-
skytla pøíležitost ho využít.

Mezi kolegy se stala Vilémova mapa 
pojmem už pøi cestì do Moskvy. Od že-
ny si ji nechal sežehlit tak, aby se nikdy 
nemusela rozkládat celá. Staèilo ji ro-
zevøít a mìl pøed sebou plán mìstského 
centra, v nìmž se pohybovali po vìtšinu 
èasu a který by v pøípadì nutnosti potøe-
boval ze všeho nejvíce. Když se s tím 
však pochlubil ostatním èlenùm delega-
ce, neshledal se právì s pochopením. 
Klimeš jen zakroutil hlavou a ostatní se 
mu smáli. Vilém mìl pøitom za to, že jde  
o mimoøádnì praktickou vìc; navíc ne-
snášel, když se mapa skládala proti skla-
dùm z tiskárny (stejnì jako nemìl rád, 
když mu kolegové pøekládali jeho výtisk 
Rudého práva proti høbetu, protože se 
zøídkakdy trefili, a listy potom nelícovaly). 
Ještì v Praze oznaèil do pøežehlené ma-
py jemným køížkem tužky (aby se dal 
snadno vygumovat) hotel, ve kterém by-
dleli, a po vèerejší rozmluvì s Vladle-
nem, pøi které prùvodce èeskoslovenské 
výpravì nastínil, co ji pøed odjezdem ješ-
tì èeká, si stejným zpùsobem poznaèil    
i restauraci Jenisej. 

Potíž však spoèívala v tom, že jak-
koliv byl Vilém pøipravený, neèetl v ma-
pách zrovna nejlépe. Vždycky se potøe-
boval v klidu soustøedit a i tak pozotáèel 
mapu snad tisíckrát, než se ve zmìti   
èar zorientoval. Po setmìní se navíc hù-
øe hledá, takže nebýt toho, že si cestu    
k metru pøibližnì pamatoval, zøejmì by 
se od Bolšovo tìatru jen tak nedostal.

Plošèaï Sverdlova. Ve vestibulu sta-
nice koneènì mapu rozevøel a zaèal pá-
trat po šedém køížku restaurace. Vstupní 
prostory metra se však pøíliš tøásly ru-
chem a do zad ho strkali další a další li-
dé proudící z promrzlých ulic do skrýše 
podzemní dráhy, takže tužkou naèrtnu- 

mí. Jenže Tùma možná lhal, pomyslel si 
Vilém. Mluvili spolu pøece jen krátce pøed 
tím, než ho vyhodili. Další myšlenky na 
bývalého kolegu radìji zahnal. 

Ovšem na druhou stranu… i ti sou-
druzi, kteøí už Moskvu navštívili, potvr-
zovali, že je zde o zahranièní delegace 
vždy dobøe postaráno a že prakticky není 
možné pohybovat se po mìstì bez prù-
vodcova doprovodu. Vilém proto zaèínal 
být ponìkud rozpaèitý; pøíliš nerozumìl 
tomu, jak se mohla celá skupina vytratit 
bez nìj. V množství lidí, kteøí se tísnili     
v pøedsálí, se jeden snadno pøehlédne, 
pravda, Vladlena to ale nijak neomlouva-
lo – jednou je prùvodce a je tu od toho, 
aby se o své svìøence staral. „Jakmile 
budu psát referát z pobytu,” zamruèel, 
„musím na tento prohøešek dùraznì upo-
zornit. Jde pøece i o ty další, co do Mosk-
vy teprve pojedou! Vždy� já už tu èekám 
dobrých…” zkontroloval hodinky, „inu 
dobrých pìtatøicet minut!”

Zarazil se. Pìtatøicet minut? Dlouhá 
doba, ostatní už jistì musí sedìt u stolu. 
Rozhodl se, že zavolá do restaurace, 
kde mìli svùj týden v Moskvì slavnostnì 
ukonèit, a oznámí, že nedopatøením zù-
stal v Bolšom. Když se o nìj Vladlen ne-
staral døív, a� tedy vstane od jídla a pøije-
de ho vyzvednout.

Zastavil divadelní zøízenkyni a požá-
dal ji, zda by si nemohl v naléhavé zále-
žitosti zatelefonovat do restaurantu Jeni-
sej. Žena ale Vilémovi zprvu nerozumì-
la, a když koneènì pochopila, èeho se 
dožaduje, oznámila mu svou kulatou me-
dovou ruštinou, že o restauraci Jenisej 
nikdy neslyšela a že beztak není povo-
leno používat služební telefon pro sou-
kromé hovory. Zároveò ho požádala, aby 
byl tak laskav a opustil budovu, protože 
za patnáct minut zavírají.

Vilém zvážil, jestli má dál v mrazu èe-
kat na Vladlena, nebo jestli se pokusí do-
pravit do restaurace bez cizí pomoci. 
Protože ale pochyboval, že se pro nìj 
tak nepozorný prùvodce vrátí (a protože 
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podzemní dráhy, a když vlak po nìkoli- 
ka minutách vyjel z èerných úst tunelu    
a skøípavì zastavil na kýžené stanici, té-
mìø zapomnìl vystoupit. 

„Promiòte, nevíte, kde najdu restau-
raci Jenisej?” lapal chodce hned u výstu-
pu z metra a snažil se o úsmìv, aèkoli     
v bøiše mu kruèelo. Odpovìdi se však 
nedoèkal. Vìtšina lidí se bezhlasnì ztrá-
cela mezi kopci snìhu a ta troška Mosk-
vanù, která se s Vilémem v mrazivém ve-
èeru dala do øeèi, pouze krèila rameny    
a shodnì s divadelní zøízenkyní tvrdila, 
že o Jeniseji nikdy neslyšela. Smíøil se 
tedy s tím, že bude muset nahlédnout do 
plánu mìsta znovu a už už mapu roz-
kládal, když se v davu objevila dvojice 
bachratých milicionáøù v èerných ušan-
kách. 

Zprvu je chtìl požádat o pomoc (zblou-
dilému delegátovi by pøeci pomoct mìli), 
od svého zámìru ale zase rychle upustil. 
Nepøál si zadat zbytku delegace další 
dùvod k posmìchu, už tak dost, že do 
Jeniseje dorazí pozdì (a nejspíš se bude 
muset spokojit jen s mouèníkem). Dopro-
vod milice rozhodnì nepotøebuje.

Než aby na sebe zbyteènì upozoròo-
val, mapu radìji chvatnì skryl zpìt do 
náprsní kapsy a vytáhl ji až o nìkolik de-
sítek metrù dál v omšelém prùchodu èin-
žovního domu, k nìmuž se nechal do-
vést noèními chodci. 

Kontroloval názvy okolních ulic a pe-
reulkù, jenže neodpovídaly ani pøibližnì. 
Nadto se mu mapa v tuhých rukavicích 
neustále smýkala. Nakonec je se znaè-
nou nelibostí svlékl a odložil do blízkého 
výklenku. Pøežehlený plán mìsta poté 
rozložil celý a nahlédl do rejstøíku. 

„Bolšaja Ordynka… Novokuznìc-
kaja…”

Nevìøícnì sledoval linky kartografù. 
Velkou papírovou plachtu otoèil jednou   
a otoèil ji podruhé. Potom pochopil.         
V uších mu zahømìlo. Roztøásl se. Sta-
nice, na které vystoupil, se nejmenovala 
Majakovskaja. Podle všeho právì stál na 
druhé stranì Moskvy!

té oznaèení našel až ve chvíli, kdy spolu 
s davem šedých Moskvanù klesal k ná-
stupišti.

Podle všeho se Jenisej nacházela na 
dohled od stanice Majakovskaja èili pøíz-
nivì blízko, nebo� musel ujet jedinou za-
stávku. Z nekonèícího mumraje velko-
mìsta, který se valil kolem a šlapal mu 
na prostydlé nohy, ale zaèínal být (i na-
vzdory vidinì blížící se veèeøe) pøeci jen 
ponìkud rozmrzelý. Zatímco on se musí 
tísnit v podzemní dráze, ostatní si už jis-
tì pochutnávají na pelmeních! Vèetnì to-
ho divného patrona Klimeše.

Vilémovi od poèátku nešlo na rozum, 
jak se stalo, že mohl jet na moskevskou 
konferenci také. Na oddìlení pracoval 
teprve od Nového roku (to když nahradil 
Tùmu), a pøestože se v Praze v posled-
ních mìsících odehrálo mnohé, ve Vilé-
movi stále pøevládalo pøesvìdèení, že 
zahranièní cestu si musí èlovìk zasloužit 
dlouhými lety poctivé práce. 

Nepotìšilo ho ani to, že právì s ním 
musí sdílet hotelový pokoj – tím spíš, že 
se Klimeš vìènì vìkù protivnì mraèil.    
A co že mu to øekl, když ve foyer èekal 
na kabát? Ty jsi mi ale diverzant? 

Hloupé slovo. Hloupá vìta. Až by je-
den znejistìl, když právì tak bílé chod-
by døíve mluvily o Tùmovi. Každý v úøadu 
pøitom vìdìl, že k sobì mìli øadu let blíz-
ko, ba co víc, platili za dùvìrné pøátele  
(a Majakovského pøekládali spoleènì!). 
Nejspíš proto se Klimeš ke své nejapné 
poznámce uchýlil.

„Jistì. To bude ono,” utvrzoval Vilém 
sám sebe, zatímco jej dav Moskvanù 
vlekl spletí chabì osvìtlených chodeb. 
„Nešlo o víc než o hloupý žert.” 

Pøesto se ale v tu chvíli v sevøení ka-
bátù v hlubinách Moskvy neubránil myš-
lence, že se možná nemìl s Tùmou stý-
kat už ve chvíli, kdy sesadili Slánského. 
Jenže kdo to mohl tušit? Kdo mohl vì-
dìt, že se i Janek Tùma spøáhne s tako-
vými lidmi?

V myšlenkách na bývalého pøítele se 
Vilém nechal dosmýkat až do vagónu 
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Soudruhu, za jakým úèelem jsi se od-
pojil od skupiny?

…proè jsi neuposlechl slova prùvod-
ce, že máš zùstat na místì?

…proè ses sám vydal na druhou stra-
nu mìsta?

…èeho jsi chtìl svou noèní potulkou 
docílit?

