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Editorial

Autorská obec Plže se během zimy a jara rozrostla už na
několik desítek autorů, a tak si snad v létě můžeme dovolit
určitou změnu: přicházíme s dvojčíslem typu "čtení na léto".
Snad si v něm počtete! Zároveň tím reagujeme na
skutečnost, že dosavadní rozsah Plže (byť se utěšeně dme)
nám neumožňuje otiskovat texty větší a delší, což se týká
povídek, ukázek z románů, básnických skladeb nebo
pojednání o literatuře. Tyto žánry jsou proto osou letního
dvojčísla: poprvé se v Plži představuje úryvky z nového
románu Miloslava Ledvinová, svou starší povídku uveřejňu-
je Bohumil Jirásek, Ivo Fencl může nabídnout nekrácené
znění svého esejistického portrétu Isaaca Asimova (takto
dlouhý by se na ničí triko věru nevešel!), o tom, že plzeňský
rodák kardinál Beran měl literární sklony, referuje ve své
faktograficky zevrubné stati pardubický bohemista Pavel
Studnička. Milan Šedivý tu demonstruje své básnické umění
v žánru zvaném sestiny, s nímž by si dnes jen málokterý poe-
ta věděl rady. Úplně jiná dikce vévodí jak v ukázce australské
zlidovělé, byť umělé baladiky (v překladu Hany Gerzanicové)
či v plžím fejetonu Jany Horákové, tak v explozivních poli-
tických satirách Milana Kozelky, kdysi umělcekarlovarského
a odnedávna v Praze připravujícího knižní antologii plzeňské
poezie a výtvarného kumštu. Celé dvojčíslo záměrně zahaju-
jeme již dříve napsanými Rolážemi Josefa Hrubého, nechť je
opus letního Plže korunován hned na počátku.

Má-li jít o "čtení na léto", znamená to, že tentokrát (ale
jen tentokrát!) v Plži upouštíme od kritických, publicistic-
kých aj. rubrik: k tomu, co se během léta událo zazname-
náníhodného, se pochopitelně vrátíme hned v zářijovém či
říjnovém čísle a rubriky jako (Ne)kriticky nebo Mokré prád-
lo budou naše čtenáře provázet i nadále. A pokoušíme se
o ještě jedno dobré dílo a o jednu novou tradici Plže: přílo-
hou č. 7-8 budiž nemálo rozkošný preromantický či horo-
rovitý spisek z pera Christiana Heinricha Spiesse, umělce,
jehož duch vábil Josefa Váchala k výpravám na Šumavu
nebo ke Spiessovu bezděkovskému hrobu. Nechť má též
v nynějším věku reklam dávné autorovo vyprávění o krásné
Olivii nestárnoucí šmak! Braňme se nicméně tomu, počínat
si jak tato nevěrnice - a všem čtenářům Plže přejeme roz-
marné, tedy příjemné a úlevu skýtající léto.

Vladimír Novotný
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I. 
(Picassův sonet)

Okenice rozrážená větrem
zabíjí stehlíky v letu

Obrazy jsou šílené ženy
čerchované na srdci

Nárazy třísní krví
záda pokoje

zářícími koulemi
otlačenými očima do hrdla

poslouchají jak pomíjí bělost
karambolovým úderem biče

smrt nese v ústech aroma harmonie

mává křídly
a její křídlo tahá ze studny provaz

kolem čtverce své touhy

II. 
(Marina Cvetajevová 

a píseň Bagirmů 
ze Súdánu)

V mém ohromném městě vyšla noc; tma.
Oči mám orámované černým antimonem.

Jdu z domu spícího - pryč, samotná.
Pás a amulety dala jsem kol těla.

Lidé si myslí: A kde tvůj kout má...
Chci ukojit svou touhu lásky,

a já mám v paměti - jen: je noc; tma.
Ó, ty můj štíhlý hochu!

Mně letní vítr z cest odklízí suť.
Jdu za zeď.

Někde zní muzika, někde zní chuť.
Šatem jsem přikryla svá prsa.

Větře, až do rána tu s námi buď,
pěknou hlínu uhnětu.

Odvaň mě, provaň mě, otevři hruď.
Obílím dům svého přítele.

Je plno zvonů, a svit přes temné,
ó, ty můj štíhlý hochu.

Větve, a topol, zdi tajemné.
Vezmu stříbrňák.

Je můj krok - kam?, můj stín vedle mne,
koupím tkaninu,

je tento stín - a já a zem ne.
Své amulety přiložím.

Světla jak šperky, jež vídá jen chrám,
ukojím svou touhu lásky.

Noční list v ústech - i on je ten tam.
V ruce roh s antimonem.

Svrhněte pouta dne, vždyť den je klam.
Ó, ty můj štíhlý hochu!

Přátelé, pochopte, vám že se - zdám.

Rolá
že

Josef 
Hrubý
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III. 
(Cikánská 

a eskymácká píseň)
Rozdělej ohýnek

Jen větrní duchové vědí
Dívenko cikánská

Co čeká mě v záhybu cesty
ne malá ne velký

a přece ženu svý psy
Ať srdce polaská
Pořád dál a dál

IV. 
(Vladimír Holan 
a slangová píseň)

Paleostom bezjazy
já tyčím jaunerák orma

madžnun at kraun at tathau at satin
nikrej talánek mihám

luharam amu-amu dahr!
Od gávy ke gávě tachtím

My yana zinsizi?
Na kšandě forním ho sám

Gamchabatmy! darsk ádón darsk bameuz
Jauneráci to tyhá dales

Voskresájet at maimo šargiz-duz
tři dny jsem nechaloval

chisoh ver gend ver sabur-sabur
nemihám žádný já love

Theglathfalasar
to koukám jen devlínek sám

bezjazy munay! Dana! Gamchabatmy!

V. 
(G. Apollinaire 

a Jiří Šípař)
Kteržs vyvodils chléb z země

Nebe je tak hluboce siné
Z níž živnost má lidské plémě

Můj pohled v něm tone a splyne
Sytíš všecky živočichy

Neviditelný šrapnel kvičí
Rač dáti deštíček tichý

Pod vrbou sedím si a píši
Aby mohly svůj vzrůst míti

štěpnice osení kvítí

VI. 
(Oldřich Mikulášek 
a Felix Kadlinský)
Co člověk má? Snad tichý kraj

Co mi ta jasnost slunečná
S řekou jež v dálku uplývá

Co ty papršky zlaté
Je tvůj tak jako píseň hraj

Co pomůž světlost měsíčná
A unáší tě tesklivá

Co ty hvězdy rohaté
Tak kraje a tak písně jsi
Co lahodní větříčkové

Ne ony tvé Co člověk má?
Co ten libý slavíček

Snad jasnou hvězdu nad lesy
Co stříbrní potůčkové

S úsvitem prvním zhasíná
co zelený hájíček

Když nebe oči zavře si



Miloslava Ledvinová4

Miloslava Ledvinová
Už nikdy nevstoupíš
(úryvky z románu)

Jeden den vzletí. Na špinavě bílých
stěnách cely se rozmáhá světlo nového dne.
Jen zase trochu otočit hlavu a na protější
straně objevit podobnou postel. Je čistě
povlečená a ustlaná. Možná sem brzy něko-
ho vstrčí. Jak on sám se na toto místo
dostal, neví. Jednoho dne se probudil jako
z dlouhého snu, ležel na nějaké posteli,
hluboko před ním a nad ní se rýsovala stěna
a strop. Snažil se posadit, namáhavě sesu-
nul nohy z postele a zjistil, že asi nebude
mít dost sil, aby se zvedl a šel si prohléd-
nout nový prostor.

Dnes už je to jiné. Z okna v přízemí se
zabudovanými mřížemi vidí jen vysokou
stěnu a nad jejím vrcholem se mihotají listy
stromu. Větve se dokázaly rozprostřít po
celé šířce zdi. V rohu místnosti u dveří je
část podlahy vyložena dlaždicemi kolem
umyvadla a toalety. Nechodí na vycházky
ani na klubovnu. Nikdy předtím za celé čty-
ři roky nebyl na marodce.

Podle zákona státu Illinois byste za to
dostal víc.

Já vím.
Dbali na všechny okolnosti, jež by vám

mohly zmírnit trest.
Já vím.
Jste cizí státní příslušník a byl na vás

brán ohled ve všech směrech.
Říkají mně tady Amerikán, to už ve

vazbě.
Slova toho mladého muže, jenž za ním

občas chodil, se dokázala proplétat všemi
hodinami dne. Z jeho chování se nevytrácel
odstup, ale zachytil i záhadnost nebo zvě-

davost, zachvění v hlase, jež mohlo nazna-
čit úzkost, ale i soucit. To bylo ještě před
soudem. Nedělal nikomu potíže. Hned při
prvním výslechu všechno řekl a snad i po-
dle pravdy. Bez vytáček, bez úniků. Neměl
co ztratit. Do motivů myšlenek se jednou
provždy prodral podtext: Nemáš kam jít.
V Chicagu jsi všechno uzavřel. Hned na
konci osmdesátého devátého. Skoupil
všechny noviny a na celý večer se uzavřel
v bytě na Pětatřicáté ulici. Pečlivě zatáhl
okna, zima tehdy v listopadu byla ještě
mírná, ledové závany z kanadských plání
přicházely až později. Ale to už ani nevní-
mal. Tak, na tuhle dobu tady čekal celých
pětatřicet let a ještě pět let v Německu.
Celou tu dobu se snažil mluvit sám se se-
bou správně česky bez amerických výrazů.
Když jsme se vokovali po pejvmentě.
Dokázal se tomu dlouho smát, ale ne na
konci listopadu a začátkem prosince v de-
větaosmdesátém roce.

Doktore, na ty Vánoce si moc dobře pa-
matuji. Byl jsem jako mladíček, který se
připravuje na první schůzku. Věděl jsem
jenom, že se v devadesátém všechno v mém
životě změní. Byla to vášeň, touha, nemohl
jsem dělat nic jiného.

Ruka mladého muže se trochu odtahuje,
jako by se připravoval na útěk.

Nebojte se, není ve mně nic nenormál-
ního, ani nejsem na mladíky. Jenom jsem
mlčel a pracoval, ale kdo může říci, co bylo
v mém myšlení? Advokát seděl pořád na
židli v pozici přípravy na rychlý ústup.

Nechtěl jsem věřit, že by Amerika sou-



Miloslava Ledvinová 5

hlasila s jednotným Německem. Víte, přes-
ně vyškatulkovaná odvaha vnutit jiným
zemím to, co je vhodné pro náš obchod.
Možná už počítali s novým chaosem, až se
rozpadne komunismus.

Rozumíte?
To, co mu říkám, ho asi vůbec nezajímá.
Co vás tedy zajímá? Jste spokojen s tím,

jak vám zaplatili? Nemohl jste pro mě
udělat víc. Dali mi sazbu při spodní hrani-
ci. Méně už nemohli. Myslím si, že jsem
vám poděkoval, a dal jsem vám adresu
svého známého, jenž zaplatí váš účet. Pak
už jsem vás neviděl. Občas jsem od vás
dostal dopis s dotazem, zdali si nepřeji
požádat soud o propuštění. Je to možné
po odpykání poloviny trestu. Vždy jsem
odmítl. Nemám kam jít.

A právě tak, jak jsem hledal zprávy
v novinách o situaci v Čechách a byl
přesvědčen, že se vrátím, právě tak dnes
věřím, že cesta na Pláně je pro mne uzavře-
na. Po nabytí vědomí tady na marodce jsem
se snažil všechno znovu probrat, všechny
dny, hodiny, ústupy, cesty, to mučivé volání
po letních pasekách a loukách, nikdy jsem
se nevymanil z těch dnů, a přece jsem zjis-
til, že mi zbývá něco přes rok, a budu volný.

Ale kam bych šel?
...
Už celé odpoledne chodí po okraji lesa

a dívá se z Ostracka dolů na cestu do
Prudic. Tady se musí objevit. Žena říkala, že
bych měl jet do Prahy na letiště a čekat na
něj. Nechtěl jsem. Zase jen její bledé oči,
vyplakané nebo vysušené nápory let. Žád-
nou práci dnes chlapci nedal. Zmizel z do-
mu, nikomu neřekl, kam jde. Ale ví, že ho
žena sledovala. Dobrá, šel na opačnou stra-
nu, prošel lesem kolem celého vklenutí luk
a jednoho políčka. Nikoho nepotkal. To
místo si moc dobře vybíral po celou dobu,
kdy napsal, že přijede. Neviděli se dlouho.

