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EDITORIAL 1

Zaplatila svùj úèet a odkráèela do mrazivé noci.

Karolína Plánièková

Lopotíme se kolikátý rok na Plže roli 
dìdièné, když co se najednou nedoví-
dáme! Prý už je nejvyšší èas, aby „všich-
ni kmeti kolem Plže”, redakcí poèínaje    
a pøestárlými autory èasopisu konèe, už 
koneènì „vymøeli a uvolnili místo mla-
dým a perspektivním”. Ano, pøedevším 
vymøeli(!), nejenom pouze uvolnili místo. 
(Že by nás jisté sladké dívky nakonec 
pøibìhly postøílet?) S vymíráním to nepù-
jde tak snadno, zato místo v èasopise 
uvolòujeme mladým talentùm víc než tu-
cet let. Jistìže tak hodláme èinit dál.       
A výzva, aby ti pøestárlí v Plži uvolòova- 
li, uvolòovali a uvolòovali? Kde je však  
ta hranice? Jelikož jsme ještì nevymøeli, 
by� kvitujeme toto arcizbožné pøání, bu-
deme v Plži dál publikovat jak všechny 
neperspektivní pøestárlé, tak i všechny 
perspektivní nepøestárlé. S jedinou pod-
mínkou: aby jejich texty mìly plží kvalitu. 
Zrovna u tìch „perspektivních” èasto pøi-
mhuøujeme i kuøí oèi. 

A co èert nechtìl a co Plž chtìl: právì 
mnozí autoøi bøeznového èísla našeho 
mìsíèníku jsou „døíve narození”. Napøí-
klad dva z nejnovìjších laureátù Cen 
Plže (tj. Petr Kersch a Miroslav Sulan), 
které se v únoru v Polanovì síni Kni-
hovny mìsta Plznì udìlovaly již potøi-
nácté(!) a mezi nimiž tzv. mladou krev re-
prezentuje básnící anarchista Miroslav 
Sosoi. Všem gratulujeme, aby ne! Jsou 

to shodou okolností literáti, kteøí nejsou 
pøímo Plzeòáci, zato v rùzné míøe repre-
zentují západoèeskou literární pøítom-
nost, by� je životní osudy postupnì za-
vály do vzdálenìjších konèin, tøeba až do 
macechy Prahy! Nicménì: pøejme i na-
stupujícím autorùm nejenom tvùrèí a lid-
skou zralost Kersche a Sulana, ale též 
neústupnou poetickou dravost Sosoio-
vu: však se kdysi k anarchistùm hlásil      
i Fráòa Šrámek a Stanislav K. Neumann 
stejnì jako František Gellner nebo ku-
pøíkladu Karel Toman. Ano, snad to platí 
ještì dnes: hospodu teplou všem dejž 
jim, pane.

V komorní rovinì zdaøile starším li-
terátùm sekunduje básníøka a prozaièka 
Karolína Plánièková: jestlipak ale její 
„kapka deštì” je víc femininní než femi-
nistická – nebo naopak? Co když jde „je-
nom” o hutnou a pøesvìdèivou minipo-
vídku èili short story z jejího pera? – Pak 
je tu svìt poezie: nestor plzeòského bás-
nictví Josef Hrubý a arcimboldovské šle-
hy namíøené proti soudobé spoleènosti   
v uhranèivém podání Jana Jelínka. Ano, 
poezie krásná i poezie ošklivá jest poe-
zie.

Co se ještì proslýchá? Že se dá Plž 
pøipodobnit k nìjakým samizdatovým 
sešitkùm. Ba, na ty jsme se kdysi tolik tì-
šívali! Stály za to. Snad se i nadále bu-
de dost spøíznìných duší tìšit též na 
Plže.
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A ty mne doobjímáš
Josef Hrubý

xxx

Na stole spaly
rezavé a rùžové barvy
Bílá slánka též

Drsný šramot hodin
v uhláku jekot
Dokola pìna zdí
V oknì muškáty
strunné a bílé

xxx

Ozvìny ze stadionu
Z chrámu se nahýbá
náklonnost
Odtud všeobjímavý
Johann Sebastian
tklivý a pevný

ty to posloucháš zelenì
obloha ète bibli modøe
holubi èernì
já bíle

U kašny stánek
s koøením solí a knihami
ty naøeïují krev
èistí žíly
otevírají tepny
a zateplují mozek

xxx

Rám
uzavøel krajinu
tak prudce
že most pøeskoèil

židli stùl
tvùj náhrdelník
a zlatý disk
nad dílnou holièe Hrušky

xxx

Otevøená okna
v domì
Nìjaká sopka
chrlí Preludia
ptáky lávu Nokturna
meruòky klavír
zelený zrzavý
smutný
bezbudoucí dávnosad
žal na jehlách

xxx

Jehòátka tamaryškù
rozèechraná

Tys øekla
Podívej jaká je platina
na mých nohách

V mokrém úvozu
vysoký topol Antonio Stradivari
a slepý harmonikáø u hospody
Lípy opilé
A ty mne doobjímáš

xxx

Ohøeješ mi poslední veèeøi?
Co mi dáš pod jazyk
až zase propadnu z kreslení
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V okamžiku nìjakého okamžiku:

prázdné hnízdo

Venku: sešlehán

ranní tramvají

xxx

Na lavicích v parku

Braillovým písmem

Stáza a Godot

Josef K. a Raskolnikov

Strýc Pepin a Lucie

Za pøeletu cvièných tryskáèù

Trója a Hirošima

Atlantida a Verona

…Volynì lyže

Následují další slova vyòatá

na úøadech v knihovnách

u nádražních pokladen

Za nimi následuje

Spejbl s Járou Zimmermannem

a výstup na stanici metra

s modrým mramorem

xxx

Jednou

když se staøenka modlila

sletìly se okolo ní

lanì labutì a housata

Ve vzduchu visel pach tónù

z houslí jejího syna

A konala se mše v kopcích

s výhledem na Mistra Vyšebrodského

Až budu stát u zdi na hanbì
povíš mi o poèasí?
A pøeložíš a pøetlumoèíš to
do jazyka dìtí
Dívám se dobøe?
Jak se drží tma za oheò
jablka za jabloò
ty za tlustou zeï
za mnou?

xxx

Za mostem neomdlévej
Neklepej na øádky
Rozbiješ mi oèi
Velži se mi
do levého ucha
do pravého bøitvou
a do žeber

A èervenej se
když ti odpouštím

xxx

Pojï do mého sklepa
Zas mi rozsvítíš
Posvítíš na mé myši
Ramena se mi rozžehnou
Setøeseš z nich
oblé broskve
hned pøi snídani

Pod námi
myši slov chroustají
øádky
a ty ses pomátla

Okamžiky

V muzeu høebíkù
V muzeu: ano ne
V muzeu: snad a pravdìpodobnì
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To je hnus!
Jan Jelínek