…s kým jsi mìl smluvené setkání?
…jaké dokumenty jsi od nìj pøevzal? 
…co pøed námi tajíš?
Vilém vìdìl, že podobné popotaho-

vání nesmí dopustit už jen kvùli své že-
nì, která by vše tìžce nesla. Když stihne 
dorazit na hotel døív než Klimeš (myšlen-
ku, že by se mohl dopravit na veèeøi do 
Jeniseje, s tìžkým srdcem opustil), bu-
de moct øíct, že na pokoj pøišel rovnou    
z pøedstavení. Nemuselo by se nic stát, 
mohla by staèit varovná dùtka. A tak od-
hánìl chmury a spìchal noèním mìstem 
dál. 

Cesta se ale zdála být nekoneèná. 
Mráz té noci zamknul Moskvì ústa, dlou-
hé tøídy onìmìly a okna oslepla, do tmy 
mrkaly jen zkroucené lampy, a když i ony 
na dlouhé minuty zavøely oèi, svítil mu  
na cestu pouze pøemrzlý sníh. Nìkolikrát 
mìl za to, že už koneènì spatøil rudou 
hvìzdu na špici Spasské vìže, jenže po-
hled mu vždy zastínil blok domù a po-
druhé už se Kreml neobjevil – ani když 
udìlal nìkolik krokù zpìt. Pochyby ho 
dohnaly tak daleko, že si nebyl jist ani 
tím, zda pøekroèil øeku; když pøecházel 
po mostì, pøemýšlel, jestli mu pod noha-
ma neteèe jen bílá magistrála, ze které 
cestáøi zapomnìli odhrnout sníh. 

Tøikrát se stalo, že zahlédl dvojici mi-
licionáøù. Pokaždé uhnul z cesty a pustil 
se jiným smìrem. Tak se dostal i do ulice 
se vzrostlými stromy v zahradách. 

Za ploty honosných domù stály stìž-
nì se zplihlými fábory… jenže toho si ne-
všiml. Myslel na to, jaký má hlad a jaká 
mu je zima. Ruský mráz – teploty musely 
klesnout hluboko pod mínus dvacet – mu 
promìnil nohy ve dva èerné kameny (kéž 

Když se vrátil ke dveøím metra, byly 
zamèené. Nevìdìl, jak dlouho v prùcho-
du otáèel mapou, ale zámek se zrezivì-
lým øetìzem už za tu dobu stihla pokrýt 
bílá slupka ojínìní. Nyní spìchal ve smì-
ru, kterým tušil øeku, protože kde je øeka, 
musí být i Kreml (a jejich hotel stál jen 
kousek od nìj), spìchal a spílal sám so-
bì. Jak se mohlo stát, že on, který na-
dvakrát kontroluje, zda správnì zamknul 
byt (a nìkdy se ke klice vrátí i potøetí), 
nastoupí do metra v opaèném smìru? 
Vždy� ani v Praze nikdy nesedl na špat-
nou tramvaj, dokonce nikdy nepøejel je-
dinou zástavku! 

Ze všeho vinil Vladlena. To on všech-
no spískal. Kdyby se o nìj jen trochu sta-
ral, mohl by se nyní veselit pøed zítøejším 
odjezdem a dát si šašlik, š�avnatý, pro-
peèený šašlik! Ostatní ho urèitì pøemlu-
vili. Zmizeli mi schválnì, hnìval se na 
zbylé èleny delegace. Už nedokázal po-
tlaèit pøesvìdèení, že ho kolegové chtìli 
zesmìšnit, potrápit a vytrestat, protože 
na konferenci o Majakovském pøednesl 
(bez všech pochyb) nejlepší referát. Pro-
tože moc dobøe vìdìli, jak snadno se 
ztratí. 

Možná, polekal se, ho chtìjí pøímo 
zdiskreditovat. Vystavit kázeòskému 
postihu za to, že se odtrhnul od své vý-
pravy. Mravní tribunály ostatnì nepøed-
stavovaly nic neobvyklého, sám v uply-
nulých mìsících zasedal v nìkolika ko-
misích, které øešily pøípady, kdy se lidé 
prohøešili proti étosu strany. Z takového 
dùvodu musel pøeci odejít i Tùma, když  
u nìj našli nevhodné materiály a spikle-
necké dokumenty druhého mocenského 
centra. 

Jenže tohle bylo nìco jiného! Tù-
ma… zbìhl od umìní! zapletl se do po-
litiky! oponoval v duchu a hájil se, aèkoli 
otázky, kterým by na kázeòském øízení 
musel èelit, mu vytanovaly na mysli stá-
le zøetelnìji. Sám by totiž takové kladl.   
A zaèal by chladným oslovením „sou-
druhu”.



9

prohøešky proti stranì! Nebo se snad 
opravdu v mrazivém tichu diplomatické 
ètvrti setkal s Kurtynou?

„Koukam, žes nic nepodcenil,” zkou-
mal chlap dál Vilémovu mapu, „Finská 
ambasáda… rakouská ambasáda… 
švédská… švýcarská!” pøejíždìl ukazo-
váèkem po jednotlivých køížcích. Pøe-
žehlená mapa zobrazovala zcela jinou 
èást Moskvy než centrum. Linka øeky   
se zde do mìsta zakusovala mocným 
meandrem a pøipomínala posmìšnì vy-
plazený jazyk. 

"Ty jsi teda nelenil! Pøipravil ses líp 
než já!”

Musel to být Kurtyna.
„Ale… to není tak, jak si myslíte,” za-

skuèel Vilém.  „To je pøece úplnì jinak!”
„Ale samozøejmì. Je to úplnì jinak, 

vždy� víme.” 
„To mi tam musel nìkdo nakreslit!”
„Jemným køížkem tužky?” vysmál se 

mu a sám se chopil mapy. „V první øa-  
dì navrhuju vyzkoušet Švýcary. Švédy 
bych si schoval jako zálohu.”

„To Klimeš. To nakreslil Klimeš!” 
„Jakej Klimeš?”
Jenže Vilém už neodpovìdìl. Do 

ulice se náhle vøítil èerný automobil a on 
se pøed ním dal na útìk. Sípot a vrèení 
jeho motoru ozvuèilo nìmou Moskvu      
a on ho slyšel ještì o nìkolik blokù dál, 
když klièkoval tìsnými pereulky jako 
štvaný zajíc. 

Z oèí mu tekly slzy. Jestliže èlenové 
výpravy spatøili, jak ve foyer rozmlouvá   
s Kurtynou (co na tom, že ho ve skuteè-
nosti pøíkøe odbyl), nebylo divu, že mu 
zmizeli. Šli ho jistì nahlásit, tím spíš že 
vìdìli (vytøeštil oèi a zalapal po dechu), 
že se zúèastnil konference ve Varšavì. 
Zde pøece mohl s Kurtynou domluvit po-
drobnosti, plán diverze! A nyní… a nyní 
ho po celé Moskvì urèitì hledá armáda  
v èerných ušankách!

Svíravý strach okusoval Vilémovu 
soudnost i kvùli posledním mìsícùm       
v Praze. Už na nì nešlo nemyslet. Jeho 

by si místo lakýrek obul baganèata, di-
vadlo nedivadlo!) a v prstech rukou rych-
le ztrácel cit. Už chtìl hanit kožené ruka-
vice za to, že mu vypovìdìly službu, ale 
pøi pohledu na ruce zjistil, že je má celou 
dobu holé.

Zamrkal. Pokud nemá rukavice na ru-
kou… musely zùstat v prùchodu! Tam, 
kde se prve skryl pøed milicionáøi! A co 
když je najdou?

„Co když je najdou?” zašeptal a ledo-
vou dlaní pøekryl rozechvìlé rty. „To po-
tom budou moct dosvìdèit, že jsem ne-
šel z Bolšovo do hotelu a že… a že… 
jsem odjel na druhou stranu mìsta…”

Zastavil se pod lampou a v pøežehle-
né mapì zaèal hledat místo, kde ruka-
vice odložil; doufal, že není pøíliš dale-  
ko na to, aby se pro nì mohl vrátit. V tu 
chvíli na plán Moskvy padl stín. Vilémo- 
vi stál v zádech cizí èlovìk a díval se mu 
pøes rameno. 

„Hledáš finskou ambasádu?”
Vilém sebou prudce trhnul. Beranice 

mu spadla z hlavy. Svalila se do snìhu.
„Prosím?”
„Ptam se, hledáš finskou ambasá-

du?”
Byl to milicionáø?
„Ne! Já… totiž… Já jsem zabloudil.”
Rychle sebral beranici, nasadil si ji  

na hlavu a opatrnì se na muže podíval. 
Støednì vysoký, neupravený, proøídlé 
svìtlé vlasy a – bože! – zrzavý knírek 
pod nosem. Šlo o muže, který ho obtìžo-
val ve foyer záhy poté, co naposled za-
hlédl Vladlena. 

„Jasnì. Vždy� já jsem taky zabloudil,” 
mrknul na nìj chlap s knírkem a zašep-
tal: „Kde ses coural? Èekam tu na tebe 
pìknì dlouho… už jsem se zaèínal bát, 
že nedorazíš!”

Tváø mìl osázenou podlitinami, trhal 
hlavou a zadrhával, ruská slova pletl       
s polskými. V tu chvíli Vilém pochopil,      
s kým mluví. Bylo to ale možné? Vždy� 
takoví lidé mají konèit v kázeòských tá-
borech, aby poctivou prací odèinili své 
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né námìstí pod Vasilijovým chrámem      
a divoce gestikulují. 

Znovu se dal do bìhu. Byl to jeho po-
slední bìh a mìsto, které považoval ješ-
tì téhož odpoledne za pøívìtivé, mateø-
ské a vøelé, se mu stavìlo na odpor, ale 
už ne mrazivým tichem a zlomyslným 
zmatením ulic, nyní mu tarasilo cestu ru-
dými cihlami, betonem, ploty a zdmi – 
„Stùj!” – slepé lampy pøed ním padaly 
jako závory a oprátky elektrického vede-
ní se mu kroutily nad hlavou – „Stùj” – 
pod nohy mu vyhøezávaly tìžké kusy 
dláždìní, zemì rozrušená hrboly a vý-
tluky se propadala a pukala pod každým 
malátným došlápnutím – „Stùj!” – kopce 
zkamenìlého snìhu rostly výš a výš, 
macecha Moskva té noci burácela tøas-
kavým smíchem a jemu v uších cinkalo, 
sladké, slaïouèké cink-cink-cink zlaté- 
ho zvonku na recepci už ve chvíli, kdy se 
pøed ním klátivì rozhoupala chromova-
ná brána hotelu, recepèní (ještì ráno s ní 
laškoval!) se ho snažila zastavit, ale vy-
trhl se jí, nepøál si nic víc, než ulehnout  
a probudit se z toho šíleného snu!