Odešel, občas přišel dopis. K ženině odpově-
di vždy přidal pár řádek. Teď sedí na něja-
kém dřevě, schován v hradbě houštiny
a dívá se dolů. Konečně přijelo auto, zasta-
vuje, někdo vystupuje a auto jede na Pláně.
Je to on! Můj bratr František. Vrací se po
tolika letech jako zámožný člověk. A já!
Zaúpění, žádná ozvěna, jen se nachýlil
a v srdci měl stopy všech otrav přicháze-
jících z bezmoci vlastní i těch druhých. Ale
ta postava jdoucí po úzké cestě ho neustále
přitahovala. Jednu chvíli se chtěl rozběhnout,
odhodit všechnu zatrpklost a stíny žárli-
vosti, je to přece můj bratr. Stejné dědictví
po předcích, stejná vazba na všechny
doteky, které je jako chlapce spojovaly. Na
Pláních neměli mnoho kamarádů a dolů do
vsi nesměli. Ale namísto, aby se rozběhl,
nebo šel naproti, sedí a pozoruje příchozího.
Ten jde pomalu, zastavuje se a rozhlíží se.
Určitě nemá tušení, že se bratr Josef na něj
dívá od lesa, sleduje každý jeho pohyb, za-
stavení a ohlédnutí. Proč by mu měl běžet
naproti? Znovu v něm jako by vzkypěla
krev, postavil se a udělal několik kroků.
František jim pořád pomáhal, byl úspěšný,
asi měl peníze. Ale kde je on sám? Dlouhá
doba trmácení a práce v družstvu, každý
den na traktoru, po práci zase ještě záhu-
menek doma, jako otrok, pořád jen jíst,
denně a za zavřenýma očima stopy a cesty,
po kterých nikdy nepůjde, jenom jeho fan-
tazie  se pouštěla do vidin velkého statku,
úspěšné práce, nějaké neomezené moci,
kterou on sám nedokázal definovat ani po
ní toužit. Jenom se vždy tak přivalila záro-
veň s touhou být mezi lidmi, dojít dolů do
vsi a znovu zabočit do míst, která už toli-
krát sám před sebou proklel a nenáviděl,
ale zase tam zapadl. Po nějakém čase poby-
tu už mu hospoda nepřipadala odporná,
zase se vezl na tajemných vlnách dobré
nálady a silného rozhodnutí, že přece
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jenom něco dokáže, změní hospodářství na
Pláních v prosperující statek a rozbije
všechny vazby. Jeho žena, neustále tichá
a prostá, svým tichem překřikuje všechny
jeho touhy, uplácané ze směsice odporu,
hnusu, ale stejně za nimi šel, přitahovaly
ho představy, jeho žena to asi věděla
a nikdy mu nic nevyčítala. Měla syna,
jemu věnovala všechen svůj čas a péči.

Vzal kámen do ruky a prudce jím mrštil
ven z lesa. Nálada za náladou jako srocení
nesmyslů se hnaly jeho vědomím. Co ten
člověk tam dole může vědět o tom, co
prožil? Jaké hrůzy okamžiků ho neustále
obklopují. Komu by to mohl říkat? Jeho
bratr, budou vedle sebe jako cizinci. Každý
žil na jiném okraji propadliště.

Za chvíli se stejně vrátí. Nemůže tady zů-
stat do večera. Jeho žena se na něj tak upře-
ně dívala. Potom zase jenom tichá slova,
nevyřčená.

Zůstaň, nechoď nikam, určitě dnes přijede,
měl bys jet na letiště, je to přece tvůj bratr.

Dříve než s ním, pozdraví se s jeho že-
nou. Oni dva se neznají. Nový a neznámý
neklid se k němu prodral. Jako nová trýzeň,
před niž nebyl ještě nikdy postaven, a do-
posud neměla obrysy, jichž by se mohl
zachytit. Jenom někde hluboko v srdci se
obnažil citlivý hrot.

Ještě chvíli chodil v úzkém sevření keřů
a neustále svou chůzí rušil výhled z lesa.
Zároveň se k němu přibližovala postava
jdoucí zdola k jejich domu. Ještě počkal, až
opravdu si byl jist, že je to jeho bratr a jde
k nim. Nepokračoval cestou na Podzámčí,
ale zahnul k nim do dvora.

Nejdříve se pozdraví s jeho ženou, pak se
seznámí s jeho synem, práci mu dnes neu-
ložil a on zajisté čeká na strýčka.

Vyšel z úkrytu, seběhl přes louku,
přiblížil se k obydlí a pak vešel zpátky do
zahrady. Ještě jednou se zastavil. Prudce

rozhodil rukama, kdyby dokázal všechno
zlo strhnout a rozdupat. Mohl by se trochu
osvobodit. Temné myšlenky se odvalily a on
mohl vejít do místnosti, u stolu už seděl
František, proti němu jeho žena a syn. Jeho
bratr sedí u stolu a otírá si slzy v očích.

Josef přišel až k němu.
"Tak tě tady na Pláních vítám." Neobjali

se, jenom se na sebe dlouze podívali.
"Myslel jsem, že přijedete na letiště. Letěl

jsem ještě z kamarádem z Plzně. Tak jsme si
museli vzít taxi a z Prahy se sem dostat."

Josef odpověděl až za chvíli.
"Sám bych nejel, to jenom kdyby jel kluk

se mnou." V té větě si uvědomil únik, jako
by zase dával vinu někomu jinému.

"Vždyť jsi nic neřekl, rád bych pro strýč-
ka zajel."

"Nevadí, hlavně že jsi přijel, máme si
o čem povídat, neumíš si představit, jak to
tady vypadá." Pokračoval rychle, aby se už
o záležitosti  nemluvilo.

František sedí u stolu. Napadlo ho, že 
jsou si dost podobní. Oba mají silnější
a menší postavu. Stejně prošedivělé vlasy.
V místnosti je ještě jeho žena a syn. Ona
mluví tichým a přiškrceným hlasem a syn
se jenom usmívá. František se na všechny
dívá, občas si utírá slzy.

"Za všechno vám děkuji. První můj
pohled tady patřil srubu. Všechno jste pro
mě udělali. Je to můj byt, ani si neumíte
představit, jak jsem se těšil. Tam někde
jsem žil, ale sem jsem patřil, rozumíte?"
Všichni mlčí. František se dívá z jednoho
na druhého. Nic nemůže pochopit.

Kolik práce a námahy jim stálo předělání
celého srubu na byt pro Františka. Jenom
po unavených dnech, kdy si mohl odpoči-
nout u stolu, věděl, že se stala chyba. Srub
bude jednou potřebovat, když bude chtít
zlepšit hospodářství, a namísto aby se
předělával byt, měl ho vlastně zbourat
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a uvolnit místo na dvoře. Je tady všechno
malé a k ničemu. Při svých večerních hla-
sitých úvahách se o tom zmiňoval a bouřil.
Zase se nechal vtáhnout do jednání, se kte-
rým nesouhlasil. Všechno se tady dělá pro
Františka, protože na to poslal peníze.
Proto teď všichni mlčí a čekají, co řekne.

"Je to tvý místo a budeš tady s námi do
smrti," řekl a viděl, jak se žena a syn uklidnili.

"Děkuji, Josefe," František se zvedá ze
svého místa a podává bratrovi ruku. Cítil
jemnost jeho pěstěné ruky, ale má stejně
silné prsty jako on. Jen masivní prsten
s tmavým velkým kamenem jeho ruce chy-
bí. Hlasitě se zasmál.

"Samozřejmě, hospodský z Chicaga musí
mít prsten. Tak si, Františku, představuju,
co by asi řekli tam dole, kdybych nosil
podobnej prsten." Ukázal směrem ke vsi.

"Jak se usadíš, musíme tam zajít.
Prozatím se zařiď ve srubu podle svého."

...
Frank opřel nářadí o stěnu a chvíli chodil

po stodole, aniž něco odpověděl.
"Vím, že je to pro tebe těžký rozhodnutí,

peníze sis vydřel zrovna tak jako my tady."
Frank se zastavil na okraji stodoly a díval

se do zahrady. Nakloněný včelín, neopra-
vená hradba a stodola už taky chátrá. Bylo
by třeba všechno opravit a na to měl určitě
čas a peníze, ale všechno hodil za hlavu.
Důležitější je hlídat ženu! Trochu se ušklíb-
nul. Postřehl bratr něco z jeho vzpoury?
Určitě. Je ve střehu a čeká na odpověď. Jak by
měl všechno udělat, aby pomohl švagrové?

Vrátil se do středu mlatu k čekajícímu
bratrovi.

"Řeknu ti to docela otevřeně. Nechce se
mi sem dávat nějaké peníze. Stálo by to
hodně, kdyby sis vzal větší firmu a sám
nemůžeš dělat nic. Podívej, hradba, včelín,
stodola. Nic není opraveno a určitě jsi měl
čas i peníze."

"Neznáš situaci, pořád jsem chtěl rozjet
něco většího a tohle mi připadalo zbytečný."

"Já si to ale nemyslím, pořádek se musí
dělat od malých věcí."

Josef odpověděl až za chvíli, určitě si
potřeboval všechno znovu seřadit.

Frank ještě pokračoval.
"Nemáš tady ani přístřešek na stroje, ten

už mohl stát dávno."
Bratr rozhodil ruce, jako by byl zasažen

nějakým úderem.
"To si taky myslím, že by bylo potřeba

postavit ocelokolnu."
Frank mu rychle vpadl do věty.
"Ty máš zbytečný milion? K tomu by sta-

čilo pár pilířů a trámků a měl bys všechno
pod střechou. Vždyť už jsi s tím počítal
dlouho, že začneš hospodařit, proč jsi
nezačal u toho přístřešku?"

"Ty tomu tak rozumíš!" zaútočil najed-
nou Josef.

Nemohl už nikoho chránit, musel mu to
říci,  přece musí uznat pravdu a hledat ces-
tu, jak ze všeho ven. Josef se asi soustředil
jenom na jeho peníze.

"Táta by to určitě dělal jinak," řekl Frank
najednou a znovu se vydal k okraji stodoly.
Za chvíli přijede Karel a vysvobodí ho
z tíživé situace.

Josef přišel až k němu. Frank se neotočil,
ale předtucha už odhalila zlověstnost
okamžiku.

"No dobrá, když nedáš peníze, budu se
spoléhat sám na sebe a začnu u toho, na co
budu mít."

Znovu proti sobě stáli, ticho a napětí
chvíle se promítlo i do zahrady. Frankovi se
zdálo, že se ani lísteček nepohnul a ani
nezaslechl hlasy, obvyklé pro pozdní odpo-
ledne. Jenom vzdálený tlumený hukot, ale
nemohl určit, jestli je to skutečně přibližu-
jící stroj nebo jenom proměna do známého
napětí, jímž se celý život prodíral. Tady
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na chvíli všechny problémy zmizely a na
několik týdnů se stal velkým bezstarostným
dítětem. S bratrem mají k sobě nejblíže,
stejné rodiče, asi i stejnou výchovu a zá-
kladní podíl lásky a příkladu. Teď proti sobě
stojí jako dvě osobnosti a rozměr každého
z nich zasahuje do dnů, v nichž nabírali své
tvary i neústupnosti.

Kdyby bratr jen tušil, jak se Frankovy
dny lámou a bortí do změti švihů, úskoků
a těžkého rozhodování. Stejného jako tam
někde, odkud přijel. Jenomže tam měl
pořád jedinou naději, že se vrátí. Kdyby
v nic jiného nikdy nevěřil, tato touha a víra
ho nikdy neopustila.

Josef zlověstně ztišil hlas, i jeho oči se
zúžily. Byl připraven k rozhodujícímu úderu.

"Tady nemůžeš zůstat! Říkám ti to úplně
otevřeně a bez možnosti něco na tom
rozhodnutí změnit."

Frank se jen dívá, je zasažen, ale už před
chvílí se začal jeho život proměňovat do
známých tvarů, jen se ještě víc sklonit, jako
by ve svém zlomu už předem zachytit, co
muselo přijít, protože každá bláhovost a
bezstarostnost je trestána, často se o tom
přesvědčil. Proč se tady pustil po zakázaných
cestách? Josef za chvíli pokračoval.

"Najdi si nějaký byt ve vsi nebo ve Kdyni,
máš na to peněz dost, ale odtud musíš
zmizet!"

Frank slyší zřetelně sykot, trochu
odstoupil od bratra a ještě chvíli nebyl
schopen slova.

"Proč bys mě vyhazoval? Nikomu tady
nepřekážím, já jsem nikdy nestál o nic
jinýho, než aby mě někdo poslouchal,
rozumíš, o nic jinýho mi nešlo." Pokusil se
zvrátit rozsudek, jejž nad ním bratr vynesl,
ale věděl, že je to jen zoufalý pokus
o udržení neudržitelného.

"Ten srub tady překáží, musí zmizet,
když tady s tím chci něco dělat."

"Proč by ti překážel, můžeš začít někde
jinde, ve srubu je kus práce a vložené
peníze, přece bys to nemohl zničit!"