Go Go show

žena u svislé
oblýskané
tyèe vášnivì
zvolala: 
„Já ten hadr nakonec musela namoèit!”
vytoèila pøitom své volume
do útoèné hlasitosti
jako by ten hadr byl pøítomen
jako by se mohl polepšit

posluchaèka relace
o hadru
sedìla
u stejné anténní tyèe
a nìmì
ovšem s plným chápavým nasazením
v trolejbusu è. 16
pøikyvovala

Pøedjarní motiv

v obrazovém rámu
z populárnì reklamního
bílého plastu
na zemitém pozadí
parku

podmalovaném
van dyckovou hnìdí
umbrou pálenou
šedí paynovou
sienou pálenou
zemí zelenou
indickou žlutí
tmavým okrem indigem
caput mortuem

se to hustì
      kunsthistoricky øeèeno

pointilisticky
      pøesnìji øeèeno

divizionisticky

huòatì
rozpadalo
nadobyèej velkými
nadobyèej bílými
nadobyèej chlupatými
vloèkami

(nìkteré) nadýchané
chuchvalce
mìly na šedivém
plechu parapetu

v prùmìru
víc než dva centimetry

v prùmìru
mìøil jsem je!
prùhledným
rovnoramenným trojúhelníkem
z èirého plastu

na tepelném mostu
z útulného ateliéru
do ledového sídlištního parku
bílé zámotky
neprodlenì tály

Jevištìní

prkna
jež prý znamenají svìt

hm
zkusme to obrátit:

svìt
jenž znamená prkna
jevištì v slzavém údolí náøkù 
tragédie pøeplnìné omyly 
cirkusové šaškárny 
ve fraškovité komedii 
jánabráchubráchanamì  
rukarukumyje  
kdochcesvlkyvýti  
vránakvránìsedá 
oèinevyklove…
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Generaèní spor

…jééé

ty nepoužíváš

papírové kapesníèky?

to je hnus!

strkat nos do uschlých soplù

vyjekla na mì

má postmoderní bakaláøská 

                                                             neteø

když jsem triolami troubil

pár žertovných kapièek

do památeèního kapesníku

s monogramem vyšitým od 

                                                      maminky

…to si musíš najít èisté místo

a dát pozor na monogram

také škrábe

opáèil jsem

ponìkud vtipnì

a

ponìkud sprdnutì

ale jenom trochu

ta má bakaláøka

má štítivých

jednorázových papírových

kapesníèkù

s jednorázovými kapièkami

a soply

pod postelí

nasnìženou

závìj…

no hnus!

mno
jak kdy  jak kde  jak pro koho

bordel na koleèkách 
v malém loutkovém 
vojenskoprùmyslovìfinanèním 
komplexu ménìcennosti 
v pantomimonìmohøe 
hluchoslepých tøpytivých 
transvestityshowdvatøi 
jemnìmnìhomnimezistolièkama
ahulholáskomádvatøišoustdvatøi
sbohemašáteèek
smajlík
a pendolino…

no
to už je pøesnìjší

Love-air-story

vážky a vážci 
vášnivì tøpytí

svùj pøíbìh
za letu

køižují
nad tùní

vklínìni

sedají na 
ranveje

papyrù
význaèné trsy
trav

na mola
botelù
tišin pet-lahví

šípoví
duhoví
oslniví

spitfajr-a-mesršmitka
v nìžném finále
dravých
masožravých

ponorek
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Ve tøídì první Á pøed zaèátkem vy-
uèování je veselé hluèno. Žactvo má    
za sebou tøetí záøijovou nedìli. Ostychy 
a obavy z prvých školou povinných dnù 
dìti setøásly jako pøezrálé plody z jab-
loní. Vèerejší nedìle byla sluneèná, plná 
pohybu a her a sváteèního prázdna. Teï 
zbývá o tom nedìlním rumrajchu ka-
marádùm rychle nìco sdìlit. Že na høišti 
za sokolovnou jsou nové branky na há-
zenou. Že vlaštovky jsou pryè, zbyla po 
nich hlinìná hnízda, pøilepená pod kro-
vem ke zdi Háèkovic stáje. Že Jirka si 
odøel koleno pøi pádu z kolobìžky a má 
na nìm nádherný bílý obvaz. Vašík byl   
s babièkou a mámou na pouti v Seèi      
a smìl si tam koupit turecký med. Amá-
lie Zelenkojic chtìla hrát s velkými klu- 
ky fotbal a pak breèela, protože jí nene-
chali ani jednou kopnout do mièudy.

Paní uèitelka Suková vchází do tøídy 
a vše ztichne. Sice ještì školník nezvo-
nil, ale to nic neznamená, prvòáci vìdí, 
že paní uèitelka je má ráda, èasto si s ni-
mi povídá celou pøestávku, kromì toho 
má dnes na sobì bílou blùzu s perle�o-
vými knoflíèky a tmavomodrou skláda-
nou sukni, v tomhle obleèení tady dosud 
nebyla, dìvèata v lavicích holèièího od-
dìlení si toho všimla první. Kluci pøed 
chvilkou schovali Béïovi penál, Béïa 
pofòukává, penál putuje skrytì, z ruky  
do ruky, od poslední lavice dopøedu, až 
ke Slávkovi, který ho zastrèí potichouè-
ku Béïovi do lavice vedle školní brašny.

Všichni si pìknì stoupnou, aby uèi-
telku pozdravili – a hle, právì když zvo-
ní – podle rozvrhu první hodina má být  
Ètení, vstupuje do dveøí první Á paní 
øídící Mertlíková, vedle ní jde kluk, kte-
rého tady nikdo nezná. Paní øídící a paní 
uèitelka si tykají, podávají si ruce, usmí-
vají se.

Nový žák
Petr Kersch

„Posaïte se, dìti,” praví paní øídící, 
„tady jsem vám pøivedla nového spolu-
žáka, pøistìhoval se až z Prahy.”

Všichni natahují krky, aby na chlapce 
dobøe vidìli. Stojí pøed první lavicí, je 
spíš hubený než tlustý, není moc velký,  
v tìlocviènì pøi povelu V øad nastoupit! 
bude stát tak asi uprostøed, tmavé vlasy 
má uèesány na pìšinku, tváøí se vážnì, 
bystrýma oèima pozoruje celou tøídu      
a poslouchá paní øídící, která si pøeje, 
aby dìti pøijaly Petra mezi sebe pøátel-
sky, jako kamaráda, aby mu pomohly 
pøekonat první dny, které jsou vždycky 
tìžké pro každého, kdo se musel pøe-
stìhovat z velkého mìsta na venkov.