Vbìhl do pokoje. Zamkl za sebou.     
V koupelnì se svítilo.

„Klimeši…?” zasípal a chytil za kliku. 
Dveøe nešly otevøít.

Rozhlédl se. Tøásl se hladem, zimou 
a strachem. Hnìdý kožený kufr, o nìmž 
byl pøesvìdèený, že si ho pøedešlého 
dne pøichystal k odjezdu, ležel na hotelo-
vé posteli otevøený a s vyhøezlými útro-
bami. V sí�ce na spodní stranì víka se 
na nìj smál peèlivì pøevázaný svazek ci-
zích bankovek. 

„To ne! To prosím ne!" zaúpìl.
Ozvaly se tøi rány pìstí. 
V koupelnì zaèala téct voda. 
Kdosi se zaèal dobývat do pokoje.
Vilém Taussig otevøel okno. Vyhlédl 

ven. Ruská zima mu leptala ústa. Mrtvá 
øeka se blyštila krustou ledu, souvislou   
a mocnou. V Moskvì znovu vládlo mra-
zivé ticho.

rodné mìsto se chvìlo tažením proti ci-
zím posluhovaèùm a chvìl se i Vilém, 
když po svátcích zaslechl dlouhé chodby 
úøadu, jak ho s šeptem a opovržením 
oznaèují za kosmopolitu. Jen s vypìtím 
všech sil dokázal uchránit své jméno 
pøed tím, aby bylo zavleèeno do kampa-
nì proti Slánskému (a na matrice se ne-
chal pøejmenovat z Viliama na èeského, 
protože máchovského Viléma). Tìžko 
mohl uvìøit, že veškeré jeho snažení 
vyjde vniveè kvùli jednomu náhodnému 
setkání ve vestibulu Bolšovo tìatra. 

Klopýtal mezi kopci snìhu, pøerývavì 
dýchal a dlaò tiskl na levý bok. Už ne-
doufal v to, že by se celý incident mohl 
nìjak vysvìtlit, a nepotìšil ho ani pohled 
na perníkové zdi a vìže Kremlu, které 
pøed ním po celém noèním bloudìní ko-
neènì vypluly z moskevské tmy a zdra-
vily ho karmínovou záøí pìticípé hvìzdy. 
Kdyby si totiž chtìl zkontrolovat cestu     
k hotelu,nemohl by. Nemohl by, protože –

„Probùh… probùh!”
Vzhlédl k jasné obloze. Na okamžik 

zavøel oèi. Plán mìsta s šedým vyzna-
èením ambasád i s otisky svých prstù za-
nechal v rukou muže, kterého považoval 
za Kurtynu. Ale co když to nebyl Kurty-
na? Co když to všechno zinscenovali? 
Klín se mu v tu chvíli naráz zaplavil mok-
rým teplem.

Odevzdanì kráèel dál podél øeky, dál 
kolem kremelských zdí a mysl mu pøeté-
kala nadávkami, jimiž ho budou èastovat. 

„Je to kosmopolita, talmudista. Sio-
nista!” syèeli.

„Je to diverzant! Cizí posluhovaè!” 
prskali. 

„Je to trockista!” øvali na nìj.  
„Je to ŽID!”
„Lžete!” vykøikl z posledních sil. „To 

vùbec není pravda!” køièel do tváøe 
zmrzlému mìstu.

„Stùj!” 
Byli tu snad skuteènì s ním? 
Vilém se ohlédl a spatøil dvì èerné 

ušanky, jak se k nìmu blíží pøes vylidnì-
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Áno Áno
Alena Vávrová

Papež èerného

Papež èerného svìdomí

Vždy píše dva listy

A jen jedním

posílá ty druhé na muèení

A jen jedním z nich

èlovìka na smrt

Papež svìdomí

proto snad

NE SMÍRNÌ

MILUJE

Ubohé Chudé

Kontemplace

(Velikonoèní)

V nejhlubším Mlèení

V nejhlubší Modlitbì

Nasloucháme

Bytí

A beránek jde

A nese vinu

Kukaèèí hnízdo

Zdálo se mi

že mi všechno otiskli

i to co jsem v noci nadrásala

k narozeninám na záda

mému úžasnému miláèkovi
nehtíkem hebce
starorùžovým

Verše jsem zprvu zaspala 
ale už je vím:

Ty!

Jediný Ty znáš jak:

Bludný Holanïan
loudá se loubím

Jediný Ty znáš:

Cokolivìk máš
Hned ztraceno jest
Není-li v srdci 
poslední vzácná kapka

Není-li v ústech
poslední hladivá vìta

krutý tak krutý
labyrint srdce
a mámivý tento
ráj svìta

Hoøí

Jako Øím hoøí
Hoøí mìsta
Hoøí Národní
Divadlo

A další nebetyèný Nero 
Zálibnì
Obzírá se v zrcadle

CENA BOHUMILA POLANA
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memento homo

quia pulvis es

než se nadìješ

xxx

má samota mì má

snad to nejsem já

kdo padá hloubìji

a 

komu nechce se

už vùbec vstávat

a mávat dobrým zprávám

na pozdrav

A

Mé bÁsnì

A mých bÁsní sbírky

jsou do Modrého 

nebe trhliny

Do èerné zemì dírky

Nejsou A

Nikdy nebudou VýklAdní

skøínì

s klenoty

(A je mi vcelku fuk

že nìkomu to nekApe

do noty)

Nebrousím

Jenom tAk tochu

ŠkrtÁm

NekAlkuluju

HrAju si Nìkdy

i trochu koktÁm

OpAkuju tvrdošíjnì 

DesAtero

sAmA sebe i Tebe VyvÁdím

Tøesou se dìjiny Tøesou se

knihy  rekordù

Zlo nese  

k opékání napíchaná

ještì živá srdce

na kordu

Teplou krev

Hladoví vlci slastnì

polykají

Tak To bychom mìli

Tajná sauna v Brnì

aneb Memento mori

Na opálené dívce

ještìrka se potí

omotána kolem 

jejího útlého boku

Její ocas se kroutí Až

mezi dva  pùlmìsíce

Na hebké paži

(na té vnitøní stranì

kde se první tøepotají

prapory stáøí)

dívka již dnes ukrývá

Hlavu smrtky

Na stehnì

(Tam to bolelo nejvíc!)

vypíná se

Strom

Života

Áno Áno

Nìkdy se to tak zamotá:

Je možné sedìti

s moravským básníkem

v saunì

a èíst si kerky
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Mezi nebem a zemí
Milan Èechura

Tento pøíbìh se skuteènì stal. Vy-
právìl mi ho jeden pøítel a laskavì svolil, 
abych jej sepsal. Je témìø neuvìøitelný. 
Svým prùbìhem, ale také, a to je ještì 
neuvìøitelnìjší, jeho vztahem ke mnì. 
Nìkdy se ovšem i takové stanou. Je pros-
tì nìco mezi nebem a zemí. Jména ak-
térù i názvy míst jsou pochopitelnì zmì-
nìná a urèité nepøesnosti padají na vrub 
mé literární licenci.

Jan Mareš se spokojenì rozvalil ve 
svém obrovském koženém ušáku. Pøed-
tím si nalil slušnou porci dvanáctileté 
whisky a broušenou sklenici postavil na 
stùl, který už léta tvoøil s ušákem v je-  
ho pracovnì nerozluènou dvojici. To se 
ti, Jendo, povedlo, øekl si v duchu a obrá-
til do sebe medovì zbarvený obsah skle-
nice. Zmocnila se ho euforie.

Jan Mareš byl kardiochirurg v okres-
ní nemocnici. Dnes se mu povedlo nìco, 
o èem se budou medici na fakultách jed-
nou uèit. Stav Mileny Novotné byl podle 
všech jeho kolegù beznadìjný. Operace 
nemìla smysl. On si však myslel nìco ji-

nAvždy pøekvApivý Pokus

A vždycky ve mnì sedí

DvA  

PoetA nAscitur

PoetA doctus

vlAstnì tøi

(jÁ jsem to øíkAla

Neumím poèítAt)

Ještì tAky ve mnì  nAvždy je Ten 

sAmotøetí

z omylù  A smìju se

rozkošnicky se chechtÁm  A

porušuju prAvidlA

KoupÁm slovA

ve ptAèích pítkÁch A

v zApomenutých øíèkÁch

NeplAvu stylovì v hlAvním V tom

širokém veletoku mAinstreAmu

miluju A ctím tAjemství

AsfAltem prorÁžející krokus

ného. A po šesti hodinách strávených za 
operaèním stolem bylo jasné, že mìl 
pravdu. Své pacientce prodloužil život     
o mnoho let.

Zasloužím si ještì jednu, zvedl se 
svižnì z polstrovaného sedáku a pøešel 
k baru. Tohle se urèitì rozkøikne, pøe-
mýšlel. Byl si tím skoro jistý. Vždy� i pri-
máø mu uznale poklepal na rameno. A to 
se podle pamìtníkù na jeho oddìlení 
nikdy nestalo. Hlavnì aby nemìla poo-
peraèní komplikace, zavrtal v jeho hlavì 
èervíèek pochybností. Druhou dávkou 
whisky jej však okamžitì utopil.

U Mileny Novotné, šedesátileté vdo-
vy z malé vesnièky Lísková, však žád- 
né komplikace nenastaly. Se spraveným 
srdcem žila spokojenì už tøetí rok a byla 
Janu Marešovi vdìèná. Za to, že jí tako-
vý život umožnil. Za to, že mohla chodit 
se svým Alíkem na procházky. 

Alík byl poulièní smìska. Pøed pìti 
lety si ho poøídila a rok ho venèila ještì 
se svým Josefem. Pak Josef náhle ve 
spánku odešel a Milenì to zlomilo srd-
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skoro na krok. Projel Polièkou. Mhouøil 

oèi a musel zpomalit. Pøesto ceduli s ná-

zvem Lísková na poslední chvíli zahlédl. 

Projel zatáèkou. Náhle se mu ve svitu re-

flektorù nìco mihlo.

Dupl na brzdy a auto se roztoèilo.     

V následující pùlvteøinì uslyšel tlume-

nou ránu. Ještì jednou se otoèil kolem 

osy a zùstal stát.