"Už jsem řekl, najdi si něco jinýho."
Frank na chvíli zavřel oči. Odejít, udeřit

nebo se jen tak beze smyslu rozběhnout do
zahrady a odtud přes rozbitý plot ven, nebo
se vrátí k práci, Karel už zase přijíždí.
Mlčel, zlověstný klid před neurčitým
záměrem. Jenom jedno věděl dobře: jeho
dětský čas tady skončil.

...
Sedl si vedle řidiče. Nejdříve zastavovali

na světelných křižovatkách, míjeli zdi,
domy, stromy, květiny. Snažil se vždy na
pohledu najít smysl. Až sem došel.
Rozvážným úsměvem určovat tuto trasu.
A přece je už dávno určená.

"Máme jet někam na Pláně, neznám tu
trasu přesně. Z Domažlic na Kdyni a pak
prý mi řeknete, kde odbočit."

"Samozřejmě, ale mohli bychom odbočit
hned ve Staňkově a jet na Koloveč, přes
několik vesnic. Toulat se v myšlenkách vše-
mi směry. Tak to bylo na Pláních, než odešel.
kdyby tak měl motorku. Alespoň takovou,
na které jezdili vojáci za války. Jednu nechali
ve stodole. Chtěl ji za každou cenu opravit.
Pracoval na opravě celé dny a i večer si bral
některé součástky do kuchyně a při petrolej-
ce je opravoval. Chtěl si o motoru něco
přečíst, aby mohl jezdit. Alespoň do Prudic
a zpět na Pláně. O autě neuvažoval.

Až nařídí všechno po vojácích odevzdat,
bude se muset i on se strojem rozloučit.
Nikdy se mu nepodařila oprava a nikdy se
s motorkou nerozjel. S poslední součástkou,
kterou měl v ruce, prudce mrštil o zem. Už
nějaká předzvěst toho, s čím se pak setká-
val. Naposledy včera večer.

Na chvíli zavřel oči. Zase jenom stromy,
lidé a ozvěna včerejška se mu prodírají do
vědomí.
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...
Šel pomalu. V květnu se vrátil, je srpen.

Jak rozdílná cesta. Určitě se nezdrží dlouho.
Po chvíli se obrátil a vracel se zpět k řidiči.

"Kdybych se nevrátil za hodinu, zajeďte
nahoru, vidíte ten obílený dům? To je srub,
zajeďte na cestu a zahoukejte, budu se
snažit, abych přišel hned."

"Dobře, rozumím," řekl řidič z otevře-
ných dveří auta.

Nápad bez dlouhého rozmýšlení. Zase
ho obstoupila lehká nevole, proč musí tu
hroznou cestu podstupovat? Měl tam
všechno nechat, už se nevracet, něco by mu
snad časem poslali. K čemu bude věci
potřebovat? Za stovku dolarů si opatří
všechno.

Zastavil se, jako by váhal. Všechno
v něm žádalo, aby se vrátil a odjel, ale pak
vyrazil. Úzkou a jedině možnou cestou, bez
výběru, stav lehkého opojení jde pořád
před ním a on ho musí následovat.

V pomalém a rozvážném kroku se při
každém pohybu ocitá na křižovatce a po-
každé se pokouší najít správný směr. Jdi
zpět! Neslyší už v krocích jiné zvuky, jen to-
to varování, ale postupuje pořád výš, blíží
se k domu, víc a víc je pohlcován nejasnou
představou toho, co očekával, a toho, co se
stalo. A pořád hlouběji se ocitá ve svém
světě zdánlivého opojení, jež dává jeho
rukám a celému tělu obrovskou sílu, zna-
mení nesouladu se vším, co chtěl a co se
obrátilo proti němu.

Stojí chvíli před vraty, dívá se na srub, před
jehož vchodem je naházena hromádka cihel.

Jako náhle zasažen vskočil do dvora a hnal
se ke srubu. Dveře byly otevřeny a uviděl
zkázu: jeho věci naházeny v předsíni a všude
prach, omítka, rozbité zdi, vytrhané dveře,
okno dokořán na dvůr se divoce smálo
a bezmocně mávalo vyvráceným křídlem
a rozbitou skleněnou tabulí.

Nevykřikl, jenom nepatrně zasténal a obě-
ma rukama se opřel o hrudník při strašném
a bolestném sevření. Chvíli se potácel
a dopadl na haldu svých věcí s otevřeným
kufrem, z něhož byl vyházen obsah.

To však trvalo jen chvíli. Pak přeskakoval
po divokých, žhavých kamenech, hnal se
do jejich domu, vtrhl dovnitř, divoký,
neschopný ovládat své tělo. Seděl u stolu,
rychle se postavil a on ho svou neovladatel-
nou silou táhl ven.

"Ty bídáku," soptěl v zuřivé a neovlada-
telné moci a až venku se to stalo. Jako by se
ho potřeboval zbavit. Mrštil svým bratrem
do prázdného prostoru a všechna síla
vzpoury a bolesti se vmísila do toho odmrš-
tění a všichni ostatní už jenom pobíhali,
křičeli a snažili se mu zabránit, aby se ještě
jednou vrhl na bratra, ale to už nebylo tře-
ba. V síle odmrštění narazil hlavou na okraj
kamenné záspy a kolem se najednou ozýva-
lo tisíce hlasů, výkřiky, pláč, ale on se vrátil
do srubu, dopadl na haldu svých věcí a bez
jakéhokoliv zájmu seděl a nevnímal nic
z toho, co se děje.

Jak dlouho tak byl, vůbec nevěděl.
Nemohl nic zapírat a ani nechtěl. Před ním
se už zavřela hradba a už nikdy nebude mít
přístup do těchto míst. Možná řidič taxi
přijel nahoru ještě před tím, než slyšel při-
jíždět jiné auto, asi s lékařem. Seděl tak
dlouho bez výčitek, jenom v hluboké
a bolestné tísni, že všechno je zničeno a že
už nikdy nenajde souřadnice radosti a tou-
hy, jež ho téměř denně připoutávaly k  to-
muto místu. Taková touha a odevzdání
v něm byla pořád ve všech těžkých situa-
cích, v hluboké osamocenosti, již mohl
překonávat jenom vidinou návratu a spoči-
nutím na těchto bezmála posvátných
místech.

Pak se objevili, několik jich bylo v unifor-
mách a několik v civilu.
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Šedivý
Milan

Se
sti

ny
Ne, nedám název

Než účes vykreslí tvou ženskou podobu
do pouště obrazu, jehož zmar dobře znám,

rukama obalím louč tvojí nahoty -
ovšem jen v představách, tobě vždy vzdálených,

abych pak do rámu vynašel si krásu
vytrysklou z ničeho, jen z pouhého snění.

Když nocí se potácím, oddávám se snění
zvraceje obraznost - svou zdánlivou podobu -

z pavlačí, na nichž tuším ukrytou krásu.
Pohled spad' v tmavou hloubku; jak blízce ji znám!

Na konci ulice: mdlý svit lamp vzdálených
halí noc do pláště přestárlé nahoty.

Jsem zhola svlečený, dělám čest z nahoty,
nemám nic víc, než jen to blouznivé snění:

chození po vodě v krajinách vzdálených;
jak směšné je, má-li  Kristovu podobu,

tíhu, namísto lehkosti žen, kterou znám
podobně, jako v údolích hor znám krásu.

Dav s popelem v očích není s to ctít krásu,
přiznat se ke všemu v hájemství nahoty,

a přece nejsem jediný, nejen já znám
tekutý vosk bdělého nočního snění,
tápání, když hledám tvar a podobu

všech stisků, horkostí i přání vzdálených.

Nejen já znám marnost idejí vzdálených,
nejen sám vyznávám, obdivuji krásu,

nejen já chtěl bych skrýt před ní svou podobu,
pro posměch vyšňořen bledým klem nahoty,

s hebkostí rukavic sáhnout si na snění,
nejen já z všech věcí prazvláštní chvění znám.

Vím, že nedostihnu krásu, i když ji znám:
Tu labutí bělost v lodičkách vzdálených,

ten jasný krok, který tepe mi do snění
ustavičně jak metronom cítě krásu

zrovna tak jako pulz okamžik nahoty. -
V uctivém vzhlížení cítím svou podobu.

Ze vzdálených snů vyhnětu si podobu
něžné dívčí nahoty, již bolestně znám.

Tak mámím své snění, čímž budím žal - krásu.
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O tápání
Pokojně dýchám, jen když tě mám na dotek,

až někdy zdá se mi, že vdechuji prsty.
Aleje svítilen zrodily jablka

tam dole v ulicích, kde tmu objal večer.
Zšeřelou písní cit ztratil se v prostoru,
najednou prošlý mě míjí s ženou cizí.

Níž zavřeli krám: sluj zamrzlou a cizí,
s arktickou výlohou, chladnou už na dotek,

kde rajka zboží pokřikuje v prostoru
a vábí chodce, aby dotkli se prsty

všech barev duhy. Když chvost rozevřel večer
k vějíři v zátiší přidalas jablka.

Jak Evu vábí mě dvě půlky jablka.
Jiný slib poskvrnit, pak poznat se cizí.

Kdo vidí v čiré tmě, když nastává večer?
S rukama před sebou, spoléhat na dotek

a jít vpřed. Však znesvětíš-li zradou prsty,
noc sroste s rakví, až sevře tě v prostoru.

Když čeká na tebe někde tam v prostoru
ta, s níž krájel jsi na Vánoce jablka

a které dýchal jsi na prokřehlé prsty,
ta, jež ti byla vším jen ne ženou cizí,

těžké pak nemít zas svou paměť na dotek...
(Těžké zas nemyslet na druhou dnes večer.)

Život je řekou, dnes teče i tvůj večer.
Leckdo v něm utone, zalkne se v prostoru,

i v kostce ze čtyř stěn. Vržený na dotek,
vrhán jsi stále. A v puse tresť jablka

má novou, nezvyklou chuť: sladkou i cizí;
trochu kyselou, neolízneš si prsty.

A vysníš si doteky - polibky prsty,
které něžností poznamenal sám večer

nebo i noc, jíž diskrétnost není cizí,
když staví magické černé zdi v prostoru.

Ty šelest poboří nebo pád jablka;
to pojme zas plíseň, je-li s prachem dotek.

Jak mohly by mně být cizí tvé věrné prsty,
když  nastává večer a tápou v prostoru

ti, kdo chuť jablka ctí za lásky dotek.

Vpodvečer
V zahradě láska je rožněna na tyči,

na tyči z oceli a sádlo z ní teče.
Oheň se olízl jak kočka po vrabci;

jen peří jiskérek zvolna tmí oblohu,
odsud si vylétá k visutým hlubinám...

Co je tam nahoře, je pro mne ztracené.

Snad bych zas nalezl, co zdá se ztracené,
kdyby svět, šílený, neskákal o tyči

tam, odkud bylo vždy nejblíže k hlubinám,
odkud dravý plášť deště chrčivě teče,
když zhrblý oponář zatáhne oblohu

a okapy zní jak štěbetaví vrabci.

Jsme dosud lidé, že hádáme se s vrabci?
My peří nemáme: nebe nám ztracené,

nejsme ti, kdo brázdí s jistotou oblohu,
ten pranýř špehující jak dole s tyčí
hrají si špunti. Kolem nerovně teče

řeka. Přímo klesá jen člověk k hlubinám.

Ne člověk, rybí sliz má patřit k hlubinám,
když k obloze patří zas formálně vrabci.
Člověk je čirá sůl, která vráskou teče 

po pleti země až k útěše ztracené.
Pohlížím na přívoz, nad nímž kůl se tyčí:

Proklel jsi lásku svou? Sám prokláls oblohu.

Zas jdu sám, horizont protíná oblohu
a slunce opile klátí se k hlubinám.
Je rudé, snad někdo přetáhl je tyčí,

krvavě polévá rybníky a vrabci
mých očí vzlétají k rozloze ztrácené;
vím: to písek od břehu ke břehu teče.

Smysly si ožírám tím vínem, co teče
jak šťáva po mase, k tomu jím oblohu,

když z nitra vyjímám svoje jho ztracené.
Teď spálené slunce zmizelo k hlubinám,

umlkl i pohled, v křovinách spí vrabci
a paravány hvězd přede mnou se tyčí.

Když myslivci vrabci míří na oblohu,
kde slunce se tyčí, toužím mít ztracené.

Být kapkou co teče, a netéct k hlubinám.
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Uklidněnými smysly,
citem, skrze vědomí 

Večer se naklání, tak uvadá růže.
Kosi již černají a plaší se v keři,

ve kterém přes léto dech ohně vykvétá.
Vzpomínám dopředu, kdy slušet ti bude

lehký žal lenonek ke rtěnce úsměvu
i nejistota skrytá v ležérnosti gest.