Paní øídící se louèí, žáci a žákynì 
první Á uctivì povstali k pozdravu. Uèi-
telka Suková je zkušená tøídní, ví, jak je 
dùležité vybrat pro takového nového 
pøíchozího správného souseda. Vybrala 
klidného rozumného Standu ve tøetí la-
vici u okna. Vybrala to místo už pøed   
nìkolika dny, když se dozvìdìla od své 
pøítelkynì Marie (správnìji: od své nad-
øízené øídící uèitelky), že škola v Praze 
XII., ulice Slezská, anonymnì avizuje – 
radìji døív než pozdì – pøestup žáka  
prvního roèníku. Dítì jedináèek, matka 
uèitelka, otec zùstává v Praze... Doba   
je nepøíznivá k takovým rodinám, na   
nìž se vztahuje naøízení Øíšského pro-
tektora Konstantina von Neuratha ze dne 
21. èervna 1939 o tom, kdo je považo-
ván za takzvaného židovského míšence.

„Tak se posaï, Petøe, támhle k oknu, 
vedle Standy Kováøe je zrovna místo. 
Budeme pokraèovat ve ètení velkých tis-
kacích písmen. Kde jsme naposledy 
pøestali?” Všichni se hlásí. „Béïo?” – Bé-
ïa vstává, jde hbitì k tabuli, je v nìm po-
znat úslužnost Béïova táty, vrchního      
z restaurace Panská. Rákosovým ukazo-
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„Maminka musela odjet vlakem na-
rychlo do Prahy, víš? Nìjaké vyøizování 
na úøadech.”

Petr pøikyvuje. Úøady! To zná z Prahy, 
na úøady se musí chodit poøád a dávají 
tam na listiny razítka. Pùjde s paní Va-
níkovou k øezníkovi, dostali maso, je tam 
dlouhá fronta. A pak se u Vaníkù nao-
bìdvá – má už hlad. Máma pøijede zpát-
ky, urèitì pøijede zpátky – v noci nebo   
až zítra.

Zástup zákazníkù u øezníka v krámì 
je jak dlouhý had. Každý se zná s kaž-
dým – pouze toho kluèinu s taškou na 
zádech, co se drží báby Vaníkové, to-  
ho nezná nikdo. Á, dobrý poledne, paní 
Vaníková, copa, kdepa ste sebrala 
takovýho hezkýho chlapeèka? Jakpa mu 
øíkají?

Když rozzlobil maminku, køièívala na 
nìj: Petr!

„To je od jedný mojí známý. Pé�a je 
hodný kluk – a chytrý... Pøedstavte si: 
dlouho pøedtím, než zaèal chodit do ško-
ly, se nauèil èíst!” prozradila paní Vaní-
ková.

„Ne! Opravdu? Tak malé dítì – a umí 
èíst? Tomu se ani nedá vìøit...” namítají 
sousedky.

„Pé�a vám tady klidnì bude pøedèítat 
z novin. Máte nìjaký? Pane Žalud, po-
dejte nám kus novin!”

Pan Žalud, mistr øeznický a majitel 
øeznictví a uzenáøství, podává pøes pult 
paní Vaníkové novinový arch, do kterého 
se balí zakoupené kotlety nebo bùèky. 

Pé�u vybídli, a� jim z tìch novin teda 
nìco pøeète. Když zaèal èíst svým jas-
ným, vysokým, dìtským hlasem, v øez-
nickém krámì zavládlo ticho a pan Žalud 
pøestal osekávat morkovou kost. Pé�a 
èetl: Okresní úøad v Klatovech vydal       
v tìchto dnech naøízení, jímž se s oka-
mžitou platností osobám židovského 
pùvodu zakazuje návštìva místností: 
hotel Central, Støelnice, Bílá rùže, ka-
várna Slávia, restaurace Národní beseda 
a Frýbova vinárna. Tyto podniky je tøeba 
oznaèiti nápisem: Židùm nepøístupno.” 

vátkem míøí na velký papírový závìsný 
obraz a ète nahlas „M”.

„Dobøe, a písmeno vedle?”  Béïa ne-
váhá: "N."

„Správnì. Béïa se uèil. Lído, pojï    
k tabuli a ukaž nám písmeno A!”

Liduška ví, že A je støíška, avšak na-
jít ji, to chvilku trvá.

„Dobøe, Lidko... Ukaž nám teï na to 
písmeno pod A,  ano, to s tìmi dvìma 
bøíšky. To je...?”

Lída neví. Dìti se hlásí o pøekot: B, 
B, B...

Paní uèitelka zve také Petra, aby pøi-
šel k tabuli a ukázal, co umí. Ve tøídì je 
náhle ticho jako v kostele pøi nedìlní mši, 
když pøed pozdvihováním monstrance 
pan Navrátil pøestane hrát na varhany.

Petr ète písmena, která mu uèitelka 
ukazuje: C; D; P... I...

Ve tøídì se ozývá užaslé špitání.  
Pøeèetl „I” – a to se neprobíralo, prosím.      
A znovu neznámé: R! Vyslovil ho krrrás-
nì!

„Asi jste tam v Praze byli se ètením   
o nìco napøed,” poznamenává uèitelka. 
Schválnì – zkusíme ještì tohle:

„Z!” ète Petr jistým hlasem. „Tvrdé Y!” 
Uèitelce svitlo. Napsala na tabuli sla-

biky: ME; MA; MI. Vyslovil je bezchybnì, 
rychle, se špetkou pohrdání.

„Ty umíš èíst, viï?” odhadla nakonec 
uèitelka, „Kdo tì to nauèil?”

Petr pokrèil ramínky. Neví, jak se to 
stalo. Jednou, pøipadá mu to strašnì 
dávno, mìl angínu, musel být v posteli, 
maminka mu dala k posteli židli a na židli 
„Poupata” s legraèními obrázky – a Petr 
zjistil, že rozumí øádkùm vytištìným pod 
obrázky.

Dopoledne mìla první tøída na rozvr-
hu kromì ètení ještì poèty, psaní a prvo-
uku.

Pøed školou èekala na Pé�u stará Va-
níková. Paní Vaníková ve svém domku 
pronajala Pé�ovì matce pokoj v podkro-
ví, než si najde ve mìsteèku nìco vìt-
šího.
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O kráse mladých žen a dívek
Miroslav Sulan

„Mìla bys být dívka, babi,” prohlásila  
naše desetiletá vnuèka, o níž jsem už 
kdysi v Plži psal.

 „Proè, Kristýnko?” babièka byla zvì-
davá.

„No, abys byla krásná, aby si tì nì-
kdo vzal, až dìda nebude…”

„A proè by dìda nebyl, Týnko?”
„Víš, kdyby tøeba umøel… abys ne-

zùstala sama, na ocet.”
Takhle mì bezdìènì, naprosto ne-

vinnì, už se znalostí zákonù života té-
mìø pochovalo to upøímné milované dí-
tì. Pøekvapení? Ale ne. Už jsem tenhle 
pøíbìh zažil nìkolikrát. Zvláštní. Vždycky 
od ženského pohlaví. Tøeba pøed nìko-
lika lety v plzeòské tramvaji.