Když celý roztøesený vystoupil, uvidìl 

Alíka. Ten ho poznal a zavrtìl ocasem. 

Jan Mareš si oddechl. Ještì že jsem 

ho nepøejel, pomyslel si. To bych zítra na 

ty buchty… Zarazil se. Všiml si vodítka, 

které od Alíkova obojku mizelo napnuté 

ve tmì. Dìsivá pøedtucha mu sevøela 

srdce. Vytøeštil oèi, sjel zrakem po tom 

vodítku a na jeho konci spatøil ruku, která 

jej køeèovitì svírala.

Zbývá ještì dodat, jak se ten pøíbìh 

týká mì.

Vracel jsem se jednoho listopado-

vého veèera z literárního poøadu, který 

jsem mìl domluvený v knihovnì okres-

ního mìsta. Strašnì pršelo. Jel jsem na-

štìstí pomalu, takže jsem nenaboural do 

auta, které se náhle pøede mnou objevilo 

na úzké silnici. Stálo. Když jsem se roz-

koukal, zjistil jsem, že pøed ním stojí dal-

ší a pøed ním zase další. Kolona. Vystou-

pil jsem, sáhl pro deštník a popošel k au-

tu pøede mnou. Prý je tam nìjaká velká 

havárka, øekli mi. 

A pak se nad tmavým obzorem vy-

noøil s rachotem vrtulník záchranné služ-

by. A já v záøi jeho svìtel uvidìl ceduli, 

oznaèující název obce. 

Bylo na ní napsáno – Lísková.

Takže já konec pøíbìhu, který mi       

o mnoho pozdìji vyprávìl mùj pøítel, 

prožil. I když nevìdomky a zpovzdálí. 

Jsou prostì vìci mezi nebem a zemí.

ce. Obraznì i doslova. A tak se ocitla na 
operaèním stole, nad nímž stál Mareš. 

Pane doktore, že se to povede, kdo 
by se staral o Alíka, to víte, holka ho furt 
nemùže…

Pak zaèalo narkotikum pùsobit.
Jan Mareš, nyní už zástupce primáøe 

kardiochirurgie v okresní nemocnici, stál 
u okna lékaøského pokoje a díval se ven. 
Skonèila mu služba a chystal se na cestu 
domù. Usmíval se, pøestože venku hustì 
pršelo. Svou práci mìl rád. A také mu 
pøed chvílí zavolala Milena Novotná. Pa-
ne doktore, stavte se zítra, upeèu buchty.

Své pacienty si pøíliš k tìlu nepouštìl. 
Vìdìl, že to není profesionální. Ale u této 
obyèejné ženské z Lískové to bylo jiné. 
Ona byla první, které svým umem a ta-
ké tvrdohlavostí prokazatelnì zachránil 
život. Rád pøijímal její obèasná pozvání 
na kávu a nìco dobrého k ní. Také Alí- 
ka si oblíbil a ten vždycky radostnì vrtìl 
ocasem, když ho podrbal za ušima.

Milena Novotná položila telefon. Mì-
la radost. Pan doktor zítra pøijede. Bude 
si muset dát na tìch buchtách záležet. 
Udìlám samé povidlové, ty má nejradši. 

Pojï, Alíku, pùjdeme ven. Chlupáè 
radostnì zabafal. Otevøela dveøe a chvíli 
zaváhala. Provazce deštì dopadaly na 
zápraží jejího domku. Ale co, pøece ne-
jsme z cukru, podívala se na svého spo-
leèníka a sáhla po deštníku. Pøipnula Alí-
kovi vodítko a vykroèili. Zaèalo se stmí-
vat. Typický listopad.

Jan Mareš øídil svùj automobil se 
stejnou jistotou, s jakou operoval. Tìšil 
se na to, až pøijede domù a popovídá si 
se svojí ženou. Také se tìšil na ušák ve 
své pracovnì a na ty zítøejší buchty. 

Žil v Rokytnici, vzdálené necelých tøi-
cet kilometrù od nemocnice. Cestu znal 
dokonale. Hromnice, Vítov, Sokolná, Po-
lièka, Lísková, Slavièín, Rokytnice.

Déš� zhoustnul tak, že nebylo vidìt 
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Jak pan Hanzaemon 
pro pírko pøes plot skoèil

Oldøich Janota 

Utrmáceni klopýtáním po rozbláce-
ných podzimních polòaèkách vcházíme 
do staré podhorské chalupy. Hned od 
prvního pohledu zaujme, jak dùmyslnì    
a prakticky je zde každá drobnost uspo-
øádána. Vše po ruce, vše funkènì na 
svém místì. Pán domu s potìšením sle-
duje náš úžas. 

„To víte, dneska lidi obvykle vùbec 
nepøemejšlej!” zamrká šelmovsky a bri-
lantnì zatoèí fiktivní støíbrnou pikslou      
v prstech.

Úhlednì vyrovnané štosy roèníkù èa-
sopisù Vesmír a Astropis, ležící na ète-
náøském stolku, svìdèí o tom, že toto ne-
ní obydlí prostého horala, nýbrž jednoho 
z onìch lidových písmákù, samorostlých 
vzdìlancù, o které v podhùøí nikdy nebý-
vala nouze. Kraj Julese Verna, kraj Bo-
ženy Nìmcové.

Jediné, co se zde vládnoucímu øádu 
vymyká, je množství obrovských pavu-
èin, všudypøítomných tapisérií, v nichž 
trùní macatí èerní pavouci zvící øíšského 
tolaru. Nejeví se mi zdvoøilé vyptávat se 
na nì, avšak když mi pán domu vykazuje 
v èisté podkrovní svìtnièce skrovné lùž-
ko, o jednu z pavuèin nad lùžkem visící 
nechtìnì zavadím.

„Však opatrnì! Pozor!”varovnì vzkøik-
ne pán domu. „Toto je výteèné opatøení 
proti mouchám, které jsou v tomto kraji 
pøemnoženy a èiní život v domácnosti té-
mìø nesnesitelným.”

„A jak...” váhám, „funguje to?”

„Samozøejmì. Je to øešení prosté     
a úèinné. Máme zde od much pokoj. Ale 
lidi dneska vùbec nepøemejšlej.”

Trochu se stydím, teprve nyní mi do-

chází, že pavuèiny se z myšlenkové do-

konalosti tohoto stavení nejen nevymy-

kají, nýbrž jsou až jakýmsi jeho støedo-

bodem. Též bohužel moc nepøemýšlím.

„Mnì to pøipomíná starou japonskou 

pohádku o panu Hanzaemonovi, jak 

spolkl mouchu,” povídám nakonec. 

„Bzuèela mu v bøiše, tak šel k lékaøi. 

Ten mu doporuèil, aby spolkl užovku. Ta 

sice spolkla mouchu, ale v bøiše se pak 

vrtìla. Tak mu lékaø doporuèil, aby spolkl 

kance. A ten tu užovku sežral.”

„A ten kanec dal již v bøiše pokoj?”

„Ale jakpakby, nedal. Již si to nepa-

matuji pøesnì, ale myslím, že pøesto tím 

ta japonská pohádka skuteènì konèí.”

„Jakože pan Hanzaemon šel opìt      

k lékaøi, tentokrát již s kancem v bøiše,    

a doktor mu povídá nashledanou, bohu-

žel, dále vám již poradit nemohu, zde mé 

znalosti konèí?”

„Jo, myslím, že tak nìjak.”

„Mì to štve s tou Ukrajinou,” povídá 

pán domu. „Žádný cizí ruští vojáci tam být 

nemohou, vždy� dnes satelit zaregistruje 

by� i jediného èlovíèka, když bude pøe-

cházet hranici. To musí být samí místní. 

Staèí trochu pøemejšlet. Ale lidi dneska 

vùbec nepøemejšlej.”

Uléhám ve spacáku v èistotné pod-

krovní svìtnièce, ale spánek ne a ne pøi-

jít. Pøitom je zde božský klid, ani jediná 

moucha nazabzikne – a� již proto, že     

je pokroèilý podzim, èi ji ohlídal satelit. 

Jak pøibývají léta, pøibývá asi i neklidu.
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Oèistný Ray Bradbury
Ivo Fencl 

Raye Bradburyho (1920 - 2012) dali 
dìtem do èítanek a mnì ho tím málem 
odcizili. Vybrána a vydána byla v Èesko-
slovensku povídka Mar�anské kroniky,  
ve které je lidstvo v pánu a prázdný byt 
pøesto bublá èiny strojkù, vynálezù, které 
jsme po sobì zanechali (marnost nad 
marnost). Trochu studené mi to pøipada-
lo v deseti letech, ale Bradbury naštìstí 
nenapsal jen tohle.

Jako školák rekovnì nezradil obráz-
kové seriály, a sice onen balast spolu se 
spolužáky zavrhli a uvrhli do odpadko-
vého koše, on sám to však nazítøí popøel 
coby stádní rozhodnutí a pouhé hnutí 
mysli. Ještì je prý staèil vylovil. Ale horli-
vì èítal i knihy, zaèal psát, od osmnácti 
publikoval. Inspirovali jej Poe, Wells, Lo-
vecraft a autor Tarzana.

Bradbury je plný sentimentu, morali-
zující magický vypravìè, ale skoro bez 
humoru. Pøesto strhává. Zvláš� jeho ra-
ná tvorba je oèividnì sublimací násilí –    
a Spender, jeden z jeho povìstných hrdi-
nù, se postaví na Marsu zpùsobem vlast-
ním barbarským druhùm z rodu lidí, sta-
ne se vrahem, oprávnìnì je umlèen, ale 
tìžko zapomenout na to, že se zbláznil 
pro podlé umlèování svobodné mar�an-
ské rasy.

Autorova matka švédského pùvodu 
mu v dìtství neodepøela nìmý biograf      
a chlapce uhranul strašidelný Zvoník od 
Matky Boží Lona Chaneyho i další pøí-
zraky. Kinem zùstal oèarován a sám na-
psal scénáøe k deseti filmùm, pokud ne-
poèítáme práce pro televizi.