Nevím kam s pohledem, cítím-li ze tvých gest
klidný ar zahrady, v němž žahají růže

(jak kopřivy) senzory čichu. Z úsměvu
postřehnu znamení rozkoše a v keři

nový bůh zaplane, palčivý, a bude
královstvím v okvětí, jež v srdci vykvétá.

Dívka vždy bolestně do ženy vykvétá.
Ačkoli obliny podmaní z jejích gest,

uvnitř je trnová a korunou bude
tím více, čím mocněji mámí jako růže,

bude jí jiným i své podstatě - keři, 
když náhle zahoří v kousavém úsměvu.

Svět skládá se z klamu, neřkuli z úsměvů.
Větrná růžice. Z mokřadu vykvétá.

Naděje opadá jako lístky v keři,
keř hrozí marnosti polesím prázdných gest,

všechna krev z podlitin zavitá do růže
je némlich minulým, jež na příkaz bude?

Ale dost skepse a vnímejme, co bude
prizmatem míru i klidného úsměvu

a přijměme, že ostny má každá růže,
(zato nad naši spoušť ten klenot vykvétá)
a přijměme i dvojakost přehnaných gest:

často jen zachrastí jako vítr v keři.

Pak nové pupeny vyraší zas v keři
a svěží proud zavane z toho, co bude.
A slovu bylo na pozdrav jen málo gest 
zamávám v adié. K prostému úsměvu,

jenž měkce, spontánně na tváři vykvétá,
přiložím (asi už tušíte) běl růže.

Na nízkém keři uviděl jsem sníh růže,
sníh, nejkřehčí z gest, jak na slunci vykvétá.

Přiměl mě k úsměvu. Až nebudu, bude.

Ne, nedám název
Než účes vykreslí tvou ženskou podobu

do pouště obrazu, jehož zmar dobře znám,
rukama obalím louč tvojí nahoty -

ovšem jen v představách, tobě vždy vzdálených,
abych pak do rámu vynašel si krásu

vytrysklou z ničeho, jen z pouhého snění.

Když nocí se potácím, oddávám se snění
zvraceje obraznost - svou zdánlivou podobu -

z pavlačí, na nichž tuším ukrytou krásu.
Pohled spad' v tmavou hloubku; jak blízce ji znám!

Na konci ulice: mdlý svit lamp vzdálených
halí noc do pláště přestárlé nahoty.

Jsem zhola svlečený, dělám čest z nahoty,
nemám nic víc, než jen to blouznivé snění:

chození po vodě v krajinách vzdálených;
jak směšné je, má-li  Kristovu podobu,

tíhu, namísto lehkosti žen, kterou znám
podobně, jako v údolích hor znám krásu.

Dav s popelem v očích není s to ctít krásu,
přiznat se ke všemu v hájemství nahoty,

a přece nejsem jediný, nejen já znám
tekutý vosk bdělého nočního snění,
tápání, když hledám tvar a podobu

všech stisků, horkostí i přání vzdálených.

Nejen já znám marnost idejí vzdálených,
nejen sám vyznávám, obdivuji krásu,

nejen já chtěl bych skrýt před ní svou podobu,
pro posměch vyšňořen bledým klem nahoty,

s hebkostí rukavic sáhnout si na snění,
nejen já z všech věcí prazvláštní chvění znám.

Vím, že nedostihnu krásu, i když ji znám:
Tu labutí bělost v lodičkách vzdálených,

ten jasný krok, který tepe mi do snění
ustavičně jak metronom cítě krásu

zrovna tak jako pulz okamžik nahoty. -
V uctivém vzhlížení cítím svou podobu.

Ze vzdálených snů vyhnětu si podobu
něžné dívčí nahoty, již bolestně znám.

Tak mámím své snění, čímž budím žal - krásu.
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Mít na zahrádce plže (alespoň v keramické
podobě) patří k dobrému tónu a je znakem
stavovské příslušnosti spisovatelů a příbuzné-
ho druhu psavců. Tedy ve smyslu sebeidenti-
fikace. 

Plž nás sdružuje. Však jsem si také nikdy
dříve neuvědomila, kolik je na světě plžů (což
nevím dodnes) a kolik plžovců. Plžovec je ende-
mit vyskytující se v plžeňském regionu. Byli
však zaznamenáni i jedinci v jiných krajích
České republiky. Není to ale žádná rarita. Plž je
zkrátka v oblibě. Vzhledem k hojnosti výskytu
plžů na záhonech a skalkách se mi však nechce
tvrdit, že je v módě. Móda je přechodnou záleži-
tostí.  Plž, doufejme, nikoliv. Plžovci nejsou
snobové a mnozí jsou k plžům kritičtí. Pozitivní
kritikou je po několikaměsíční analýze i výrok,
že "v současné době jsou plži aktivní i mimo
svoji sezonu". Možná jsou ještě aktivnější, než
si mnozí skeptici či povrchnější sledovatelé při-
pustí a než odborníci předpokládali. 

Plž (náš) se zrodil v říjnu. Nebyla to událost
revoluční. Spíše lehce konspirativní. Pravda -
bez příznivých podmínek by zimu nepřežil.
Ale to, že v zimě vyrostl a pěkně ztloustl, je
důkazem jeho životaschopnosti a životnosti,
prostě nezbytnosti existence. Chroustaje pís-
menka a e-mailové stránky nechá se náš do-
mácí mazlíček rád živit svými přispěvateli.
Také plžeňská zoologická zahrada se má čím
pyšnit: rozsáhlostí výběhů, množstvím chova-
ných druhů, přitažlivostí prostředí, vtipností
billboardů, ale i veřejně známými sponzory,
kteří přijímají patronát nad konkrétním zvíře-
tem a přispívají na jeho výživu. Například
(prý) náměstek primátora města Plzně, pan
Kalous, je patronem svého sovího jmenovce
(plžeňský pan primátor je "náš" již svojí
přezdívkou!), senátor Jan Ruml je "strýčkem"
velbloudice Josefíny a naše kolegyně, knihov-
nice Ústřední knihovny pro děti a mládež,
přispívají na stravu oslovi (což nemá nic spo-
lečného s faktem, že z hlediska poslání veřej-
né knihovny působí osvětově).

A co my? Plž první veliký (Plzus publicus
maximus)? Nestěžujme si, zatím máme patro-
nů několik. A vedle hodných tetiček a strýčků
ne jen tak ledajakých: Ministerstvo kultury
ČR, Český literární fond  a hlavně - Město
Plzeň. V této souvislosti si uvědomuji, že je
ovšem závažným nedostatkem, že plž dosud
není součástí plžeňského znaku. Líbil by se
mi... zlatý plž na zeleném poli. Jak povýšit již
tak honosný znak? Možná alespoň  umístit
malou plžinku mezi tři plzeňské vrchy s nápi-
sem In hoc signo vinces - k tomuto heslu totiž
plžinka nesporně patří. Znamením plže by os-
tatně měl být ozdoben každý "rytíř plžího řádu". 

Jednou, až půjdete plžeňskými (stále opako-
vaný háček jako navrhovaná jazyková úprava
není užíván bezdůvodně) ulicemi, budete
potkávat pány se zlatým plžem na klopě, dámy
s plžíčkem na krku (já už si plže na prsou hřeji!
- malovaného na skle) a děťulinky s plžíkem
vyšitým na laclíku kalhot. Mladí muži budou
možná mít plže vytetovaného na bicepsech,
dívkám se bude stříbrný plžík houpat v oušku
a dámám V.I.P. bude zlatý plžíček zdobit vysoké
podpatky luxusních lodiček. Zastupitelé
a poslanci budou listiny a dekrety podepisovat
pery se zlatými hroty a vybroušenou plžinkou...
Na rituální sochu Velkého plže budou přísahat
všichni básníci a spisovatelé při obřadu při-
jímání do svého cechu - plží přísahou stvrdí
plží úmysly: neopustit víru v Plže a šířit jeho
čest a slávu po celém světě.

A začíná to takovými maličkostmi! Jen se
rozhlédněte, jeden plž hliněný trůní na mo-
ravské zahradě (nespojovat s moravským
polem) Karly Erbové, jeden vzpíná růžky v ze-
leni plžeňských záhonů Hany Gerzanicové, je-
den skleněný povzbudivě nastavuje ulitu k po-
hlazení na stole šéfredaktorově. V kanceláři
Polanovy síně se směje plžík dvoukorunkový
(bříško však zatím nepříliš plné). 

Dosud nebyl proveden  reprezentativní plží
průzkum. Sčítání plžovců a příplženců. Až nás
budou... No, nepředbíhejme. Ale mám takové
vize! Představte si: Strana liberálně demokra-
tických plžovců. Že jsou to jen slova? Světýlko
na konci tunelu? Ne, ne, ne - už vidím skvíti se
v barvách naše heslo: "K nejvyšším metám se
pomalu, ale jistě doplžíme!"

Jana Horáková

Všichni naši kamar ád
i
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Záblesk světla ozářil vzpomínky a za-
prášeným oknem udeřil o špinavou pod-
lahu. Starý Prošek  ležel zachumlaný pod
peřinou, ta se zdvihala v rytmu jeho
těžkého dechu, rozcuchaná hlava se ne-
hýbala, jen meče očí se zasekly do toho
pruhu světla, které přiletělo oknem a leželo

na podlaze, ale nad ním v chvějivém tichu
stále protékal proud nového světla, snášel
se od okna k zemi a v něm poletovaly drob-
né útržky prachu, které  mimo tento pruh
světla nebyly vidět. Prošek se upřeně díval
na podlahu, jako by tam z výše postele ně-
co hledal. Na stolku u postele stál talíř

Z
áb
Bohumil Jirásek
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s nedojedenou polévkou, přes okraj talíře
vyčnívala část lžíce potopené v polévce.
Moucha pleskla v letu o okenní sklo a pak
do vesmíru místnosti padlo zase ticho. 

Vzpomínky poletovaly Proškovou hlavou
jako  roj motýlů. Padaly od nabílených
stropních trámů na široká sešlapaná  prk-

na podlahy. Prošek si odchrchlal, těžce
přetočil tělo k zašlé stěně a vyplivl  za pos-
tel. Na dvoře kohout kokrhal fanfáru svého
harému a svého hnojiště, kde houf slepic
stále něco hledal. V přítmí na stěně visel
jediný obrázek Panny Marie s děťátkem.
Proškův pohled jej překročil, zpytavě se

l
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k
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pak zastavil u vzpomínky  nad falešným
hlasem faráře, ale to už varhany zaburáce-
ly hrdinský akord, který letěl kostelní bání
vysoko k nebi. Zvon na kostelní věži
rozrazil ticho nad vesnicí, zaplnil prostor
probuzeného vzduchu nad korunami
jabloní a vylekaní ptáci udiveně vzlétli. 

Do příšeří místnosti vstoupila žena.
Prošla tím sloupem světla a zadívala se na
otce v posteli. Záblesky světla prozradily,
že je stále ještě krásná, i když už poněkud
zestárla. Jenom neprozradily, že se jmenu-
je Věra. 

"Věruško," ozvalo se z postele, "proč ne-
jdeš taky mezi lidi? Já nechci, abys tu celý
život strávila u mé postele." 

"Ale nepovídej, táto. A proč jsi zase ne-
snědl tu polévku? Nechutnala ti?"

"Chutnala, ale už jsem nemohl."
"A copak bys chtěl?"
"Chtěl bych umřít, abys mohla konečně

žít."
"Ty brepto, koukej jíst, ať jsi zase zdráv."
"To už nebudu nikdy. Všechno jsem už

prožil a toužím jen po klidu a míru."
"Ty brepto, pořád máš tyhle hloupé

řeči."
Usmála se a otec se usmál taky.

Pohodila dlouhými černými vlasy, prošla
zpět tím pruhem světla, pohodila hlavou,
letící světlo ji ozářilo  a v tu chvíli slunce
zapadlo a  letící pruh světla  spadl od ztem-
nělého okna na podlahu a tam umřel.
Věra přiložila do kamen, znovu se vrátila
k posteli, vzala talíř s nedojedenou polév-
kou a vylila ji do vědra.  

Její černé oči zazářily v příšeří místnosti.
V uvadající tváři byly patrné záblesky mla-

distvé krásy. Bylo jí už čtyřicet pět let, ale
i jen letmý pohled prozradil, že musela být
v mládí krasavice. V  pětadvaceti letech se
zklamala v lásce a zůstala se svými rodiči.
Živila se jako prodavačka v malinkém
obchůdku na zapadlé vesničce. Chodilo
k ní nakupovat několik důchodkyň. Ti
mladší si přiváželi nákupy z  moderních
marketů ve městě. Auta už tu nebyla žád-
nou zvláštností. Vydělala si  jen několik
stovek a ředitelství Jednoty jí stále připo-
mínalo, že budou muset krámek zavřít,
protože není rentabilní a podnik na ni
nemůže doplácet. 