Kymácel jsem se na madlu, kolem 
nás narváno a nevrlo, když se pode 
mnou ozve pøíjemný dívèí hlas. „Pojïte 
si sednout, DÌDO…” To snad nepatøí 
mnì? Její tváø byla taky tak èistá a ne-
vinná. Hrdì jsem odmítl, a to milé, vy-
chované stvoøení urèitì pøemítalo, proè. 
A já si zahanbenì i trochu uraženì mys-
lel: vždycky je nìco poprvé. Teï už jsem 
si zvykl.

Chtìl jsem ale napsat fejeton o kráse 
mladých dívek, ne o sobì. O tom, jak 
pøirozená èistá krása prosvìtluje okolí,   
v nìmž se pohybuje. Jak promìní svìt 
kolem sebe, linie pøedmìtù a vìcí, im-

presionisticky rozjasní i tváøe lidí. Starší 
pánové zapomenou na svùj vìk, na trab-
le v práci, zdravotní potíže i své vìènì 
nespokojené partnerky. Snaží se nasadit 
úsmìv, zatáhnout bøicho a narovnat ku-
latá záda. Pro dívky jsou sice takøka ne-
viditelní, když je míjejí na ulici, ale sami 
pøed sebou si užívají minuty štìstí. Jsou 
zase jednou, na tu krátkou chvilku, ju-
rové. Nebo� krása omlazuje, je výzvou, 
potìšením, pøíslibem, ale i smutkem. 
Stárnutí je nejen agresivní, ale i melan-
cholické!

Pùvab mladých žen a dívek je zkrát-
ka úchvatný. Žena – vìèná inspirace 
umìní. Nìkdy. Zøídka. Za pøíznivých 
okolností. Mùže se totiž stát, že ta živá   
a okouzlující krása zaène mluvit. S ka-
marádem nebo (èastìji) s ošklivìjší ka-
marádkou. Z jejích pøebarvených úst se 
line stružka splaškù, ústa jsou žumpou. 
Zvláš� pro uši, které mají profesionální 
deformaci na èistotu jazyka. Pak obvyk-
le vycouváme z blízkosti té krásy, dávno 
už smíøeni se stavem vìcí, odejdeme, 
zmizíme, nìkdy je nám dokonce stydno. 
Asi je to stáøím. 

Ach ano, milí souputníci! Zestárli 
jsme moc rychle, aspoò si to náhle a pøe-
kvapenì uvìdomujeme. Blížíme se ke 
koneèné. Už dávno se seèe naše louka  
a kácejí stromy v našem lese. „Stáøí není 

lázních na Úhlavì. Nedbání zákazù bude 
trestáno pokutou do pìti tisíc korun ne-
bo vìzením do ètrnácti dnù.

Zvìdavci mezi zákazníky se našli       
i tenkrát. Zjistili, že øeznictví poskytlo 
Pé�ovi k pøedèítací zkoušce list vytrže- 
ný z týdeníku Plzeòský kraj, roèník 33, 
ze dne 24. srpna 1939. 

Tady Petr pøeskoèil „Juden nicht zu-
gänglich” a èetl plynnì dál: Ostatní pod-
niky podobného druhu mají vyhraditi 
osobám židovského pùvodu zvláštní 
místnost. Tam, kde to není možné, nutno 
pøístup židùm zakázati shora uvedeným 
zpùsobem. Rovnìž Okresní úøad v Kla-
tovech zakázal s okamžitou platností ži-
dùm koupání a prodlévání v mìstských 
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V krysím koleèku
Miroslav Sosoi

Primáøùv paroxysmus

Zanícený proklínání – snìdej sabat.
Pomstychtivost hlenu a bìsnící živly,
však rozsekal svinstvo mùj líbezný amant.
Kanálie rozdávaj – trvale zjihly.
„A hele, nešpory!” ...facha se rozdává
tak nezdárnì s øevem, s klením svý figury,
pro sajrajty ze dna pùllitru otrava,
utekla s kravincem a život minuly.
„Rozumíš, debile, Mein Kampf je klasika...”
Však samet tvejch vláskù mou lásku nespasí,
v práci chcíp pacient, nebyla arnika,
nebylo moc lásky, chybìly tvé vlasy.
Na pláè se nezmùžu, na provaz taky ne.
Ach, mrknout jen dovnitø duše se vyplatí?
Sám sebe nepoznám, mý já to zradí mne,
v špitále pøežiju, zchladím victus anti.

se na mne podíval) zùstat ještì pár let 
naživu k radosti manželky a netrpìlivých 
dìdicù?”

Neodpovìdìl jsem. Jeho otázky jsou 
vždy jen øeènické, na odpovìï neèeká.

„Pamatuj si: tøi vìci, tøi vìci, tøi vìci… 
1. Co nejvíc a nejèastìji chodit do 
schodù. 2. Hodnì se smát: sobì, dru-
hým, politice a jiným blbostem, vèetnì 
výše dùchodu. 3. A hlavnì, vùbec se      
s dìdkama nebavit o nemocech…”

Musel jsem mu dát za pravdu. Vždy� 
mì už pøežívá o víc než pìt let!

Dodateènì jsem si ale pomyslil, ško-
da, že aspoò pro tenhle fejeton pro nás, 
seniory, nepøidal pravidlo ètvrté, povzná-
šející a taky úèinné: že mùžeme, máme, 
ba musíme kochat se krásou mladých 
žen a dívek! Jenom prosím, opatrnì, ne-
nápadnì, skrytì, jakoby nic.

Abychom jim nebyli pro smích.    

bitva, ale masakr," napsal Philip Roth     
v románu Jako každý èlovìk. 

Fakt jsem ale chtìl psát o vysnìné 
kráse všech žen, zvláštì mladých. A tak-
hle se mi mé psaní vždycky zvrtne, ke 
skepsi a k pesimismu. Taky mi to kama-
rádi vytýkají. I proto chci dát nám, Zuza-
niným starcùm, trošku nadìje do nového 
roku. Svìtýlko na konci tunelu.

Proto ještì druhý pøíbìh tohoto feje-
tonu.

Nedávno jsem v èekárnì pøed ordina-
cí urologa potkal kamaráda. Kdysi peè-
livý kantor, dnes spokojený dùchodce.  
Je proslulý tím, že na potkání rozdává 
dobrou náladu, zdlouhavì vypráví vtipy, 
zvláš� rád dává rady k nièemu – zkrátka: 
radost jej potkat kdekoliv a kdykoliv.