Prvním snímkem se stala Pøíšera      
z hloubky dvacet tisíc sáhù (1952), kte- 
rá vznikla na podkladì povídky Žabí roh, 
u nás ilustrované Zdeòkem Burianem.  
Je to pøíbìh o prehistorickém monstru     
a je klíèový v tom smìru, že inspiroval ja-

ponský, naèež také americký film o God-
zille (1954), jeho pokraèování a celý zbru-
su nový subžánr. V pùvodní próze hrdi-
na øíká: Zde máš pouèení o životì. Stále 
nìkdo èeká na nìkoho, kdo se nikdy ne-
vrátí. Stále nìkdo miluje víc, než je sám 
milován. Když to trvá nìjakou dobu, za-
chce se ti znièit pøedmìt lásky, a� je to 
cokoliv, aby už ti nemohl pùsobit bolest. 
Monstrum jedná právì tak. Napadá ma-
ják.

Podle Bradburyho povídky Meteor 
vznikla také klasická filmová sci-fi let pa-
desátých, i když zapovìzená v socialis-
tickém táboøe, Pøišlo to z vesmíru (1953). 
Roku 1966 se pak ujal François Truffaut 
knihy 451 stupòù Fahrenheita a Brad-
bury je filmován dodnes, aè to nemìní 
nic na tom, že je na plátna nepøenosný. 
Opravdovì ho lze jen èíst.

Stal se nakonec i laureátem Národní 
medaile za umìní za „nesrovnatelný pøí-
spìvek americké literatuøe” a dnes je 
prozkoumán køížem krážem, ale stejnì 
sotva vysvìtlíte, kde se to v nìm všech-
no vzalo. Lidé se ptají: Kde berete svoje 
nápady? Tìmi slovy v osmdesátých le-
tech osobnì uvádìl svùj televizní seriál  
a pokaždé si odpovìdìl stejnì: Je to 
všechno tady. Tady o nì nikdy nebudu 
mít nouzi. Tohle je divadlo Raye Bradbu-
ryho. Co však bylo a je oním divadlem?

Snad nìjak poranìný Bradburyho 
mozek? Snad jeho do sklíèka zatavené 
dìtství? Snad skladištì jeho vzpomínek? 
Co znamená ono tady? Nakonec to stej-
nì jistì nevíme. Tak se ptám: Existuje 
jakákoli krátká povídka, která Bradbury-
ho ukotvila a jež ho pomyslnì zapraco-
vala do pomyslné kostky? Která ho pøed-
vádí ve zkratce?

Ne. Taková nemùže existovat, øekne-
te. Nejsou snad ryzí tvùrci mnohostran-
ní?
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nuli jste se v zapomnìní, vy pisálci, v té 
chvíli, kdy vás i ten nejposlednìjší zá-
stupce rasy lidí zradil a opustil, že vás 
neuznal ani pøi vaší poetiènosti za hod-
né ètení.

Rovnìž všestrannì uznaný Bradbury 
se zøejmì až nutkavì potøeboval vyrov-
nat také s osudy tìch, nad jejichž dny 
slunce zapadlo ještì pøedtím, než vyšlo, 
a pokud to náhodou nevíte, mezi tako- 
vé náleží tøeba i Herman Melville, jehož 
Bílou velrybu Bradbury pøepsal pro film 
Johna Hustona.

A co víc? George Orwell nám ukázal 
Velkého Bratra a Bradbury mu pøizvuku-
je, nicménì udìlá ještì krok. My sami se 
možná jednou vzdáme poezie, øíká, po-
kud se to už nedìje. A domù k tìm, kteøí 
nepochopí, možná jednou vstoupí sou-
sed s plamenometem, a� už pomyslnì 
nebo opravdu. To, co mì pøesahuje, vše, 
naè nemám, na co ještì nejsem pøipra-
ven, to, co neumím opìtovat, by se mìlo 
spálit! Zmìòme to na popel! míní kata- 
ni. Bradbury se jednou jen tak sám pro-
cházel za noci – bylo mu vyèinìno, upadl 
v podezøení a nešlo jaksi uvìøit, že by se 
nìkdo jen tak pro nic za nic potuloval. 
Proè by to dìlal? Také o tom pak Ray 
napsal povídku.

Je jako spisovatel pøecenìn? Jak 
kým. Jeho charisma bylo totální a vìt-
šina kritiky mu šla po celý život na ru-  
ku, i jméno mìl skvìle znìlé a Amerika 
vždy potøebovala hrdiny, takže také ta- 
dy našla jednoho. Ale ledacos Bradbury 
postrádá, není žádný Sherwood Ander-
son, i když znal dobøe jeho Mìsteèko     
v Ohiu (1919), které stojí v pozadí Mar-

kroniky, a jistìže neopisoval,�anské ale... 
Adoruje dìtství a svobodu, to hlavnì, 
ignoruje sex a kouzlí slovy jako bravurní 
génius stylu. Vstoupil do èítanek, ale svá 
padesátá léta už nepøekonal. Ani pozdì-
ji netvoøil jen z podstaty, ale mnozí mì-   
li více co øíci. Na Spendera a Stendahla 
ovšem nezapomeneme. 

Nezapomeòte ani na varování, že se 
lze snadno ubavit k smrti.

Napadá mì jeden takový pøíbìh. 
Usher II. Opìt se odehrává na Marsu, 
ale to nehraje roli. Mar�ané byli potøeni 
lidstvem, asi jako byli kdysi v Americe 
odstrèeni Indiáni do rezervací, a na jejich 
pozice nastupují èasto barbaøi, které ma-
sakroval již Spender. Zde jde o nìjaké 
ïábelské inkvizitory. Co chtìjí? 

A øíkáte, že nelze dál dusit pùvodní 
Mar�any, protože došli? Inu,dusme vlast-
ní rod. Výrok „Jak slyším slovo kultura, 
sahám hned po revolveru” byl ostatnì     
i mottem pøipisovaným H. H. Ewersovi    
a nacistùm a tady se ono motto vrátilo. 
Nièitelé kultury jsou náhle všude, tedy      
i na rudé Planetì válek, a hu, vstupují 
rovnou k vám. Jménem koho?

Jménem opatrnické spoleènosti –     
a co se jim zrovna nezajídá, to upálí!

Knihy? Ano, ale v této povídce v pøe-
neseném slova smyslu. Pán domu na 
Marsu totiž své stavení nostalgicky mo-
deloval a vybavil po vzoru tìch nejkrás-
nìjších, ale také nejdìsivìjších próz Ed-
gara Allana Poea. Tyto povídky jsou 
ovšem uprostøed Bradburym pøedvádì-
né budoucnosti interpretovány jako úchyl-
né a lidstvu nebezpeèné, takže je zaká-
zali, a nic tak zvláštního to pøece není. 
Každá rozmìrnìjší spoleènost se už 
intuitivnì a z vlastní podstaty pokouší 
umrtvit vlastní kulturní nadstavbu, ostra-
kizuje pøeènívající individuality a každá 
taková individualita pøitom nosí v sobì     
i svou niternou budovu. Dùm Usherù? 
Možná. Ten ovšem mùže spoleènosti 
smrdìt a pan Stendahl (pozor, nikoli 
Stendhal) je právì jedním z páchnou-
cích.

Útoku na vlastní identitu se staví bru-
tálnì, tedy jako Spender, a inkvizitoøi hy-
nou tìmi zpùsoby, jimiž mìli umøít hrdi-
nové Poeových nejlepších prací. Pod ky-
vadlem, v hrobì, zazdìni... Ale to není 
všechno. V další short story uvedl Brad-
bury ve vesmíru do života také Poeovy 
literární následovníky z oblasti maka-
brózní prózy a ve finále dopustil, aby se 
vypaøili, což je také zdùvodnìno. Rozply-



18ROK S HAIKU

unable to outrun

moonlight - and the dragging

horse blanket

nemùžu utéct

jasu mìsíce – a tíze

deky pro konì

Janice M. Bostoková 

(Austrálie, zemø. 2011)

going nude –

a summer hat left

on the head

jdu nahý –

slamák mám vlevo

na hlavì 

Zen-U.L.Hotta 

(Japonsko)

From long icicles

under eaves of cottage

small suns are dripping

Z dlouhých rampouchù

pod okapy chaty

kapou sluníèka

Pavle Aðanski 

(Srbsko a Èerná Hora, 

zemø. 2013)

harvest moon 

rising over

slow thunder

Mìsíc v úplòku

vychází nad

váhavou bouøí

Charles Bernard Rodning 

(USA)

a cloud

bigger than the sky –

spring longing

mraèno

vìtší než obloha –

chtivé jaro

Jim Kacian 

(USA)

through the hole

in this rusty steel helmet

a glance at the sea

skrz díru

zrezlé helmy z oceli

záblesky v moøi

Hubertus Thum 

(Nìmecko)

Kusamakura II. 
(8. roèník 2003) v pøekladech Milana Šedivého



the fallen leaf
continues its journey –
on the river

spadlý lístek
pokraèuje svou cestou –
na øece

Fay O’Neillová 
(Austrálie)

crescent
the daybreak brims the horizon
on a seagul's beak

srpek
úsvit pøetéká horizont
na rackùv zobák

(Japonsko)

a silver fish
caught in the moonlight
silent ripples

støíbro ryby
chycené pod mìsícem
tiché vlnky

Allen McGill 
(Mexiko)

band on the river
a balsam flower dips with
the weight of a bee

shluk pluje øekou
balzamína se potápí
pod vahou vèely

Phillip Murrell 
(Velká Británie)
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journey over

the front gate lock

still broken

cesta pøes

pøední zamèenou bránu

stále uloupena

Allen McGill 

(Mexiko)

no æašnja kiša

na puževoj kuæici

drži lat trešnje

last night’s rain

keeps a cherry petal

on the shell of a snail

déš� brzy zrána

k hlemýždímu domeèku 

pøilnul kvìt tøešnì

Sarafina Nazanska 

(Chovatsko)

Brilliant red

circle of spilled sun

sipping tide.

Zarudlý kruh

rozlitého slunce

srká odliv.

Maša Bambiæová 

(Chorvatsko)
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Stanislav Bukovský

Dnes je všechno jinak
Arbeit macht frei

A budou lidi dìlat, anebo do práce 
chodit, ještì v sedmdesáti. A možná 
ještì dýl. Bejvávalo, odcházet do penze 
v šedesáti. Wo bleibt die alte Zeit und  
die Gemütlichkeit? Aneb: Kde ty loòské 
snìhy jsou? Špacírovali, dnes a dennì, 
dávno již tomu, døívávejc šedesátiletí 
kmeti v èerných šatech, s klobouky na 
hlavì a holí v ruce hrát na Homolku kar-
ty. Jejich drahé polovièky zatím doma va-
øily a štrikovaly. Pokrok ale nezastavíš. 
Dnes je všechno jinak. To by nešlo brát 
penzi pøespøíliš dlouho v dobì, kdy se 
nám pøíjmy krátí a výdaje rostou.