Smířila se se svým samotářským živo-
tem a  žila se svými rodiči. V pětatřiceti
letech jí zemřela matka a Věra opatrovala
svého těžce nemocného otce. Ten se po ní
díval a říkal:

"Jdi do města. Tady nenajdeš žádné
štěstí. Měla by ses vdát, ale tady o nikoho
nezavadíš. Jdi do města a na mne se
neohlížej. Já už to tu nějak doklepu.
Nesmíš si kvůli mně zkazit život."

"Mně je tu dobře. Snad mě nechceš vy-
hánět z domova?" usmívala se Věra a vě-
děla, jakou si vynutí odpověď.

"Mně je tu s tebou dobře, ale na mne se
už neohlížej. Ty máš život před sebou."

Venku zase vysvitlo slunce, záblesky
světla se rozprostřely po podlaze i po
stěnách. Pruh světla mezi oknem a podla-
hou  se rozkmital, jak vítr rozhoupal větve
jabloní před domem. 

"Na co bys měl, tati, chuť k večeři?" 
"Na nic. Já bych nejraději usnul, ale ně-

jak to nejde." 
"Tak chvíli čti."
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"Bolí mě oči."
"Tak poslouchej rádio nebo televizi."
"To mě rozčiluje."
Věra bezradně pokrčila rameny a nalila

kočce do misky mléko. 
"Já vím. Proto raději odejdi do města.

Najdi si tam nějakou práci, budeš mít
kolem sebe lidi a nebudeš tak sama jako
kůl v plotě."

"Mně nic neschází. Já jsem spokojená."
"Já vím," řekl těžce otec, rozkašlal se

a opět vyplivl chrchel způsobně za postel.
"Tati, vždyť jsem ti dala čisté kapesníky."
"Já, já na  ně vždycky zapomenu. Tak mi

to promiň."
Zatopila v kamnech. Třísky na zmuch-

laném papíru se rozhořely  a házely
záblesky po stěně. Když zavřela dvířka
u kamen, stěna se zase zklidnila a záblesky
pohasly. Vůně pryskyřičných třísek vys-
toupila z kamen  a prostoupila celou míst-
nost a překryla  zatuchlou vůni staroby-
lého nábytku, jehož zašlé hnědé barvě kon-
trastoval cípek nebe, který sem nahlížel
malým oknem. Věra nahlédla do střepu 
zrcadla a upravila si vlasy. Zdvižené ruce jí
obeplouvaly hlavu, zkoumavě se na sebe
náznakem usmála, ale rychle to pokušení
odsunula, aby si zbytečně nevybavovala
svou dávnou krásu. Ohřeje meltu a udělá
tátovi bílou kávu, tu má večer ještě nejra-
ději, ale nejspíše odmítne i tu. Pak umyje
nádobí, zapne televizi, ale za chvíli ji zase
vypne, bude dlouho pobíhat po domku,
jako by něco hledala, pak se umyje a za-
lehne do postele pod naducanou peřinu,
kterou jí máma připravovala do výbavy
a tolik ji naducala peřím, aby z ní mohla

udělat dvě peřiny, nebo alespoň peřinku
pro malé děťátko. Škraloup tmy seděl
u stropu a Věra se tam dlouho dívala, než ji
konečně přemohl spánek. Zbaví ji myšlenek,
smutku i starostí, pokud jí nevnutí zlé sny.
Až se ráno probudí do nového dne, nej-
dříve se zadívá na otcovu postel, odkud se
snad ozve tíživé dýchání  nebo odevzdané
vzdychání. Záblesky slunečního světla
zase vklouznou do místnosti a budou pro-
vokovat k radosti z nového dne. Orloj času
se zákonitou pravidelností přinese zase je-
den nový den k řadě předchozích. Asi bude
podobný, možná lepší, možná horší,
možná stejný. 

Věra obslouží otce, nalije kočce mléko
a půjde otevřít krámek. Připraví objed-
návku několika kousků zboží a bude čekat
na návštěvu několika důchodkyň, které
vyndají z kapsy zástěry drobné mince a na-
bídnou je paní prodavačce, aby si z nich
odpočítala, kolik potřebuje. Zase se na
kapličce rozhoupal umíráček a jedna z těch
důchodkyň už nepřijde nakupovat.  Mírný
déšť omývá unavenou zemi a smývá jí
prach z tváří a Věra se dívá za těmi kapka-
mi, jak tiše stékají po skle okna. Jsou jako
slzy, které se občas zablesknou v očích
a hlásí se o své místo v životě. Hodinky na
ruce se jí zastavily, honem je natahuje, ale
marně zkoumá, kolik to vlastně je hodin.
Tak se alespoň dívá, jak se ručičky zase
rozeběhly, od úzkého hřbetu ruky se jí
rozbíhají štíhlé dlouhé prsty a míří někam
pryč. V duchu něžně ťukají do kláves
klavíru  a vábí hudbu do podnebí smutku.
Nepřichází však hudba ani radost, ale
přece jen se pomalu duše naplňuje
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touhou, která umí nahradit skutečnost,
dokonce je často hezčí než skutečnost, ale
je nepolapitelná a nedosažitelná.  Je však
krásná jako pohádka. Do té pohádky zase
zablesklo dětství. Najednou zarachotilo
sklo v okně. Věra vyběhne před dveře, ale
vidí jen pět dětí, které utíkají a odcházejí
jako každý den do školy ve vedlejší vesnici.
Mají ji za starou pannu a trestají ji neuvě-
domělou zlobou. Prodavačka si sevře úzký-
mi dlaněmi spánky a tiše lká. První dů-
chodkyně se belhá ke krámku, sleduje
příhodu a  hrozí holí.

"Parchanti, dobře jsem je viděla. Že si to
necháte líbit."

"Copak mám dělat? Já je nedohoním."
"Ale! Zasloužili by přes prdel."

V poledne Věra odběhla domů ohřát
otci  k obědu jídlo od večeře. Ale otec zase
nechtěl jíst. Pokrčila bezmocně rameny
a běžela zpátky do krámu. V půl druhé se
na zvoničce uprostřed návsi ozval zvon.
Umíráček. Dvě babičky jí za chvíli sdělily,
že se oběsil Vláďa Šmídlovic.  Bylo mu
padesát, byl sám a trochu na hlavu. Jinak
dobrák. Objevil ho švagr. Uřízl provaz ze
zaprášeného trámu na půdě a řekl: 

"Bude mít pokoj. Copak měl za život."
Ale lidé si pak šuškali, že jej k té sebe-

vraždě dohnal. Kdopak to  může dnes
rozhodnout a kdopak může soudit? Švagr
dům po Vláďovi převezme, ale to přece nic
neznamená. Umíráček žalostně vzdychal
a listí na okolních kaštanech a lípách se
v úzkostech rozechvělo. Slunce zase na
chvíli netečně zasvítilo mezi mraky a vhodi-
lo  záblesky světla i do krámku, kde rozjí-

maly dvě babičky s prodavačkou. Světlo
dopadlo na sáčky s meltou a s kořením,
všechna ta směs koření, salámů a sýrů
krámkem voněla a proplouvala vzduchem,
zčeřeným hlasem umíráčku. Zas jeden
člověk odešel, ale žádný se nenarodil. 

Před krámkem zastavilo veliké osobní
auto. Nápadná červená barva vyzařovala
teplo. Na kapotě bylo napsáno Alfa
Romeo. Překvapené ženy si oknem krámu
prohlížely krásné auto, které tu ještě nikdy
neviděly. 

"Dobrý den přeji," řekl statný muž, když
vstoupil do krámu. "Nevíte náhodou, jestli
se tu neprodává nějaká chalupa? Něco
bych rád koupil."

Ženy se po sobě podívaly a pokrčily ra-
meny. 

"Tady už je několik Pražáků. Je tu jeden
opuštěný dům, ale ten je tak na zbourání."

"Já bych se na něj rád podíval. Snad
bych si s ním poradil."

Babičky se konečně odšouraly před
krám a zvědavě si prohlížely auto. 

"Mladá pani, mohla byste mi ten opuš-
těný dům ukázat?"

"Ten snadno najdete sám. Je to první
dům na kraji vsi. Musel jste kolem něj při-
ject."

"A co byste mi hezkého nebo dobrého
prodala?"

"Co si vyberete. Ale velký výběr tu
nemám. Tady si lidé kupují jen základní
potřeby: chléb, cukr, mouku a tak."

"Já bych si přibalil i vás, jak tak na vás
koukám."

"Já nejsem na zabalování."
"To si myslí každá. Jste vdaná?"
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"Ne."
"Jste nějaká pyšná, co?"
"Nejsem."
"Já bych vás někdy povozil v autě."
"Jo, to bych potřebovala odvézt k zubaři

do města. Autobus nám tu jede jen ráno
a večer."

"No výborně. A jestli tady tu chalupu
koupím, tak vás budu vozit k zubaři každý
den."

"Tak často bych k zubaři chodit
nechtěla."

"To je na zvyku."
"Myslíte?"
"Jasně."
Ten neznámý muž opravdu tu chalupu

koupil. A prodavačku několikrát svezl do
města. Babky měly o čem šuškat.  Byl
pěkný, urostlý, kudrnatý, fešák. Ale kdo to
vlastně je? Nikdo o něm nic neví. Rychle
chalupu zase prodal a už se neukázal.
Babky se s úsměvem dívaly na proda-
vačku:

"Kdepak je ten fešák? Už jsme ho dlou-
ho neviděly?"

Prodavačka neodpověděla a každé po-
dala objednaný bochník chleba. Záblesk
úsměvu v jejich tváři se jí nelíbil. Světlo jí
zase přelétlo přes  hezký obličej a dobro-
myslně se usmála. 

"Tak ať vám  to dobře šlape, babičky.
Přijďte brzy zas."

Jak otevřely dveře, odraz světla  hodil
záblesk na jejich tváře a pak na tvář pro-
davačky. Mihl se přes regály se zbožím
a někam za ně zapadl. Dveřmi to z návsi
zavonělo podzimním padajícím listím,
barvy rozzářily koruny stromů  i zem pod

nimi. Všude těch barev leželo, nejvíce
zlaté. Přejel traktor a to zlaté listí zamáčkl
do kaluže s blátem. 

Věra zavřela krám a šla domů. Táta se
bude zase smutně dívat z postele, kapesník
složený pod polštářem, ale chrchlat bude
zase za postel na zem.  Má ji přemlouvat,
aby šla do města a zařídila si nějak lépe
život, ale  stejně ví, že ho tu samotného
nenechá, a proto to bude stále opakovat
a v duchu se radovat, že jej neopustí. Jo,
tatínku, zůstat tu takhle do smrti v tom
jednotvárném kolotoči života bych oprav-
du asi nechtěla, ale odejít je už pozdě.
Kam? Takhle jsem alespoň doma. Zajdu
na hřbitov k maminčinu hrobu, poklidím
slepice  a seberu vajíčka, dám kočce do
misky mléko, pak si pustím televizi a rych-
le ji vypnu, musím zase něco uvařit, táta
nebude jíst a zítra to vyhodím slepicím,
ráno půjdu prodávat, ten pupkatý řidič mi
přiveze zboží, bude mě svádět a dělat
návrhy. Ani netuší, jak jsem otrávená a ži-
votem uštvaná, je mi smutno, je mi těžko,
jaký lék je na stresy? Čaj z květu hlohu?
Pomáhá to? 

Zalehne a bude se dlouho dívat do
stropu.  Záblesky světla z návsi se potulují
po stropě, otec v posteli odchrchlává,
někde venku zaštěkal pes a přidali se další,
po celé vsi už štěkají psi, ale za chvíli je zase
ticho, teskné ticho před neusnutím. Tak
nevím, proč je člověk vlastně na světě, říká
si sama pro sebe a hledá odpověď. Touží ji
najít, ale dřímota ji konečně hodila do
spánku, sladkého spánku, i když beze snů.
Měsíc přeplul mrak a záblesky  svítících
hvězd  bezúspěšně poletovaly po okně. 
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16.
Smyslem všeho žití je být furt na špici,

s podporou tajných mafií a dávek kokainu.
Karlovy Vary rozvíjejí slavnou tradici,

úspěšně se tu odtučňují šejkové z Bahrajnu.

Rusově jsou světlí, muslimové tmaví.
V lese rostou tyče na žebrácké hole.

Islám hrdě ignoruje dogma pravoslaví,
Rus má holou prdel, Bahrajn ropná pole.

Když se Hadží odtučnil, šel omrknout terén,
za dveřmi bylo úterý, den jako každý jiný.

Sto dolarů pohřbil v jedné z ruských heren,
ometal se po chodbách a odjišťoval miny.