Hned mi položil otázku: „Jestlipak  
víš, jak si mùžeš do vysokého stáøí udr-
žet pohyblivé tìlo a pohlavní svìžest? 
Jak mùže ustaraný dùchodce (významnì 
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Miluju, popíšu žumpu všech neøestí,
z kamene vytesám poslední veèeøi,
i když je poslední, bude mou pøedzvìstí,
pacient zechcal se, piva dám ještì tøi.
Se soumrakem uchopim blyštivej skalpel,
s pomalou jistotou svou rozevøu thorax,
svý srdce odstranim, jsem koneènì svatej,
je to krok k spasení a vstupu do oblak.
Sametovej odstín tvý pleti objasní,
proè tì tak hluboce upøímnì miluji,
má sladká Françoise, mdlý svìtlíèko zhasni,
v márnici netøeba, zejtra nás spalují.

Já

Na døevìném stole mám sklenici s vodou,
já do vnitøku civím s hypnotickým šklebem. 
Pùllitr roztøíštím, snad bùhví nehodou 
zhlédl jsem obraz svùj za hlavou s mìsícem. 
Na stole v pergole vodka v mém pùllitru
u dna i v hladinì úplnìk rozzáøí, 
když piji, vidím se hluboko v svém nitru 
s rùžencem na bedrech, èernou svatozáøí. 
Na stole uložen, nedutám, vyèkávám, 
kdy èelo skropí mi svìcenou vodou. 
Je to má? Ze stolu? Toho se obávám! 
Živá, mrtvá voda, vždy byla sourodou. 
Na døevìném stole pod nebem s mìsícem 
než vody dìsím se sám sobì nejvíce.

Pod lánem

Já a mé já dávno jsme osiøeli
a konejšíme se, že nejsme sami.
„Živí rozhodnì!” vyprávím køtiteli.
„Složíme v misál roušku s tøezalkami.”
Než otevøu oèi, víèka tvá políbím,
políbím celý svùj, tvùj pohled milosti.
Z rozžaté svíce lùj proniká do chøípí,
s životem belhajíc, zoufalou vstøícností.
Cítíš svou samotu a svùj život cítíš?
Cítíš i tøezalky a také své vize?
Cítíš mé pohledy pøes podzimní kvítí?
I života svíci a cítíš køíž cize?
Nezoufej, pøíteli, moc krve nezbývá.
Nezbývá o nic víc, než z tvé svaté víry.
Jsi se mnou, nejsi sám, doufám, že zazpívám –
zhasni všechny svíce, já již nemám síly.
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Cítíš snad silnìji, až srdce poskoèí?
Jsem andìl, jsi andìl a vše je samo.
Jeden, dva, jeden. Chci zabít svou pomocí!
Mí pøátelé! Milenky!! Odi et amo!!!

V podzimní podveèer poklekám v kostele

V podzimní podveèer poklekám v kostele
na pranýø bukový, jen tøísku mám v koleni,
že bolest pøemáhám, netìší køtitele,
o nic víc netìší než svìtské spojení.
Nìžné svìtské spojení mi k smíchu tak je,
o nic víc nenávist, radost a zjevení,
které sám znechucen vídávám v zrcadle,
které je zdobeno nebeskou èervení.
V duchovní rovinì s hranicí extáze
pod Prahou zarudlé mé nebe zapadá.
Tøesoucí miláèku, zapijme nesnáze,
i andìlé z rozmaru chlastají v zahradách.
S podzimním svítáním v kostele probouzím
sám sebe, vikáøe, andìle i Boha,
Nerie, podøež mne, Bùh žádá infúzi,
zrcadla, hostie, ach… jen ne má slova.

Carpe diem, carpe noctum

V mých žilách dvojznaèné šílenství proudí,
znám, neznám rub i líc, zvesela rmoutím,
omšelou ulicí cílenì bloudím,
na lampì živý se už roky kroutím.
Není mi do pláèe, smutno mi není,
do žití také ne a smrti se bojím.
V mém mozku fyzicky již cítím tlení,
jak ženich o svatbì se do rakve strojím.

Strýc Lagron

V krysím koleèku si trhám oboèí
V krysím koleèku
V krysím koleèku depiluji rozkrok
V krysím koleèku
V krysím koleèku holicí strojek a bøitva
V krysím koleèku
V krysím koleèku se zase potkáme
u kávovaru s perskou maskou na xichtì
V krysím koleèku
V krysím koleèku jak v úlu bez køídel
Ve vèelím koleèku apatie
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Petrohrad a Slovany až po koneè-
nou tramvají pod Homolkou patøí do 
míst, kde jsme si jako kluci hrávali. I když 
to sem z Táborské, kde jsem bydlel, by-
lo dost daleko. Ale tramvaj už za mého 
dìtství na Slovany dorazila. Bylo to pøed 
druhou svìtovou válkou a v dobách po-
znamenaných potupným nìmeckým pro-
tektorátem Böhmen und Mähren.

Tím se vlastnì dostávám ve vzpo-
mínkách k tomu, že se rajon našich klu-
kovských her zpoèátku rozprostíral v ob-
lasti Jiráskova námìstí a v pøilehlých pe-
trohradských ulicích až k nìkdejším 
Chvojkovým pískovým lomùm. Zatímco 
na opaèné stranì Nepomucké tøídy se 
toto území táhlo k papírenskému parku   
a bøehùm Radbuzy, a to k mostu do 
Doudlevec a na opaènou stranu až ke 
kostelíèku U Ježíška pod Mikulášským 
høbitovem. 

Teï považuji za nutné vysvìtlit, že 
Nepomucká se dnes jmenuje Slovanská, 
a Táborská, k ní pøilehlá, je zase Farské-
ho až k Jiráskovu námìstí. Za války to 
naopak byla, nevím ani proè, ulice Hauf-
fova. Zato Táborská, i když o Farskou 
zkrácena, existuje dodnes. Místo Chvoj-
kových lomù však jsou sportovní stadio-
ny a jejich minulost pøipomíná jen ulice   
U lomù. Podobných zmìn se doèkaly      
i Slovany, kde se v pováleèných letech 
zrodilo sídlištì a pokrylo bývalá pole až 
ke Svìtovaru. 

Kdeže jsou ty èasy, kdy se tady na 
polích pouštìli draci! A nejen to. Mám 
totiž vzpomínku na dobu, kdy jsem byl 
opravdu malý kluk, tak do pìti let. Moji 
dva podstatnì starší bráškové Boža       
a Karel byli skauti a na slovanských po-
lích jejich oddíl Stopa poøádal draèí zá-

Jak jsme si hráli
Vlastislav Toman

vody. Maminka se tam také šla podívat    
a vezla mì na malém žebøiòáèku. Ten 
byl mojí hraèkou. Nevím už, kterého 
brášku to napadlo, ale k vozíku pøivázal 
jejich vysoko se vznášejícího, opravdu 
velkého draka. Tedy spíše takzvanou 
hvìzdu o prùmìru dobøe metr a pùl! 
Když pak zafoukal silný vítr, táhl mì  
drak po poli a já prý radostnì vøískal!