A tak bude tøeba staøíkùm, aby se ne-
belhali, a staøenkám taky, klouby vymì-
nit. Aby se mohli o pøestávce nasvaèit, 
dostanou nové zuby, když si to zaplatí. 
Vyspraví se jim mozek, oèi a uši, aby 
mohli myslet, dívat se a slyšet. A bude 
tøeba ještì pøijít na to, kde je zamìstnat. 
V továrnách ne, tam dnes pracují roboti, 
roboty a automaty. Ve vrátnicích asi ta- 
ky nebude místo pro všechny. Že by na 
dráze a ve státních úøadech? To by šlo. 
Taky by se mohlo ještì víc lidí zamìstnat 
v senátu a právì tam by pak mohli taky 
nìkteøí kmeti najít uplatnìní. To ale jen ti 
nejlepší z nejlepších.

Mnozí senioøi ale budou muset pod-
stoupit rekvalifikaci. Napøíklad zpìvaè- 
ky, co už šedesát let nepøetržitì zpívají  
o spalující lásce, co se nedá a nedá vy-
držet, budou muset pøesedlat na nìco ji-
ného. Mohou tøeba fotografovat, malo-
vat, psát pamìti a kuchaøky. To si jistì 
každý rád pøeète. Herci, hereèky a nako-
nec klidnì i ty zpìvaèky se taky mohou 
dát na politiku. Jestli ministerstvo války 
øídí nìjaký generál, herec nebo zpìvaè-

ka, vyjde nakonec nastejno. S válkou se 
stejnì nepoèítá. Naopak vysloužilí politi-
ci trpící syndromem vyhoøení by mohli  
na stará kolena zaèít nìkde pracovat. 
Samozøejmì i oni mohou psát pamìti, 
zasedat ve správních radách a dìlat po-
radce. Klidnì všeho druhu. 

Horší to bude s horníky a hutníky. 
Tìm bude zapotøebí pomocí klonování, 
medicína dìlá naštìstí obrovské pokro-
ky, vymìnit všechno. Pak si budou moci 
vystudovat univerzitu tøetího vìku a na-
jdou uplatnìní tøeba v egyptologii. Nebo 
nìkde jinde, kde se nedostává lidí. Spor-
tovci, co bydlí a platí danì v Monaku, 
tam zùstanou i na penzi, takže ty øešit 
netøeba. K nám a� si jen chodí dávat do 
poøádku zuby. 

Vysloužilí vojáci by se opìt mohli, ja-
ko tomu bývalo kdysi, uplatnit jako uèite-
lé. Tím by se z té robotárny, jíž jsou dnes-
ka školy, osvobodily uèitelky, všechny 
beztak mají nervy nadranc. Aby se srov-
naly a našly opìt ztracenou rovnová-  
hu, mohly by dìlat ošetøovatelky v ZOO. 
Zvíøata se naštìstí nechovají jako zvìø. 
Knìží, pøijdou-li do vìku, kdy už s celibá-
tem nemají žádný problém, by se mohli 
pustit jako vychovatelé k dìtem. Chirur-
gové, zaènou-li se jim tøást ruce, by se 
pøeškolili na øezníky. Tam když se øízne 
trochu vedle, tolik nevadí.

Ti, co byli celý život nezamìstnaní, 
by se mohli v èase nastaveného produk-
tivního vìku rekvalifikovat na poustev-
níky. I oni se stejnì jako všichni ostatní 
budou muset nauèit flexibilitì a bude-li 
toho zapotøebí, budou se taky stìhovat 
za prací. 

Až se to všechno zabìhne, bude po 
problémech. Nebude už tøeba vymýšlet 
žádnou zázraènou penzijní reformu. Pe-
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Ale jak je to s tím, že celý svìt stojí 
za hovno? Z hlediska køes�anského by 
se s tím dalo souhlasit. Život pozemský 
je jen takové provizorium, pøíprava na 
pravý život, který pøijde teprve po smrti. 
Takže pisatel má pravdu, tenhle život, co 
žijeme dokud nezemøeme, skuteènì za 
nic, jak on jinými slovy píše, nestojí.

Jsme-li hodní, nikdo nás po smrti 
snad už do hlavy kopat nebude. Naopak 
jsme-li zlí, kopeme-li do hlavy lidi z ji-
ného než humanitárního dùvodu, budou 
nás s nejvìtší pravdìpodobností kopat 
do hlavy nìkde v oèistci èi tam nìkde,     
v životì posmrtném. Èili lidi, co do hlavy 
lidi (bezdùvodnì èi z dùvodù jiných než 
humanitárních) kopají, samy sebe do 
hlavy kopají. Ale protože tomu navzdory 
jsou lidé lidmi do hlavy i z jiných než hu-
manitárních dùvodù neustále kopáni, 
stojí tenhle svìt i z tohoto dùvodu za „to 
tamto”, jak se trefnì vyjádøil autor onoho 
nápisu a co lze jinými slovy oznaèit jako 
nic. 

níze naopak budou pøebývat a s jejich 
pomocí se budou moci lepit nejrùznìjší 
díry, co jich jenom kde máme. Pøedevším 
bude tøeba, aby se neporušoval zákon, 
jak jsme toho byli v minulosti mnohokráte 
svìdky, zvýšit na potøebnou úroveò platy 
a nezdanìné náhrady poslancùm a vlád-
ním pøedstavitelùm. Žijeme pøece v práv-
ním státì a zákony by se mìly dodržo-
vat. Ještì by nás za to mohli velcí páni   
v Bruselu kritizovat, že naši páni, sice 
menší než velcí, ale co naplat, taky to 
jsou páni, nemají platy jaké by mìli mít.

Do hlavy ne!

V podchodu pod železnièní tratí ces-
tou od zimního stadionu k hejtmanství    
je na zdi nápis:

NENÁVIDIM LIDI CO KOPOU LIDI
DO HLAVI TAKOVÍ LIÏI STOJI ZA
HOVNO, JAKO CELEJ SVÌT!

Kdo by taky takové lidi mìl rád. Lidi, 
co kopou lidi do hlavy, nemùže mít rád 
snad nikdo. Samozøejmì pokud se ne-
jedná o humanitární kopání lidí do hlavy. 
To by bylo nìco jiného, takové kopání lidí 
do hlavy bychom naopak rádi mít mìli, 
lépe øeèeno museli. A jsou-li ti, co je jim 
do hlavy kopáno, køes�ané, mìli by, jak 
nás nabádá Ježíš Kristus, po nakopnutí 
hlavy z jedné strany nastavit i stranu dru-
hou. A to i v pøípadì, že do hlav køes�anù 
kopou vyznavaèi našich nejlepších hod-
not, by� by to tøeba i jinovìrci byli; ne-
mìlo by jim v tom rozhodnì být bránìno, 
stejnì jako když si potøebují z lidských tìl 
vyøíznout nìjaké orgány potøebné pro 
transplantace a nezbytné pro záchranu 
lidských životù Na tomhle bychom se my 
køes�ané mìli všichni shodnout a tìm,  
co by s tím, nedej Bože, snad nechtìli 
souhlasit, bychom museli hlavy huma-
nitárnì napravit.

NEJDE MY
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Skorobásnì II.
Daniel Mikeš  

Astronomicko-gynekologická

kdy se hvìzdy páøí?
v èervenci nebo v záøí?

kdy má mìsíc mìsíèky?
ví to jeho hvìzdièky?

kdy maj hvìzdy ovulaci?

no co?

myslím na jejich populaci

Hyperglykemická

mám koèièí jazýèek
Štramberský uši
a banán v èokoládì – XXL

chtìl bych mít i marcipánový koule

jo, na mì si fakt pochutnáš
…až budeš mít za ušima boule

Pùvodnì polská, nynìjší neboli
dnešní èeská mykologická báseò

šukali jsme houby
šukali jsme houby
houby houby
a nejlepší jsou masácí 
a pak  taky kozácí

a šukal jsem i lišku
natrh jsem jí… klobouk

šukali jsme lanýže
nebylo to marný, že

chudák byla celá horká
vošukaná døevomorka

šukal jsem i poddubák
pøipadal si jak bubák

pøi šukání hoøèáku
nebylo dost burèáku

šukali jsme kotrèe
i pøes bolest kostrèe

šukali jsme se satanem
v klidu pìknì pod platanem

šukal jsem i hnojník
vyvrkl si kotník

pøi hulení dobrý trávky
šukal jsem i lysohlávky

šukali jsme dutonožku
na férovku pøes ponožku

šukali jsme køemenáèe
jedli pøi tom zavináèe

šukání høibu 
nemìlo chybu

když jsem šukal èirùvku
mìl jsem ho jak borùvku

a píchal jsem i píchavku
vzpomnìl jsem si na Kafku

a šukali jsme klouzky
zbyly z nich jen kousky

šukali jsme bedly
a pak jsme je snìdli

a pak taky václavky
vyslechl si nadávky

a už šukám holubinku
orgáè bude za chvilinku

no a zbyl už jenom žampion
jsem houbomrd – šampion
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Dietní

…tak ta stála za hovno

Po honu – zatím moje jediná 
protimyslivecká báseò

zajíèek na poli 
péro si honí
nemá už partnerku
tak jako vloni

Z rozpoètu

…postavíme si novou galérii
a taky árt kino
a nakonec i nový divadlo
a pøed ním si postavíme
òáký zlatý skulptury

…no jasnì, že Plzeò bude
evropský mìsto kultury

Prostá

nemluvím normálnì
a øíkám nesmysly
jsem pouze sabotér
kdekdo je bez viny

pøinesl bych si kvìtiny
kaly a lilie
na hrob mùj do vázy
co nikdo nemyje 

zpustlý a zarostlý
jen samé køovisko
vyrazit s kostlivci
nìkam si na disko

zemøel jsem opravdu?
byl pohøben zaživa
v téhleté skoøápce
jež byla snaživá

chtìl jsem jít do ráje
mít prostì klid
být š�astný a milován
a ne tu hnít

už se snad nedoèkám
té mé radosti
staèilo propadnout 
jediné slabosti

už nechci se narodit
znovu a posté
bez nadìje na život
je to tak prosté

Divnej

...nikdo z mý rodiny nebyl nejspíš feudál

...já si holím i podpaží

øíkaj mi metrosexuál

Nevinná koupel

øežu horkou pìnu
barvou krve

smáèím svoje
krásné tìlo

abych ze sebe smyla
svoje høíchy nevinné

Snažím se

lidé se stydí za to
jakými opravdu jsou

za svoje úchylky, perverze, touhy,
pøání, chtíèe, nahotu...