Arab mlel o voze, Rusové zas o koze,
k smírnému kompromisu chyběl materiál.

Odpolední siestu přehlušila exploze,
do všech stran se rozptýlil hotel Imperiál.

13.
Když tě ženský rajcujou, tak si s ňákou vrzni.
Takhle jednou před víkendem bylo velký haló.

Malér spáchal vymakaně saudský maník v Plzni,
dodnes se tam všichni ptají: "Japa se to stalo?"

Ropák vymetal tamní štace jetej za pankáče,
áčkaři z party netušili, že v něm dříme ďas.

Prachy ždímal z Charity, utrácel je za lahváče,
pogoval a stoicky čekal, až dozraje čas.

Šaškoval v branži potřásače před obřadní síní,
nevěsty z něj chytal psotník, dostal padáka.

Dva měsíce trčel v gypsu, propleskli ho skíni -
když má číro jako kohout, tak ať jim zakdáká.

Jednou zašel se sládkem do kantýny na ovar,
oči se mu divně leskly, byl jak přešlý mrazem.

Pecka jako z osmi děl vymrštila pivovar,
s řevem vylít do luftu a nevrátil se na zem.

Milan Kozelka

Z 
cy

kl
u



abesky

Milan Kozelka 21

17.
Havel pozval do Prahy primátora Mekky.

Nejdřív ho vzal na pokec do vazební věznice.
Muklové zrovna klepali zasviněný deky,

ve zdích slastně vrněly naslouchací štěnice.

Alí Asaf byl jmenován správcem ropovodu,
věděl, že propast ve víře žvásty nepřemostí.

Chlast zdvořile odmítal, pil jen Dobrou vodu,
pivní žoky vytáčel střídmou střízlivostí.

Při procházce Prahou vyslech spoustu drbů,
papálaši z něj páčili názor na Saddáma.

Do diáře si napsal: "Vládne tu banda blbů.
Ženský samý fuchtle, ani jedna dáma."

Při odletu ignoroval úschovnu zavazadel,
v báglu tajil dárek pro ruzyňské letiště.

V povětří je absurdní přidržovat se madel,
letiště se proměnilo v periferní smetiště.

21.
Mustafovi scházel měsíc do slavnostní promoce,
na Žižkově splynul s místním andrgraundem.
Chlapovi se nevyplácí pouštět z uzdy emoce,

s mudžáhídem Hafízem vytvořili tandem.

Šejkspír byl prý U Zpěváčků každodenním hostem.
Hráli v Bagdádu Sex Pistols? Tak to asi sotva...
Mustafa vztyčil fakováka nad Karlovým mostem,

Háfíz si vzal na paškál obchodní dům Kotva.

Medvídek byl stále Pú, Donald byl dál kačerem.
Fronty stály u pokladen, když se ozval výbuch.

Háfíz típnul obchoďák den před Štědrým večerem,
na tiskovce pustil fámu: "Kotvu pozřel zlý duch."

Pět dutých kapslí s dynamitem lze vyvážit zlatem.
Ježiškovi slušel maskáč, na hlavě měl baret.

Šťastní lidé večeřeli kapra se salátem,
Karlův most se sesypal jak domeček z karet.
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Nechceme domýšlet, jak by asi dopadl
průzkum na plzeňské ulici Kardinála
Berana, kdyby se tam někdo s mikrofonem
v ruce dotazoval kolemjdoucích na Josefa
Berana. Domníváme se, že odpovědi lidí
zvláště ve věku do 35 let by byly víc než
tristní, že by málokdo věděl, čím byl Josef
Beran významný a proč  právě v Plzni je po
něm nyní pojmenována  jedna z ulic.
Máme objektivní pochybnosti i o tom, že
by i ti správně odpovídající věděli o lite-
rární, vědecké a publicistické činnosti
Beranově. Kde jinde by měla být tato me-
zera částečně napravena než v časopise
Plž, který si za jeden ze svých cílů klade
připomínat  osobnosti ze světa literatury
a publicistiky, které mají s Plzní něco

společného? Připomenutí Josefa Berana
jako spisovatele má svůj smysl, přestože
pouze ve spisovatelské činnosti jeho veli-
kost nespočívá.

Kardinál Josef Beran (29. 12. 1888
v Plzni - 17. 5. 1969 v Římě) byl a zůstává
velkou osobností českého katolicismu, je-
ho nedoceňovanou devizou, symbolem
morální rezistence národa proti nacismu
i komunismu. Není v tomto smyslu ve
20. století  jediný, připomeňme např.
Josefa Štemberka (1869-1942), Josefa
Toufara (1902-1950), Adolfa Kajpra
(1902-1959), Štěpána Trochtu (1905-1974),
Josefa Zemana (1898-1952) aj.

Skvělou a stále platnou charakteristiku
Berana napsal ve svých memoárech Václav
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Černý, podle něhož  "P. Josef Beran byl
nesmírně prostý a skromný muž z mravní
ocele, pastýř svého lidu v starožitně nej-
krásnějším smyslu našich národních
kněžských buditelů: národ miloval až po
jeho husitské omyly a hříchy, v nichž cítil
jen kypění mravní charakternosti, Bohu
byl oddán vášnivou a spolu pokornou
nepochybující vírou, která se u něho
navenek projevovala neschopností mlčet
ke lži a klidnou ochotou k mučednictví."
(S. 182.)  Na jiném místě píše přísný kritik
V. Černý (mimochodem pocházející
podobně jako Beran z učitelské rodiny) to-
to: "Okamžitě se v oslnivém mravním jasu
vybavila a až do své smrti nepřestala růst
na jednu z největších postav soudobých
národních dějin osobnost pražského
arcibiskupa P. Josefa Berana od toho
22. června 1949, kdy na protest proti
dosazení vládního zmocněnce do
arcibiskupství prohlásil, že ze svého sídla
nebude vycházet, přes čtrnáctiroční inter-
naci na zastrčených místech, až po jeho
proslulou řeč z 20. září 1965 na II. vatikán-
ském koncilu o svobodě svědomí, kde pro-
jevil lítost nad upálením Husovým a křiv-
dou na české pobělohorské emigraci."
(S. 338.) Připomeňme, že Beranovo
poslední slovo  před smrtí bylo:
"Pokračujte..." Tehdejší papež Pavel VI.
rozhodl, že kardinál bude pohřben na
místě víc než čestném, v kryptě chrámu
sv. Petra, vyhrazené pouze papežům.

V rámci publikační činnosti  "předinter-
nační", kdy byl aktivní v pastorační práci,
vydal Beran několik knižních titulů teolo-
gických a historických. Je to především ob-
sáhlý životopis P. Gabriela Schneidera, za-
kladatele kongregace chudých školských
sester. Tento životopis se stal dokonce

podkladem pro beatifikační proces a vyšel
v roce  1933 pod názvem P. Gabriel
Schneider - zakladatel kongregace sester
Notre Dame. Dílo bylo přijato na teolo-
gické fakultě jako předpoklad Beranova
učitelského působení nejdříve v úloze asis-
tenta, později docenta a profesora. Jeho
habilitační prací však byl teologický a his-
torický  spis Mešní liturgie v pražských li-
turgických knihách 13.-16. století (v latin-
ské verzi vyšel 1931, v české verzi 1935).
Pro bohoslovce napsal  knihu Psychologie
a zpovědnice (knižně 1931) a později  také
O kněžském celibátě (knižně 1941).
K dějinám církevních staveb stačil vydat
mezi dvěma vězeňskými izolacemi knihu
Staroplzeňské kostely (1947). Opatřil ji
příznačným věnováním: Památce  drahého
otce, českého učitele, jenž seznamoval nás
s okolím rodného města, a tím učil nás
poznávati i krásy naší vlasti. Později se
Beran několikrát vyznal i ze své vděčnosti
k dvěma inspirátorům  vlastenectví  a vzta-
hu k rodnému kraji v jeho případě, a to
k učiteli O. Hellerovi a  prof. J. F. Hruškovi.
Často si připomínal Hruškův výrok:
Zkrašlujme si život  poezií a poezii věrou!
Pracoval také na životopisech blahosla-
vené Anežky, sv. Prokopa a sv. Vojtěcha.
Z této aktivity vyšla posmrtně pouze jedna
práce (Blahoslavená Anežka Česká, Řím
1974).

Vedle této teologické a historické publi-
kační činnosti se  Beran věnoval prozaické
práci. Z větší části zůstává veřejnosti
neznámá, protože vznikala za nenormál-
ních okolností. Beran pracoval literárně
i v době věznění v Dachau v letech 1942-
1945 a zde prý za určitých "příznivějších"
podmínek  se snažil prozaicky zpracovat
příběh Marie Magdaleny a promýšlel psy-
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chologický román z vězeňského prostředí.
Rukopisy se však ztratily a jsou nezvěstné.
Během internace v arcibiskupském paláci
v roce 1949 napsal životopisné vyprávění
o Antonínu Dvořákovi  a na jiných místech
internačního pobytu, zvláště v Paběnicích
u Čáslavi, vznikla řada studií, věnovaná
mj. mariánským zjevením. Nejvíce ho zau-
jaly Lurdy a literární reflexe tohoto místa
(F. Werfel, E. Zola, F. Mauriac). Pracoval
zřejmě také na historických studiích, ale
zatím nejsou známé. Je nutné želet přede-
vším zmizelého rukopisu Čtení o dávné
Plzni. O jeho existenci se objevily zmínky
v časopise římské křesťanské akademie
Nový život. Beranova literární aktivita do-
sud nebyla badatelsky (edičně) zpracová-
na, pouze je stručně zmíněna a konsta-
tována  v práci Velká mše, v zatím jediném
oslavném životopise  Beranově z pera
neznámého autora. Takto ji charakterizuje
v předmluvě z roku 1969 poslední
kardinálův sekretář Jaroslav Škarvada:
"Životopis nedávno zesnulého arcibiskupa
pana kardinála Berana napsala jedna ze
zbožných žen, které ho provázely živo-
tem... Když jsem tento životopis pročítal,
našel jsem v něm věrný portrét našeho
pana kardinála." Kniha je uvedena
uhrančivě prorockými verši Jana Zahrad-
níčka (báseň Ke dni svěcení 8.12.1946  
byla zahrnuta do autorovy sbírky Rouška
Veroničina). Vyprávění je členěno do
25 kapitol s většinou latinskými názvy po-
dle jednotlivých částí mše. Velice cenná je
dokumentární část Hlas pastýře, obsahu-
jící třiadvacet  Beranových projevů při
různých příležitostech, a oddíl Tak ho
vídávali se 115 dokumentárními fotogra-
fiemi.

Velice zajímavá kniha, připomínající

svou anonymitou středověké legendy, má
své přednosti i nedostatky.  Škarvada si je
v předmluvě vědom obojího a píše: "Pan
kardinál měl kromě zbožných žen také své
apoštoly a učedníky. Ti by napsali - a boh-
dá napíšou - jeho životopis jiným stylem."
Bohužel dosud nenapsali, ani neopatřili
sebemenší ediční poznámkou Beranův 
titul, vydaný posmrtně v Římě 1971 pod
názvem Životní symfonie Antonína
Dvořáka. Vysvětleno není ani použití ini-
ciálového  autorského označení J. K. B.
O této knize není v předcházejícím obsáh-
lém životopise  ani zmínka. Bezpochyby
jde o jediný knižně realizovaný Beranův
prozaický záměr. Knížka malého formátu
(225 stran) vyšla v Křesťanské akademii
jako 44. svazek literární edice Vigilie
(1970). Je uvedena motem z jedné publi-
kace dvořákovského muzikologa O. Šour-
ka  (Dvořák ve vzpomínkách a dopisech),
jehož práce se zřejmě stala podkladem pro
Beranův prozaický opus. Na poslední 
textové stránce je uvedena poznámka,
že knížka byla psána v srpnu až prosinci
1949, dopsána 8. prosince 1949. To by
znamenalo, že Beran toto vyprávění psal
na začátku své zprvu dobrovolné internace
a izolace v arcibiskupském paláci na
Hradčanech, která se změnila v téměř 
patnáctileté období nucené internace, na-
zvané později v prvním po mnoha letech
svobodně publikovaném rozhovoru
v českém tisku (Student, 17. 5. 1968) jako
"život v kleci". Pak by práce na životním
příběhu tvůrce, jenž je ze všech českých
umělců ve světě nejznámější, měla i svůj
mimoliterární smysl. Beran si mohl při
práci na Dvořákovi ozřejmovat své životní
a morální postoje. Z vyprávění je patrné,
že mu Dvořákovo cítění, zaujetí a hodno-
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tový řád byly velmi blízké a plně se s nimi
ztotožňoval. Hudbu a zpěv měl ostatně 
velmi rád. Beranův skromný pokus o při-
blížení života velikána naší hudby byl
první svého druhu a vznikl dávno před tím,
než se tohoto tématu chopili pohotoví
a protřelí publicističtí profesionálové
(J. Berkovec, M. Ivanov, Z. Mahler) a také
věhlasný prozaik J. Škvorecký. Beranův
pokus je ve srovnání s nimi literárně nej-
prostší, s řadou nedostatků, přesto nám je
milý v souvislosti se společenským kontex-
tem, v němž vznikl. Má několik chrakteri-
stických rysů, mj. skutečnost, že autor
dává vyprávění kompozičně ráz hudební
skladby. Obsah je rozdělen do tří částí, 
označených  hudebně a dvořákovsky
Allegro ma non troppo, Largo con scherzo
a Moderato maestoso. Předchází  jim
Předehra a na závěr je uvedeno Finále.
Druhým typickým rysem vyprávění, začí-
najícího rokem Hálkova úmrtí (1874), je
dialogický ráz podání. Částečně fiktivní
rozmluvy, opřené i o korespondenci
a svědectví pamětníků, jsou osou
Beranovy beletrizace  faktů a událostí
Dvořákova osobního i uměleckého života.
Do těchto krátkých i delších rozmluv uložil
Beran nejvíce principů, jež mu byly vlastní
a jež nalézal v míře vrchovaté u upřímně
zbožného Dvořáka. Výrazným rysem je
také pozorné a radostné zdůraznění Plzně,
kdykoliv to bylo možné. Skladatel zde
téměř pravidelně uváděl svá díla. Beran
v často dialogizovaném životopisném
vyprávění  zdůrazňuje, co mu bylo na
Dvořákovi blízké: oddání se do Boží vůle,
samozřejmost náboženského i vlastenec-
kého citu, přímost,  bezelstnost, pracovi-
tost, houževnatost, spořádaný rodinný 
život, jinými slovy všechno to, co tvořilo

konstanty i Beranova hodnotového systé-
mu.