Pravdou je, že tuto epizodku si pa-
matuji i díky staré fotografii. Avšak o tom, 
jak a s èím jsem si hrál tak do šesti sed-
mi let, už vím dost málo. A pøece se nì-
jaké útržky zachovaly! Tøeba takový Ko-
peta! Byl to mùj neviditelný kamarád, 
který sídlil v pokoji v noèním stolku, kde 
jsem mìl své knížky. Byl jsem totiž váš-
nivým ètenáøem! Nauèil jsem se samo-
statnì èíst už tak ve tøetí tøídì. Asi to pod-
nìcovalo moji fantazii, a tak jsem si stvo-
øil onoho Kopetu. Sedával jsem s ním      
u stolku, otevøel mu dvíøka a povídali 
jsme si. Asi o všem možném, øekl bych. 
Rodièe i bráškové ho brali docela vážnì. 
Když mì maminka tøeba volala k jídlu, 
tak øekla, a� už Kopetu nechám na po-
koji. Ani si však nepamatuji, kdy, jak       
a proè skonèil. 

Zato vím, že hned vedle stolku bylo 
okno do ulice, kde mìla maminka truhlík 
s kvìtinami. I ten byl prostorem pro mé 
hraní, když jsem si hrál s vojáèky. Zprvu 
cínovými, pozdìji z jakési masy. Kromì 
vojákù jsem mìl i kovboje a indiány. Do-
konce jsem vojáky za nì pomocí vosku  
a barev pøestrojil.

Opustím však ono dìtské údobí her 
na písku, doma s kostkami, jízdu na døe-
vìné kolobìžce a jiné tradièní zábavy. 
Už jsem kluk! A mám problém! Ano a vel-
ký. Narodil jsem se mamince, když jí by-
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a nehne se, ani když mu moucha cestu-
je po èele! A pøi tom žvýká š�ovík, aby 
zahnal žízeò, jak to dìlají jeho oblíbení 
hrdinové. Možná i díky tomuto „výcviku” 
bývám po celý život vytrvalejší a odhod-
lanìjší i v nelehkých situacích.

Do tohoto období her z let klukov-
ských zprvu nenápadnì, ale èasem už 
dùraznìji zaèala zasahovat válka a oku-
pace. Zatemnìní svìtel a oken, nácvi-  
ky nástupu do protileteckých krytù, a po 
nich skuteèné nálety – zatím bez bom-
bardování Plznì. K tomu lístkové hospo-
dáøství s potravinami i jinými potøebami 
na pøídìl. Nìmci okolo nás a všude nì-
mecko-èeské nápisy, šuškanda o rozhla-
sových zprávách z Londýna, zatýkání – 
nás dìtí se zatím naštìstí netýkalo. 

V té dobì už jsem mìl své kamarády, 
naši partu, Vašíka Štekla, Míru Liškù, 
Vláïu Bednáøe, Zdeòka Vøeš�ála. Byli   
to až na Zdeòka spolužáci z mìš�anky, 
Zdenìk byl naopak z rodiny známých 
mojí maminky. Ta byla domácí uèitelkou 
ruèních prací – háèkovala, vyšívala, pa-
lièkovala…, a tak mìla známých mnoho. 
K Vøeš�álùm jsme chodívali dost èasto 
na návštìvu. Já opravdu rád. Zdenìk si 
totiž taky rád hrál s figurkami indiánù      
a kovbojù, na zahradì mìl dokonce èást 
skalky, kde jsme si mohli hrát v „terénu” 
a mìl tam i koleje a vláèek.

Pozdìji jsme tuhle zábavu zamìnili 
za modelaøení a oba jsme zaèali z lipo-
vého døeva vyøezávat modely letadel. 
Samozøejmì spojeneckých! Zkoušeli 
jsme dokonce vyrábìt jakési hoølavé      
a bouchací smìsi pro bomby do našich 
letadel. Ty jsme pak „svrhovali” na atra-
py domù z lepenky.

Ano, bylo to vlastnì hloupé a nebez-
peèné v takové dobì. Jenže, øíkejte to 
klukùm, zapáleným vlastencùm! I tak se 
mùže odrazit na dìtském myšlení to, co 
se kolem nich dìje. Platí to stále.

lo ètyøicet pìt let. Tìhotenské potíže prý 
tehdy lékaø nepoznal a prohlásil, že to 
bude bludná ledvina! Jenže ke dvìma 
klukùm, dvanáct a ètrnáct let starým, pøi-
byl kluk tøetí. Doufali, že pøijde holèièka. 
Možná i proto jsem až asi do jedenácti 
let mìl dlouhé vlasy a ofinu – jako holka. 
Obèas to bylo ponižující. Zachránil mì 
brácha Karel. Byl to po øadu let divadel-
ní ochotník, a tak jednou, když skonèilo 
pøedstavení, požádal kadeøníka Pohan-
ku, který jim dìlal masky a paruky, aby 
mì ostøíhal! Maminku mohla ranit mrtvi-
ce, když jsem pøišel domù s novým úèe-
sem. Ta�ka to vzal s klidem. A starší bra-
tr Boža, který tou dobou už žil v Praze, 
jakbysmet. Èasto jsme za ním jezdili.

Vìøte, nevìøte, ale od té doby se mé 
hry i hraèky zaèaly mìnit. Byl jsem kluk! 
Opomenout ovšem nemùžu další vý-
znamnou událost: pøestoupil jsem ze 
školy obecné na školu mìš�anskou!

Inspirací pro naše klukovské, pozdìji 
však i spoleèné hry a zábavy s holkami, 
tedy dìvèaty, byly pøedevším knížky a fil-
my. Pøidám i fantazii. A tak jsme se mìnili 
na tarzany, mušketýry, kovboje a indiá-
ny, málokdy však na èetníky a zlodìje, 
podle dodnes známé hry. Vzpomínám si, 
jak s vlastnoruènì ze døeva vyøezaným 
nožem za pasem jsem lezl na stromy     
u sokolského høištì a zkoušel halekat 
podle Tarzana. Jindy zase „štìkaly” naše 
kapslíkové kolty v pøestøelce na poli za 
Jedlovou ulicí, protože v kinì øádili te-
xaští jezdci. Ani známého Zorra jsem ne-
vynechal a zkusil si z provazu udìlat je-
ho biè a z lískového prutu kord. 