snažím se nestydìt

Chytrá

jako muž feminista
stojím asi za hovno

nejradši bych totiž poøád
èumìl na porno
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I.
Spoèívám na zelené kolíbce.
Její sny mì unášejí... nìkam daleko. 
Otvírám oèi – nechce se mi procitnout, 
moje milovaná melodie deštì. 
Slábne. I já slábnu.
Být kapkou – to bych si pøála! Ale... jak? 
Zaèínám zpívat.  Zpívám, moje vlasy si bere vítr. 
Tìlem se propadám do neznáma. 
Ano, to je ono. Mé rty chutnají barvu deštì. 
Vytrácím se... 
Již nepøemýšlím, mraky mì nesou opaèným smìrem. 
Koneènì vysvobozena

II.
Být kapkou a poslouchat vítr.
Pøevtìlit se.
Neznám svìt svùj, neznám ten déš�.
Ale snažím se.
Jako vìtrem hnaná, pouštím se z útesu skály.
Vím, že se mi nic nestane – jsem pøeci jemná malá, každá jiná – kapièka.
Nejhezèím okamžikem v životì. Plachtím dolù
a cítím okolo sebe všechny své blízké. To je ono.
Nepotøebuji vìdìt, co se stane, až budu dole.
Sama si cestu najdu! Tìžké to rozhodnutí…
Dole – umírám.
Dotýkám se hladiny zpìnìného moøe.
Vybrala jsem si tuto cestu.
Již nikdy víc nespatøím vedle sebe ty nádherné kapky,
nádherné – jako já.

Moøe odnáší vše 

Být kapkou
Johana Vinšová

Ekologická

letí, letí svìtem
s vìtrem o závod

je ho jako dìtí
toho smetí

„No… radìji si dám grog,”
povzdychl si ekolog

Ekologická 2

znám jednu dívku
ta šlape na silnici
mezi nohama
špinavou popelnici

znám jednu dívku
ekologie má na ni
pozitivní dopad
mezi nohama kontejnery
na tøídìný odpad
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Zápisky psané za soumraku

Knihu jsem pøeèetl takøka jedním dechem, 
ale píši o ní funì do kopce. Proè jsem se me-
dle nemohl doèkati nového pokraèování v èet-
bì – a teï jen, píši, manì pøežvykuji hledaje 
slovíèka? 

Ale zaènu radìji z jiného konce: neb s ob-
dobnými tituly roztrhl se onen pøísloveèný py-
tel – zajímavé osobnosti dosvìdèují svùj za-
jímavý život, zájem ètenáøù o lidi ménì me-
diálnì povaøené, provaøené i rozvaøené je pak 
tøeba vyvolati citováním a citýrováním osob-
ností zevrubnìji upravených. Aby bylo jasno: 
hovoøím o žánru deníkù a deníèkù pravých      
i nepravých, žánru, jenž Arne Novákovi blahé 
pamìti byl dobrý leda co podnož zkoumání 
onaèejší literatury a který nyní (a nejen) v èes-
ké literatuøe patøí k tìm nejhojnìji frekvento-
vaným a arci také k žánrùm dominantnì be-
letristickým. (Jak v našem pøípadì dosvìdèu-
je svojí pøedmluvou básník a teolog Pavel 
Rejchrt.) Nicménì jesti potøebí hned vyložiti, 
že tu jde o pojetí nejménì dvojí: buï pøede-
vším o nahlížení do tøináctých komnat, pod 
poklièku i pod peøinu (s pøizváním ètenáøe ne-
jen za svìdka, ale takoøka za úèastníka) – 
anebo právì o onu literaturu; vznikající za ti-
chého souruèenství autora se ètenáøem. Tam 
se požaduje úžas, zde je vyžadována úèast.

Úèast? – podle onoho biblického: propast 
k propasti volá. Parafrázujme tedy: ale pro-
past také propasti vzývá a vytváøí, vidí. Je-
nomže pak samozøejmì nemùže jíti toliko      
a pøedevším o vnìjškovou interesantnost èi 
životní jaksi rozlehlost, ale zejména o vnitøní 
rozmìry zkoumaného objektu. Jinak øeèeno: 
vesnický blázen a Milan Kundera, zkoumaná 
místa, analyzovaná díla literární i neliterární, 
zážitky vnìjší a myšlenky i pohnutky vnitøní 
jsou si rovni/rovny. Na autorovi a ètenáøi po-
tom záleží, zda a nakolik svede nalézti spoji-
té a skrze toto následnì teprve smysl a mo-
hutnost jednotlivin, aby v onom i v nich hledal 
nakonec svùj odraz, vlastní portrét, poznání.

Ano, to je ono! – možná právì proto spì-
chal jsem pøes vrstvy záznamù zvìtša deseti-
øádkových ku zahlédnutí prvních obrysù cel-
ku. Vìdom si, o jak odlehlé vìci v nich vlastnì 
jde: vždy� už sám název knihy sugeruje nìko-
likeré možné øazení: Øádeèky. Z roku na vsi 

(Nová Forma, Týn nad Vltavou 2014). Nabízí 
se metatextové vztahy k tradicím (a protože  
je autorem knihy literární kritik, také) a pøí-
tomnosti literatury a literárního života, dále 
ovšemže krajové ukotvení textového dìní 
spíše mimo kulturní centra, nevelký rozsah 
jednotlivých záznamù a jich zdánlivá ne-
závažnost, kompozièní rámec, jenž textu na-
bízí období jednoho roku, implicite jsou v ta-
kovém oznaèení zakotveny také rozmìr etic-
ký (s vazbami na dávnìjší dílo bøí Mrštíkù), 
propojení lidského osudu s pøírodním dìním 
(a promìnami tohoto s roèními obdobími), 
prùsak velkých dìjin do onìch malých, do 
(vesnického) mikrosvìta. Jenomže jsou psány 
v dobì postmoderní (možná už post-post-
moderní), takže nic není bezezbytku takovým, 
jakým se jeví: neb onou vsí (plnou pletich a po-
litikaøení, pøièemž se od Mrštíkù dostáváme 
až nìkam k Stroupežnickému) mùže nakonec 
býti i velkomìsto (kampaní kulturních i politic-
kých, volebních) – zatímco vesnice je nejno-
vìjšími komunikaèními kanály pøipoutána k dì-
ní celorepublikovému ano celosvìtovému. Ne-
jen jimi. I námi: komunikujícími, cestujícími, 
pøemýšlejícími, žijícími: naráz vlastnì v nìko-
lika svìtech. „Profánní se prolíná se sakrálním 
a jistìže i obrácenì.”

Právìže námi: a tím je pak urèena, vyme-
zena pomalost mého pøemyšlování, moje (je-
nom zdánlivá!?) formulaèní neobratnost, vá-
havost, neochota pøistoupit k definitivnímu 
uzavøení myšlének do slov. Nebo� se mi na-
bízí nejen mnohost možností generovaná sa-
motným autorem, ale také pøehouš� mých 
vzpomínek, lásek i animozit, zkušeností s tou 
neb onou osobou v Øádeècích zmínìnou       
(z nichž mi nejvíce pije krev, hýbe žluèí a kra-
de spánek onen nehodný spoleèník pùvabné 
a milé, totiž mojí, choti), nápadù stran obo-
hacení kratièkých interpretaèních vhledù do 
dìl (nejen literárních) autorem recipovaných, 
názorù na vìci i lidi – názorù nìkdy nejen roz-
vádìjících v Øádeècích øeèené, leè obèas ta-
ké „mírnì” jejich pisateli oponujících (na svých 
facebookových stránkách nabízím tøebas po-
nìkud odlišnou podobiznu Tomáše Magnus-
ka). A to pak v hlavì šrotuje jak v kafemlejnku 
(a obèas jak v automatickém mlýnì) a konce 
pøemyšlování se nedobéøeš... A øíkáš si: ano – 
onen rámec jednoho roku budiž nám užiteè-

(NE)KRITICKY
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Za Vilémem Stadtherrem

Zemøel èlovìk žijící kulturou a cele do ní 
pohroužený, hudebník, skladatel, taktéž však 
píšící literát, nejenom pøíležitostný, leè i zapa-
matováníhodný autor Plže, v neposlední øa- 
dì laureát Ceny Plže – a posléze rovnìž tvùr-
ce dvou nevelkých knížek, vydaných vlastním 
nákladem: Vilém Stadtherr. Odešel pøedèasnì, 
neuvìøitelnì pøedèasnì, bylo mu pøece vše-
hovšudy osmaètyøicet let: proboha, v tomto 
vìku se nemá, ba nesluší se a nepatøí umírat! 
Èlovìk mùže kupøíkladu havarovat, když mu 
je shùry dáno záhy odejít z tohoto svìta – jen-
že Stadtherrovi byla zøejmì prozøetelností 
souzena zatrolenì nedlouhá životní dráha; 
øeèeno s klasikem, krátký, tuze krátký byl jeho 
svìt. Leè co se stalo, nedá se odestát. Umì-
lec už není mezi námi. Pokud se v jeho po-
zùstalosti najdou nìjaké literární texty, nepo-
chybnì se jich v Plži chopíme a rádi otiskne-
me, budou-li ovšem pøinejmenším v urèité fázi 
dokonèené, rozumìj: dotvoøené. A ještì nìco: 
jde-li o stodského rodáka, mìli by v tomto zá-

ním povrchem skrývá se èasto hlubší pozna-
tek. Nicménì bych pøece uvítal vìtší otevøe-
nost smìrem k celku díla: ne vše musí býti 
doøeèeno hned tady a teï.

Pøestože vím, že vìcná stránka není zde 
zase až tak dùležitou, z osobní zkušenosti do-
kládám, že na Literární akademii Josefa Škvo-
reckého pracoval nikoli Jiøí, ale mùj nìkdej-   
ší brnìnský spolužák Michal Pøibáò. A že      
P. Halík si pro své knìžské svìcení zajíždí 
toliko do (tehdejší) DDR.