Nejvíce problematické na této knize jsou
evidentní datační chyby v závěru, týkající
se narození a přesného data úmrtí A. Dvo-
řáka. Ten se narodil 8. 9. 1841 a zemřel
1. 5. 1904, nikoliv jak je v knize mylně uve-
deno: 8. 1. 1849 - 9. 5. 1904. Znamenalo
by to, že Beran se domníval v roce 1949,
že knížku píše ke 100. výročí umělcova
narození, což vyznívá nepravděpodobně.
Tato výtka je mířena na adresu editorů,
kteří vše ponechali bez vysvětlení a uvedli
tím čtenáře v naprostou dezorientaci.
Z případné zasvěcené ediční poznámky
by mohlo vyplynout, že Beran se zabýval
Dvořákem už v roce 1941, tedy v  roce
skutečného 100. výročí Dvořákova
narození, a nesprávná datace je výsledkem
chaotického stavu rukopisů, jež  byly
nalezeny v  pozůstalosti.

Pokládáme za velký ediční dluh vůči
kardinálu Beranovi, že dosud neexistuje
řádná monografie, ve které by byla také
přesná bibliografie děl vydaných i nevy-
daných. V každém případě by si zasloužil
alespoň takové knihy, které se dostalo
kardinálům Trochtovi a Tomáškovi.
Skutečnost, že za posledních třináct let
publikační svobody u nás nevznikla mono-
grafie o Josefu Beranovi, že nebyl vydán
ani skromný výbor jeho projevů, že
dosavadní tituly s ním spjaté jsou velmi
obtížně dostupné, má velkou vypovídací
hodnotu. Je to sice v příkrém rozporu
s vysokým hodnocením Berana ze strany
V. Černého, ale zase v souladu s jinými ba-
datelovými nevábnými  výroky o stínech
naší národní mentality. Doufejme, že to,
co se nepodařilo v minulém století, se 
podaří a napraví v století nynějším.
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Been There Before
There came a stranger to Walgett town,
To Walgett town when the sun was low,

And he carried a thirst that was worth a crown,
Zet how to quench it he did not know;

But he thought he might take those yokels down,
The guileless yokels of Walgett town.

They made him a bet in a private bar,
In a private bar when the talk was high,

And they bet him some pounds no matter how far
He could pelt a stone, yet he could not shy

A stone right over the river so brown,
The Darling River at Walgett town.

He knew that the river from bank to bank
Was fifty yards, and he smiled a smile

As he trundled down; but his hopes they sank,
For there wasn’t a stone within fifty mile;
For the saltbush plain and the open down

Produce no quarries in Walgett town.

The yokels laughed at his hopes o’erthrown,
And he stood awhile like a man in a dream;

Then he oud of his pocket he fetched  a stone,
And pelted it over the silent stream -

He’d been there before; he had wandered down
On a previous visit to Walgett town.

Byl tam už dřív
Cizinec přišel do Walgettu města,

do města Walgettu, když západ rudý byl.
Velikou žízeň snesla jeho cesta

a nevěděl, jak by ji uhasil.
Tu dostal nápad - po dlouhé té cestě,

jak vyzrát na chytráky ve Walgettu městě.

Vsadili se s ním v baru za pultem,
jak byli v dobré náladě a rozjařeni,

o pěknou částku - když hodí kamenem
přes řeku, která široká přec není.

Když kámen přehodí na kterémkoliv místě
přes řeku Darling ve Walgettu městě.

Znal dobře řeku,  okolí též její
a v duchu skoro usmíval se chvíli,

ale když k řece šli - tak bylo po naději, 
neb kámen není tu snad na padesát mílí.

Vždyť v té rovině z písečného těsta
kameny nenajdeš u Walgettu města.

To bylo smíchu, jak se nachytal!
On stál tam chvíli jako přikovaný.

Pak sáhl do kapsy - odtud kámen vzal
a dohodil ho na břeh druhé strany.

Byl tam už dřív. Kdys vedla jeho cesta
již v minulosti do Walgettu města.

Přeložila Hana Gerzanicová
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Asimov
"V životě hra pokračuje i po matu." 

Isaac Asimov (1920-1992)

Zemřel na AIDS. Ač o tom od roku
1989 věděl, v životopise nemoc zamlčel
a jeho manželka řekla pravdu až deset let
po jeho smrti. Jistě není třeba teď číst jeho
biografii nějak "nově", chápete však lépe
motivace pro její napsání a víc zaujme
líčení osudné operace roku 1983. Tehdy se
totiž Asimov podrobil trojnásobnému by-
passu srdce a transfuze už sice byly moni-
torovány, nikoli však důsledně. On sám po
zákroku zažil jen neovladatelnost prstu
a volal žertem: "Vemte si zpátky přemos-
tění a vraťte mi malíček." Dodává: "Ten-
krát jsem nevěděl, že při napojení na pří-
stroj udržující krevní oběh došlo k poš-
kození ledvin."

Jeho žena - lékařka dohlížela, aby bral
v příštích letech léky, a "vždy stranila dok-
torům," durdí se Asimov, "ačkoli ji loajali-
ta měla stavět na mou stranu proti nim.
Bůhví proč je tak úzkostlivá. Stačí mráček
a mám deštník, orosená ulice a jsou tu ga-
loše, zima - nasazuji čepici. O křížovém
výslechu po každém zakašlání nemluvě.
A navíc mi doktor neustále vyhrožuje, že
na mne podá žalobu za porušení pacient-
ského tajemství." Pokračuje však smutněji
(v celém textu sumarizuji citace): "Pak
přišly dny s pocitem vygumování a třeba
17. listopad 1989 jsem celý strávil v pos-
teli. Chyběla mi energie. Ale to byl jen

symptom. Něčeho, co bych si nepřipustil,
ani kdybych to tehdy věděl... Nicméně mě
dojalo, když lékař přišel až k nám. Důkaz,
že je přítel. A vím, že je profesi naprosto
oddán, takže mám obrovské štěstí být
právě v jeho péči."

Zároveň Asimov obdržel nabídku na
souhrnné vydání celého svého beletrického
díla a nemohl se zbavit pocitu, že něco
podobného se dělává až po smrti. Na
oslavě sedmdesátky se pak rozpovídal
o svých "fantaziích ze dnů operace tepen"
a odměnili ho smíchem. Jen dcera slzela.

"Vaše chlopeň možná dál selhává kvůli
infekci," řekli mu pak. Budou mě znovu
otevírat! pochopil. Znovu se ocitne na
přístroji udržujícím krevní oběh... "Pusť se
do životopisu," navrhla mu jeho paní. "Po
celou nemoc zachovávala zdání optimismu
a až tato výzva ji usvědčila z pocitu, že
chci-li biografii  dodělat, musím si
pospíšit."

Nejprve však napsal detektivku pro svůj
cyklus Černí vdovci. Vyprávěla o "inciden-
tu", k němuž došlo při hospitalizaci kvůli
přemostění.

"Proč píšeš povídky?" rozčílila se paní
Asimovová, která pak už jen dodává (v epi-
logu pamětí), že se manželovy "srdeční
a ledvinové" potíže zhoršovaly a že  před
smrtí chtěl svou biografii ještě přehlédnout.
"To se však už nemělo stát."

Ano. A jediný dobrý autor je (koneckon-
ců) mrtvý autor, uzavřeme černě humor-
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ným výrokem, jímž Asimova k stáru irito-
vali přímo v nakladatelství... Vraťme se
však od smrti až na samý počátek.

Prvé tři roky vyrůstal v Rusku a jediný ze
vsi přežil epidemii. "Byl jste zázračné dítě?"
ptávali se ho později. "Byl," odpovídá,
"a pořád ještě jsem."
Číst a psát se naučil bez cizí pomoci,

ještě než šel v pěti do americké školy, kde
žasl, jak s tím ostatní zápolí. Jemu stačilo
všechno vysvětlit jen jednou, měl téměř fo-
tografickou paměť. Učebnice vždy zdolal
za prvních pár dnů pololetí a pak už jen
každého vesele přesvědčoval o své
chytrosti. Byl za to šikanován. "Přesto
jsem se léta nesmířil s faktem, že bych měl
svůj oslnivý intelekt tajit. Pak jsem se však
přece jen začal držet zpátky, a tak mám
dnes přátele. Ze školy však ani jediného."
A ptá se: "Proč bývá dětský atlet před-
mětem obdivu, zatímco duševní schopnos-
ti terčem nenávisti? Chápou snad už děti
podvědomě, že je to mozek a ne svaly, co li-
di definuje? A že ti nešikové prostě nejsou
sportovně založeni, zatímco hloupí ani
hodni označení člověk?"

Bylo mu šest, když otec koupil cukrár-
nu. A devět, když tam byl uvázán. Skoro
nezavírali a Asimov se pak touto "pracovní
dobou" řídil až do smrti. Ale nenudil se.
Ani tenkrát. Krám byl plný i čtiva, a to jej
smířilo se vším. A protože čtivo prodávali,
musel se naučil číst rychle. Nickcarterovky
naštěstí právě zanikly a začala zlatá éra
sci-fi. Matka brala syna i do knihovny a ta
se stala vůbec prvním místem, kam pak 
směl sám. Ale "sám s knížkami" už v pod-
statě  zůstal...

Už co děcko znal zpaměti Íliadu a pře-
četl Shakespeara. "Jen si nepamatuji, kdy
jsem poprvé četl Hamleta a kdy Leara. Má

hlava asi uvěřila, že je zná odjakživa."
Pickwicky přečetl šestadvacetkrát. Jedno
však úplně vynechal: beletrii 20. století.
A nikdy se k ní nevrátil.

Vyvádět s dětmi  nechtěl. "Pomyšlení na
něco takového mě plnilo odporem. Vzpo-
mínám na ta letní odpoledne, kdy se ob-
chod nehýbal a já rodičům k ruce sedával
před krámem - a četl. Z knihovny jsem
chodil s knihami v podpaží a jednu vždy
četl. Výstředník, říkali matce a ta mě
peskovala. Já to však ignoroval. Život je
báječný a dny bezstarostné, jste-li šťastni,
a souhra myšlenek s představivostí dalece
předčí souhru svalů a šlach. Četba se mi
stala stavem až neuvěřitelné blaženosti,
a chci-li si dnes vybavit chvíle klidu, vyrov-
nanosti a rozkoše, vzpomínám právě na
ona líně se vlekoucí odpoledne, v nichž
jsem s knihou v klíně jen a jen tiše obracel
stránky. Ne, pak už nikdy nepřišlo nic, co
by se dalo porovnat s těmito chvílemi
pokojného štěstí...

"Dnes čtu po odstavcích," zavtipkoval,
"takže mi unikají překlepy. Ideální korek-
tor by asi měl být lehce dyslektický."