Možná nìkoho napadne i Old Sha-
tterhand a Vinnetou. Ne, ti tehdy nebyli 
hrdiny filmového plátna a ne každý kluk 
se dostal k mayovkám. Já je však pøe-
èetl snad všechny, a k nim i Setona, 
Coopera a další autory. A tak jsem se ob-
èas „pøevtìlil” za nìjakého indiánského 
hrdinu, který trpìlivì vyèkává v úkrytu,    



14STOPY

níèko docela høálo, na bøehu Radbuzy se 
kupily kry, které sem vzdutá øeka vy-
plavila. Zkrátka romantika! Až do chvíle, 
kdy jsme pøistávali a já na špici kry jako 
první skákal na bøeh. Hop! – a byl jsem 
témìø po pás ve vodì, obklopený roz-
drceným ledem. Nìkdo tady vèera u bøe-
hu rozbil led a ten pøes noc vytvoøil sla-
bou krustu. Zachránilo mì bidlo, které 
jsem držel napøíè a teï jsem se na nìm 
duchapøítomnì vzepøel jako na hrazdì. 
Než se Vašík na zádi kry ke mnì otoèil   
s polekaným výkøikem: „Co blbneš?” už 
jsem se škrábal na pevný bøeh.

V závìtøí za vyplavenými krami jsme 
rozdìlali ohníèek a já se pokoušel usušit, 
co se dalo. Musel jsem doma zalhat – 
odpoledne jsme mìli s mamkou jít do 
kina na Snìhurku a sedm trpaslíkù. Mož-
ná poslední premiéra amerického filmu   
v protektorátu pøed vstupem USA do vál-
ky proti Nìmecku. To jsme ovšem netu-
šili, co všechno válka ještì pøinese.

A tak si vzpomínám tøeba na brus-
lení po zamrzlé Radbuze, kde jsme na-
opak pøes léto jezdili na lodièkách,           
i když vysoko nad námi huèely spoje-
necké bombarïáky. Živì mám pøed se-
bou vysedávání ve sklepì, který byl na-
ším protileteckým krytem, i bombardo-
vání, které zasáhlo náš dùm. Naštìstí  
se nezøítil, ale tìžce poškodil.

Nechci však konèit tak pochmurnì! 
Chodili jsme do kina, courali se po mìs-
tì a jeho parcích, obèas vypadli i kou-
sek dál, tøeba na Radyni, Ostrou hùrku. 
Jezdil jsem též s rodièi do Tøemošné        
k pøíbuzným na samotu a k tátovým 
pøíbuzným do Èkynì. Všude však byly 
zøetelné stopy války. Už jsme si na nic 
takového nehráli, jako když jsme tøeba 
bojovali o maják. I tam jsem poznal, že 
bolí každá rána, natož zranìní. 

Bylo toho víc, co jsme tehdy nemoh- 
li ani ve snu pøedvídat. Jedno však bylo 
jisté. Èas mých dìtských i klukovských 
her pomalu, ale jistì konèil.  

Na zaèátku jsem zmínil Homolku. 
Dnes lesopark, tehdy zkrátka les, kus 
pøírody, tu a tam docela divoké. A bøe-  
hy Radbuzy od doudleveckého mostu  
až k høištím na Staru. Zejména pak pod 
Skalkou, kde zùstalo jezírko po regulaci 
øeky! A opuštìný nefalšovaný døevìný 
maják nahoøe za plotem v Kvìtné ulici. 
Sloužil mimo jiné k odpalování ohòostro-
jù pøi „benátské noci” na øece. Na zpust-
lém bøehu stál i barák po dìlnících re-
gulujících øeku. A opodál také sokolské 
lodìnice.

Co na tom, že sem se vlastnì chodit 
nesmìlo. O maják, kde vždycky nìkdo 
dokázal urazit zámek, bojovali Slovaòáci 
s Doudlevèáky. Byli jsme u toho oba, já  
a Zdenìk, a nìkdy s námi byli i kamarádi 
z petrohradské party. Dodnes mi pøebí-
há mráz po zádech, když si vzpomenu, 
jak jsme jako obránci shora házeli na ob-
léhající Doudlevèáky drny. A pak zase 
byli nahoøe oni. Až na pár modøin a od-
øenin se naštìstí nic vážnìjšího nestalo.

Zato v lodìnici, kam jsme jednou se 
Zdeòkem vlezli oknem, to bylo váž- 
nìjší. Prý je tam dílna, kde se dìlaly oh-
nìstrùjné rakety! Dílna tam vskutku byla  
i rakety, ale prázdné bez náplnì, bez 
prachu. Zato když jsme odcházeli, ote-
vøela se vrata a v nich tøi Nìmci. Jeden    
v tradièním koženém kabátu. A „Was ma-
chen sie da?” – Co tu dìláte, zeptal se 
ten v kožáku. Co jsme tehdy breptali za 
výmluvu, dodnes nevím. Pak drsnì èes-
ky zaznìlo: „No tak, jdìte! A nechodit 
sem už!” Zpotili jsme se a zbledli až do-
dateènì u doudleveckého mostu. 

I na jezírko pod Skalkou mám vzpo-
mínku. V onìch velkých zimách v letech 
1940 a 1941 tady voda z vìtší èásti za-
mrzla, a my ji ten den – už zjara – doká-
zali klacky rozdìlit na kry. Tedy já a Va-
šík Bum èili Štekl. Na jednu vìtší kru 
jsme se postavili oba a dlouhé klacky ja-
ko bidla se staly naším „motorem”. Slu-
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Pozorumìní
Oldøich Janota

Slovní úlohy øadí literární vìda mezi 

literaturu pro mládež psanou formou de-

tektivních minipøíbìhù, kde k odhalení 

pointy a následné katarzi musí ètenáø po-

užít matematické uvažování.  

Aèkoliv slovní úlohy ètou tisíce mla-

dých ètenáøù dennì, kritika tento žánr 

pøehlíží. Nemáme proto zmapované au-

tory, prùlomová díla tohoto žánru, chybí 

kritická mìøítka rozpoznávání slovních  

úloh hodnotných od pokleslých. Postrá-

dáme navíc kritickou reflexi alespoò zá-

kladních tvùrèích postupù v tvorbì slov-

ních úloh používaných. Vycházejí autoøi 

úloh z matematických pøíkladù, na kte-

rých následnì staví formu literární èi ma-

tematizují pøíbìhy (nejèastìji napouštìní 

bazénu dvìma ventily èi výrobu cementu 

v betonárce) pøevzaté „ze života”? 

Zkusme si tedy tvorbu slovních úloh 

vyzkoušet sami: 

Spisovatel X, píšící fejeton od za-

èátku (bod A), tvoøí prùmìrnou rychlostí 

jeden øádek za deset minut, zatímco spi-

sovatelka Y, píšící tentýž fejeton z bodu 

B, to jest od konce, tvoøí rychlostí jeden 

øádek za pìtadvacet minut na holou.       

V kterém místì fejetonu se oba autoøi 

setkají, jestliže autor X nezná konec, 

zatímco autorka Y zná konec, ale nezná 

zaèátek? Oba autoøi pøitom zaèali u no-

táøe psát zároveò a pøedepsaný rozsah 

fejetonu (od A do B) je 19 øádek. 