Ale nakonec Vladimíru Novotnému dlužím 
potvrzení závažnosti jeho textu; alespoò pro 
mne. Nejen onou vsí (za níž spatøuji tu Cho-
douò, v níž právì bydlí, tu Pardubice, Plzeò, 
Prahu, Paøíž...), ale také slovy procházel  
jsem se vìru proto, abych v nich nalezl své 
autory, jenomže i vlastní nedostateènosti a ne-
stateènost, marná usilování a – snad – obèas       
i smysluplné pobývání ve svìtì, jenž je tvo-
øen nejen tím fyzickým, leè i myšlenkami        
a slovy. Vìdomí, že jednou – možná – bude-
me souzeni nìkým neskonale spravedlivìj-
ším i moudøejším nás samých.

                                      Ivo Harák

ným také tím, kterak mechanicky z mnohosti 
vydìluji ke zkoumání a pøepodstatnìní urèe-
né.

Jenomže pak si uvìdomím, že jde vlast-
nì o rok 2012, rok domnìlého konce svìta.    
A kdesi ze stránek zkoumané knihy zaslechnu 
anekdotickou zmínku, že tohoto netøeba se 
obávati, protože konec možná už dávno na-
stal. Samozøejmì bych mohl zaèínat medito-
vat o dalším z nabízejících se rozmìrù recen-
zovaného dílka, vezmu však radìji zavdìk na-
bídkou efektního názvu samotné recenze.

Soumrak arciže není mínìn jenom a pøe-
devším ve smyslu období denního èi roèního, 
pøestože je deník dopisován na samotném 
konci roku (dopisován interním autorem, ten 
externí jej pozdìji ještì upravuje a opravuje). 
Toto období pøivádí mne však k dávno již vy-
slovené formulaci o nízkém slunci kultury... 
Mùž tedy býti, že ono pinožení trpaslíkù 
politických èi umìleckých, ony trapnosti myš-
lenkové rodí se právì z tohoto skomírajícího 
sluneèního svitu. Tedy vlastnì z konce jedné 
kultury a morálky (øeknìme euroatlantické). 
Nebo� ta žije tehdy, je-li si vìdoma svých ko-
øenù a tradic, pokud se zmnožuje opaková-
ním, ano uskuteèòováním. Proto také pisate-
lùv ustavièný zájem o vùkolní kulturní a poli-
tické dìní (tiskoviny, texty). Proto pomìøování 
velkého malým, proto i nahlížení velikosti       
v malosti a naopak (negližé politických i me-
diálních potentátù vedle královského odìní 
vesnického blázna – blázna závažnì žijícího 
svùj osud i svá slova).

By� si pak autor mùže vysloužiti výtku, že 
se k nìkterým problémùm vrací opakovanì    
a zbyteènì tak vlastnì na nì upozoròuje (že 
jim pøiznává velikosti, jež v nich není; že toli-
ko jevové je tak prohlašováno za podstatné): 
tady mám na mysli pøedevším jeho nenávist-
nou lásku ku Plzni („úlisní plzeòští puèmidráti 
ve funkcích”).

Takových výtek bych – s vìdomím, že tu 
už upíjím ze svého krajáèe – našel ještì nì-
kolik: potøeba zliterárnìní textu a zároveò jeho 
sevøení do desetiøádkových záznamù vede si-
ce nìkde k pøekvapivì pregnantním formula-
cím (zejména komentuje-li pisatel cizí umì-
lecká díla), nìkde ovšem toliko k efektním po-
intám (rodícím se z hrátek se slovy); ale zde 
svoji výtku omezuji poznáním, že pod efekt-
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žádným spisovatelem jitøního zraku, všímal si 
spíše výjevù z pøítmí každodennosti. Výjevù 
kolikrát bizarních a burleskních, leè takových, 
které bývají zajímavìjší než kdekteré konven-
èní rozprávky. Koneckoncù jen si zkuste v au-
torovì duchu trpìlivì vyèkávat na dopis od 
mrtvého konì!

Kdyby nám však takovýto dopis znena-

dání doruèili, bylo by to pøesnì v duchu „svìta 

podle Stadtherra”. Rovnìž nebožák nebožtík 

kùò by ihned ožil, ponìvadž by si mrtvého ko-

nì všehovšudy zahrál po dohodì s autorem   

– a ještì by ochotnì nabídl i služby poš�ácké. 

Byla by to ukázka z každodenního i nekaž-

dodenního theatru mundi, v nìmž nikoli ná-

hodou se to nejpøízraènìjší a v rutinním pro-

støedí zcela nemyslitelné najednou stává 

zároveò i tím nejreálnìjším a pøedevším nej-

pøíznaènìjším. V záhadném dopise by se ur-

èitì našly všechny možné, by� nepoèetné au-

torovy texty, by� asi nikoli jeden po druhém, 

nýbrž v nìjakém chaotickém spletenci. Vždy�  

náš svìt je chaos, kterému propadají i síly  

zla, natož dobra: je to vskutku velice „divný 

Hanburg”. Burg plný hany.

Podotknìme dále, že Stadtherrovy texty 

jsou jako celek zøetelnì, nìkdy pøímo hma-

tatelnì poznamenány konkrétním èasem,       

v nìmž umìlec žil a za nìhož tvoøil, zároveò 

jsou ovšem psány a pøedkládány v jiném èa-

se, pøevážnì nekonkrétním a kreativním. Dalo 

by se konstatovat, že v urèitém tvùrèím mimo-

èasí: autorovy zápisy a záznamy vyvstávají ze 

svìta a náleží do svìta, který se skládá ze sa-

mých fenomenálních událostí, pøièemž žádná 

událost paradoxnì není fenoménem o sobì. 

Plzeòský tvùrce výstižnì napsal, že „náhle je 

mi jasné, že to, co naposledy zemøelo, a ne-

vìdìlo se, co to je, byla nadìje”. Doufejme, že 

ani v okamžiku nenadálého skonu Viléma 

Stadtherra naše bytostná lidská nadìje dopo-

sud ještì nezemøela: vždy� i v dobì, která tak 

èastokrát zpupnì dští na kulturu, jakoby právì 

tomu navzdory pouze kultura pøežívá – a nic 

jiného nepøetrvá. Zejména pisatelovy sar-

kastické i vyznavaèské výkøiky, tyto slovní vý-

šlehy smìøující do veškerenstva, tuto nadìji 

ostatnì i nadále živí. Nejenom živily.

Vladimír Novotný

padoèeském mìstì medle pojmenovat po 
Stadtherrovi nìjakou úhlednou nebo naopak 
bizarní, svéráznou ulici. Nebo� kolik talentova-
ných tvùrcù pochází ze Stodu?

Autorovo literární dílo, pokud o nìm mù-
žeme na základì uveøejnìných textù vynášet 
hodnotící soudy (jistìže bez nároku na úpl-
nost), je zámìrnì fragmentární: útržky, mo-
mentky, imprese, záznamy, zápisky, postøehy, 
básnické vjemy stejnì jako veskrze prozaická 
konstatování, to vše pøedkládané jako hroty 
pomyslné zážitkové a prožitkové pyramidy      
a pokaždé jakoby cum grano salis. Tyto texty 
– a� vydané knižnì nebo  èasopisecky – tvoøí 
(žel: tvoøily) svébytnou poezii všedního dne 
stejnì jako prózu všedního dne, ovšemže 
poezii rudimentárnì zprozaizovanou a prózu 
kolikrát zpoetizovanou lyrickým gestem. Pøi-
pomeòme aspoò názvy jeho prozaických kniž-
ních prací: prvotina Èekání na dopis od mrtvé-
ho konì (1995) a  „druhotina” Divný Hanburg 
(2002). Stadtherr studoval na dvou konzerva-
toøích (v Plzni a v Praze), žádnou z nich ale 
nedokonèil. Hledejme radìji interpretaèní klíè 
k jeho hektickým a eruptivním prozaickým zá-
znamùm, na nichž pracoval nejménì dvì de-
setiletí: vyjdìmež z faktu, že autor bral lite-
rární rozum v osmdesátých letech a v souladu 
s tehdejší atmosférou inklinoval pøevážnì       
k nonkonformní slovesné výpovìdi. Odmítal 
konvence, odmítal rutinu, rozumìl by si s tøetí 
vlnou našeho literárního undergroundu, chtìl 
však být pøedevším jiný a svùj. Byl jiný a byl 
svùj.

A jak byl jiný a jak byl svùj? Nìkteré jeho 
prozaické miniatury mohou pøi ètení pùsobit 
jako kupøíkladu expresivní výtvarné zábìry 
Bohdana Kopeckého: jsou syrové a zároveò 
pozoruhodným zpùsobem subtilní; nìkteré 
pøipomínají kusy masa vyrvané z živého tìla 
svìta vezdejšího, jiné zase jako by reflekto-
valy rozmanité skotaèinky životní. Nikdy se 
však ètenáøùm nepodbízejí, nenabízejí jim – 
ve srovnání s tolika jinými literáty – laciné vy-
pravìèské postupy, odkoukané z televizních 
seriálù, komerèní ètivo èi stereotypní magazí-
nové plytkosti. Stadtherrùv tvùrèí odkaz pøed-
stavuje literární laboratoø svého druhu: situace 
i detaily jsou vytrhávány z tmelu reality jakoby 
in statu nascendi a zvláštì takhle je zapotøebí 
je vnímat a interpretovat. Tento tvùrce nebyl 
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Vladimír Líbal

Kresba è. 2
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Texty nových laureátù Cen Plže

Básnì Josefa Hrubého a Jana Jelínka

Vzpomínku Vlastislava Tomana

Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) 
- výtvarník a publicista

Milan Èechura (1949 Ústí nad Labem) 
- prozaik, žije v Plzni

Ivo Fencl (1964 Plzeò) 
- strážný, prozaik a publicista, 
  žije ve Starém Plzenci

Ivo Harák (1964 Brno) 
- bohemista, básník a kritik, 
  žije v Benátkách nad Jizerou

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

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

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

Vratislav Maòák (1988 Støíbro) 
- redaktor, prozaik, žije v Praze 
  a ve Støíbøe

Jaroslava Málková (1947 Plzeò) 
- básníøka

Daniel Mikeš (1976 Rokycany) 
- obchodní manažer, skorobásník, 
  žije v Plzni

Vladimír Novotný (1946 Praha) 
- bohemista, žije v Chodouni 

Milan Šedivý (1977 Teplice) 
- básník a kritik, žije v Praze

Alena Vávrová (1952 Dolní Žandov) 
- pedagožka, básníøka, 
  žije ve Františkových Lázních

Johana Vinšová (1999 Písek) 
- studentka, žije v Plzni
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