V osmi se spřátelil s hochem vyprávě-
jícím příběhy, ale ten se pak odstěhoval,
a tak Asimov začal v jedenácti psát. A co
ještě třeba spisovateli? Zlomené srdce?
I k tomu došlo a jedinkrát prý v jeho dva-
ceti. "Dospěl jsem k závěru, že život nemá
smysl, a byl si naprosto jist, že se už nikdy
nedostanu z deprese," vzpomíná. "Zvláštní,
že si nepamatuji, že bych se z toho vzpa-
matoval. Nicméně zlomené srdce vám dá
imunitu a já po té zkušenosti vždy pečlivě
dbal na to, abych se už nikdy nenechal
unést emocemi, a měl city k mladým
ženám pod kontrolou."

"Dnes je mi osmnáct," napsala mu po
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letech čtenářka, "sedím u okna, dívám se
do deště a přemýšlím o tom, jak moc Vás
miluji." "A kde jste byla, když mi bylo dva-
cet a byl jsem sám?" reagoval. "Je neu-
věřitelné, jak se kolem mne, když už jsem
starý, shlukují mladé dívky. Kde jste byly
dřív?" 

Není to zase taková záhada! Sám při-
znává, že "v prvních dvaadvaceti letech
neopustil cukrárnu" s rodiči - s výjimkou
školní docházky. A později? Všude "vně"
mu nastaly problémy s muži v hierarchii
nad ním. "Vyšel jsem pouze s takovým
šéfem, který mě neobtěžoval. A nikdy,
nikdy jsem nedošel opravdového klidu,
dokud jsem se neocitl na volné noze. Ne,
nejsem stavěn, abych byl zaměstnancem.
Ale ani zaměstnavatelem. Nikdy jsem
neměl sekretářku. Interakce zdržují, je 
lepší si vše obstarat sám."

Postupně získal patnáct doktorátů, ale
jedno je příznačné. Při pokusu studovat
ekonomii se nedostal přes první stránku.
Ale neuměl ani šachy. Od dětství byl totiž
zvyklý vidět řešení hned, čili krachoval
jako vědec. Zato zůstal chodícím slovní-
kem. Nikdy a v ničem se nestanu specialis-
tou, pochopil konečně.

Ostatně i v laboratoři v jeho přítomnosti
"padaly zkumavky a selhávala chemická
činidla". O to víc exceloval při přednáškách.
Vždy řečnil spatra a tak dobře, že jen tím
by si mohl slušně vydělávat. Bavilo ho to.
A přece k stáru ignoroval pozvání z celého
světa. "Kdybych chtěl být jen trochu něčím
jiným, musel bych omezit psaní." A to ne-
přicházelo v úvahu.

Jistě, Asimova přitahovala i jiná zaměst-
nání. "...když jsem je sledoval v televizi.
Jedno však je zvláštní. Nikdy jsem neviděl
nějaký pořad o doktorech, který by ve mně

vzbudil sebemenší touhu být lékařem. Spíš
naopak."

Psaní se mu stalo dokonalým anesteti-
kem. Bavilo jej víc než co jiného. "Je to ta
nejuspokojivější práce." I podle mého,
dodávám. "A kdybyste si měl vybrat mezi
psaním a ženami, profesore Asimove?"
"Můžu psát tucet hodin denně a neunavím
se," odpálil. Jeho smysl pro humor byl
pověstný a kdokoli řekl cokoli, pro něj to
znamenalo vždy přihrávku na smeč.
"A kdyby vám zbývalo jen šest měsíců?"
"Psal bych rychleji." Odjakživa prý toužil
umřít uprostřed psaní "s nosem vklíněným
mezi klávesy".

Občas čerpal z Wodehouse a nechal se
inspirovat sluhou Jeevesem. Hodně vytěžil
i z Agathy Christie, jejíž detektivky měl za
vůbec nejlepší. Ale jinak byl původní.
"Původnost ovšem není základ všeho,"
dodávám. "A kdo je původní, vlastně ne-
existuje."

Žil stále ve střehu a uměl se dát do psaní
kdykoli. Schéma knihy viděl předem,
a přestože sám svou vůli označoval za sla-
bou, vždycky dotáhl psaní do konce. Žád-
né vyrušení ho nerozhodilo a pokaždé
hned klidně pokračoval. Uměl se dokonale
soustředit. V pohodě pracoval i na tuctu
projektů najednou. A stinné stránky?

"Je-li hezky a musím se ženou do Zoo,
stejně srdce nechávám v klávesnici," ušklí-
bal se. "Není nad plískanice."

Obvykle nevydržel spát víc než pět hodin.
Tedy typický workoholik? Slabé slovo!
Litoval každé ztracené čtvrthodiny.
Neustále sledoval čas. A nakonec nám
zanechal půl tisíce knih. Stal se vůbec nej-
plodnějším americkým autorem.

"Ale já po tvém boku cítím depresi,"
hodnotila to vlažně jeho první žena. A na
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dotaz, jaký byl táta, jeho krásná dcera
opáčila: "Hrozně zaměstnaný. A kon-
verzace s tebou, tati? Poslouchám
monolog."

Bezesporu byl i mistrem recirkulace
svých povídek v dalších a dalších an-
tologiích, ale stejně nenapsal nikdo na
světě víc knih na nejrůznější témata anebo
víc sbírek esejů. A nic z už stvořeného
Isaac nepromarnil. Vše, co kdy napsal,
publikoval. Public or perish! Takhle
vzniklo třeba na čtyřicet dílů edice Jak
jsme přišli na, sedmdesát publikací
o astronomii nebo dvacet o historii. Tady
Asimov začal dílem o vlivu Franklinových
výzkumů blesku na americkou revoluci
a nakonec sám sepsal celou Asimovovu
chronologii světa (1991). Vydal také po
dvaceti knihách o biologii a fyzice, šest-
náct z oblasti chemie, jedenáct o zeměpisu
nebo geologii, sedm o matematice atd.
A nebyly to nějaké sešitky, třeba Chrono-
logie vědy (1989) má 700 stran. Sestavil
i publikace Slova vědy, Slova z mytologie
či Slova na mapách, nebo hned dvě knihy
o slovech v Bibli. A nadšen Alenkou
komentovanou z pera matematika Martina
Gardnera okomentoval i Gullivera a celého
Shakespeara. "Což samo nestojí ani za ko-
mentář," zhodnotily dílo Timesy ústy jed-
noho profesora. "Asimov? Ten je pro
teenagery," shazovali ho jiní. "Je to mega-
loman s nestvůrným egem."

Hlavu si z toho nedělal. Jel. Nejvíce ho
prý bavilo vymýšlet tzv. ušákové detektivky
a dokonce jeden z jeho pátračů patrně in-
spiroval poručíka Colomba. A jeden
Asimovův robot se zase stal vzorem žena-
mi tak milovaného ušouna Spocka ze Star
Treku. A dílo Nadace? Je sice napsáno po-
dle dějin Říma, beztak je však možná mo-

delem Lucasových Hvězdných válek.
Asimov dlouho tvořil s Arthurem

Clarkem (1917) a Robertem Heinleinem
(1907-1988)  tzv. Velkou trojku a stal se
přímo monumentem sci-fi žánru. A přece
zůstal v mnohém  nesmírně konzervativní!
"Nejspokojenější jsem, dělám-li něco blbě,
ale po svém," říkal, "má kariéra už se chýlí
ke konci, a tak mi dejte pokoj a nevšímejte
si mě." V zacházení s technikou byl bez-
nadějný. Neuměl ani jezdit na kole, ani
nastavit řádkování na počítači. A první
verze všech delších textů psal "pro jistotu"
na psacím stroji. Navíc byl choulostín se
sklonem odvracet se od všeho nepříjem-
ného. "Zacpávám si uši, stočí-li se špatně
hovor, anebo rovnou mizím." Svou báz-
livost sváděl na obrazotvornost, nicméně
až na souboje myšlenek jsou i jeho díla bez
napětí. A přesto tak čtivá!

Asimov to jednou vysvětlil svou teorií
mozaiky a tabulového skla. Barevná okna
katedrál vpouštějí světlo jen ve fragmen-
tech a nevidíme jimi skrz - a to je ekviva-
lent "neprůhledně" poetické tvorby, která
se "věru nečte lehko". Naproti tomu tabu-
lové sklo není ani krásné, ani vidět, zato
vidíme skrz ně a nápady volně plynou 
z autorovy mysli do naší. "Dostal jsem
řadu dopisů od lidí, kteří četbu k smrti
nenáviděli až do chvíle, kdy narazili na
některou z mých knih," vychloubá se
Isaac, "a poprvé v životě odhalili, že čtení
může být i zábava." A tak psal dál a dál
a dobíjel čtenáře nesmírnou energií opti-
mismu.

Nu, a že neměl styl? A že jeho jediný po-
etický odstavec (totiž pověstné finále
povídky Soumrak, 1941) kdysi připsal je-
ho redaktor? Tak zkuste psát absolutně
bez příkras. Je to nejtěžší. Asimov to uměl
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a je tím aspoň nenapodobitelný. "Pointa
krátké povídky je jako jehla vypálená
z foukačky," podotkl před smrtí. "Bodne
a nadlouho ve vás zanechá účinek."

To se mu to ovšem psalo, zažertujme,
když byl i akrofob. A mužem s panickou
hrůzou z létání a hlubokou averzí k ces-
tování. Odmítal i propagační cesty, a když
jedinkrát v životě přistál u Afriky, nestála
mu ani za vystoupení z lodi. A v Jižní
Americe si stoupl jen na molo. Býval
sužován obavami, že zabloudí anebo přijde
pozdě, a jako silný klaustrofil (tím byl
ovšem trochu i Verne) psal radši za staže-
nými žaluziemi. Nerad vycházel z bytu
a "záviděl Nero Wolfovi". Zkrátka ne-
ustále pracoval a stal se mužem zcela
pohroužený do sebe. "Mé absolutní zaujetí
psaním okolo mne naštěstí vytváří hřejivý
umělý svět a ten mě chrání před oslepu-
jícím sluncem toho drsného světa venku."

V Ocelových jeskyních (1954) využil
vlastní neurózy k vylíčení podzemního
města bez oken. "Líbí se mi být sám, ačkoli
se umím chovat i nesmírně družně a zá-
bavně - je-li mi ve společnosti dovoleno 
obstarat všechno mluvení."

"Je tu víc psychologie než v celém cyklu
Nadací i s cyklem Roboti dohromady,"
poznamenal Ivan Adamovič v Ikarii
8/1996 na adresu Asimovovy autobiogra-
fie a vzápětí ji srovnal s tehdy právě vy-
daným vlastním životopisem Vonnegu-
tovým. "Asimov je chytrý, z Kurta cítíme
moudrost," shrnul lapidárně. Sám nevím.
Nevybírali si, dodávám.

Na rozdíl od Vonneguta (1922) nebo
Bradburyho (1920) měla u Asimova před
psychologií a dějem vždycky přednost vě-
da. A Oxfordský slovník ho dokonce
uznává jako tvůrce tří nových pojmů.

Robotika, pozitronický... a psychohistorie.
"A jak známo," pochlubil se  Asimov,
"první výzkumníci raket byli silně
ovlivněni povídkami H. G. Wellse. Stejně
tak jsou dnešní experimentátoři  robotiky
ovlivněni mnou."

V tu chvíli už věděl, že se stal klasikem,
a to nahrávalo jeho ješitnosti: "Pro vězně,
ať provedli cokoli, si najdu vždycky špetku
soucitu, zejména čtou-li mé knihy, což mě
zároveň vede k domněnce, že možná byli
odsouzeni neprávem."

"Ano, je velmi neskromný," napsal jeden
kritik. "Nicméně k tomu má zatraceně do-
bré důvody." A kdyby nic jiného, tenhle
génius přece už v jedenadvaceti letech 
zformuloval pověstné tři zákony robotiky:

1. Robot nesmí ublížit člověku nebo
svou nečinností dopustit, aby mu bylo
ublíženo. 2. Robot musí uposlechnout
příkazů člověka, kromě případů, kdy jsou
v rozporu s prvním zákonem. 3. Robot
musí chránit sebe kromě situací, kdy to je
v rozporu s prvým či druhým zákonem.

Méně je známo, že tyto věty k stáru 
aplikoval i na lidi. Prvý zákon zůstal
nezměněn a následovalo: 2. Pokud to
neohrozí lidi, člověk musí robotovi dávat
příkazy, které chrání robotí existenci.
3. Pokud to neohrozí lidi, nesmíme robo-
tovi ublížit či nečinností dopustit, aby byl
poškozen.

"Jenže lidem na rozdíl od robotů tyto
zásady nikdy nevnutíte," uzavírá odevzda-
ně "dobrý doktor" Asimov, jak ho také
nazývali. Nicméně právě tyto zákony už
navždycky zůstanou jeho nejcitovanějšími
větami.

"Často si kladu otázku," řekl krátce před
smrtí, "zda jsem od té doby udělal něco, co
by ospravedlnilo mou další existenci."
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