Vypoètem nyní odhalíme nejzajíma-

vìjší místo fejetonu, „zajiskøení”, kde se 

tvùrèí myšlení autora A, specialisty na 

zaèátky, setkává s fantazií autorky Y, 

specialistky na konce. Místo, které by 

ètenáø mohl snadno fialky, jež položila  

na hrob, pøeskoèit v myšlení nemohla, 

nutkavì se jí vracely vzpomínkou na sa-

metovou hlubinu jejich okvìtí, na pøíbìh 

s onou fialovou hloubkou spojený, na je-

hož konci uvidìla v prvomájovém prùvo-

du na transparentu obrovské písmeno S. 

Tím hadovitým písmenem zaèínalo jaké-

si tajemné slovo, zakryté tøepotalkami, 

mávátky a obrazy  vùdcù, za ní v prùvo-

du nesených.

Témìø zaruèenì ono S bylo zaèát-

kem hesla „Se Sovìtským svazem na 

vìèné èasy, ale ani o den déle”, ovšem 

mohlo to být i heslo „Solo Sušice škrtá 

sirky republice” èi transparent „Èesko, ráj 

bezmocných”, nesený èeskými surrea-

listy. 

Smìøovala ke správnému øešení ce-

lým vzepìtím své mysli, nebo� oním S 

poèínal pøíbìh, od nìhož ona znala pou-

ze konec, jež však svým smìøováním      

k neznámému zaèátku byl pro ni osob- 

nì zaèátkem. Zkoušela si to pøedstavit 

jako kruh, tak, jak jí to ona jarnì vzletná, 

pøesto nìèím tíživì omamná vùnì fialek, 

zakoupených od dvou malých otrhánkù, 

zpívajících vyzývavì Internacionálu do 

tváøe kolemjdoucím buržoustùm, napoví-

dala jako v nìjakém filmu, myslím, že to 

bylo od Bertolucciho, øíkala si, urèitì to 

byl italský film, sedmdesátá léta, vzpo-

menout si alespoò, jak to zaèínalo kon-

cem, a najednou jí blesklo hlavou, byl to 

pøíbìh na okvìtí jejich hlubinu sameto-

vou na vzpomínkou vracely jí se nutkavì 

nemohla myšlení v pøeskoèit hrob na po-

ložila fialky jež. 
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Neproniknutelný Graham Greene

Ivo Fencl 

Objevil jsem Greena dík povídce Smí-
me si pùjèit vašeho manžela?, když mi 
bylo pìtadvacet. Onen pøíbìh líèí naivitu 
mladé ženy, která nevidí, že kamarádi 
jejího manžela jsou dva gayové, že man-
žela svádí a že on nejspíš u sebe objeví 
tutéž orientaci. Šokovalo mì to, ale jak 
stárnu, už mi podobný námìt pøipadá 
banální. Na moci, jejímž prostøednictvím 
vyhrává dobøe napsaný text nad ètená-
øem, to nic nemìní.

„Život je absurdní, proto je vždy na-
dìje,” chlácholil nás Graham Greene 
(1904 -1991) a svìt vnímal skrz trapnost, 
selhání, nezdary, ubohé mlèení (jak na-
zývá lhostejnost), odcizení, zklamání, 
zradu, ponížení, samotu, zvetšelost, ošu-
mìlost, zchátralost a mizérii. „Poetickou 
kvalitu ošklivosti a zmaru už sice pøed 
ním odtajnili jiní,” konstatuje Greenùv 
èeský pøekladatel Jan Èulík st. (1925 -
1995), ale chápe, že tu nejde o deka-
denci. Sami to cítíme. Greene je realista, 
mnohovrstevný, a jeho práce vždycky 
mají druhý plán.

Napsal šestadvacet románù, osm di-
vadelních her, pìt scénáøù, tøi cestopisy 
a byl i kritik. Napøíklad u Kiplinga si jako 
první všiml, nakolik tento laureát Nobe-
lovy ceny za literaturu (již Greene nikdy 
nedostal) akceptuje svìt nedospìle a že 
jen pøedstírá city, neschopen autentické-
ho zážitku.

Nitkou, která se vine Greenovými 
pracemi, je motiv úniku. Jeho hrdiny jsou 
štvanci. Také neklid autora samého se 
stal legendou. Cestoval a magnetizovaly 
ho destinace s horkou pùdou, kde se vál-
èilo. Ano, ujel by dnes na Ukrajinu, asi,   
a proto s ním (nejenom) koketovala tajná 
služba. Ale nebyl pøíliš využitelný a ku-

pøíkladu román Lidský faktor (1978) se    
o reálné zachycení špionáže pokusil 
marnì.

Greene tvrdil, že se nenauèil èíst ze 
slabikáøe, ale „skokem”. Dlouho to prý 
tutlal, aby ho nepasovali na dospìlého. 
Jako hoch hltal dobrodružné romány   
pesimisty Henry Ridera Haggarda. „Byly 
to pøíbìhy plné neskuteèného hrdinství.  
Podobaly se platonským ideám víc než 
realitì," vzpomíná. Jejich vlivu pøipisuje    
i magické, oslnivé kouzlo, kterým na nìj 
vždy pùsobila Afrika, a Haggardovi vì-
noval obdivný esej (1951). Spoleèného 
má ovšem víc s Henry Jamesem. O nìm 
napsal ètyøi studie a interpretuje ho, 
pravda, k obrazu svému. Jeho díla jsou 
plna ztracencù. „Pro èlovìka vítìzství 
není,” mínil Henry James a celý život 
trpìlivì a oddanì „maloval portrét” vlast-
ní sestøenice Mary Templové, v mládí 
podlehnuvší tuberkulóze. Jan Èulík mí-
ní, že zatímco Jamese zachránila  pøed 
cynismem víra, Greena naopak cynis-
mus zachránil pøed ryzí vírou.

Až do konce padesátých let ozna-
èoval Greene nìkteré své knihy jen za 
„zábavu”, konkrétnì thrillery Revolver   
na prodej, Tajný kurýr, Ministerstvo stra-
chu, Ten tøetí, Kdo prohrává, bere všec-
ko a Náš èlovìk v Havanì. Ale pak od 
podobného dìlení upustil. Právem? Asi 
ano. I jeho „vážné” knihy jsou pøece zá-
bavné a nechybí v nich štvanci, absur-
dita a odcizení. Ta nejzdaøilejší se jme-
nuje Brightonský špalek (1938) a podle 
Trumana Capota má nejlepší ètyøi zá-
vìreèné odstavce, jaké kdy Capote èetl 
„v moderní literatuøe”. Konèí slovy: „Krá-
èela rychle v slabém èervnovém slunci    
k hrùze ze všeho nejvìtší.” Nicménì   
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chmurné místo, co je ti platné, že víš to,” 
pøevedl bych to na øíkanku. Není ani ve-
selý, ani vznešený, ani dùstojný a nic tu 
neskonèí š�astnì. Ano, známe úspìch, 
ale je to jen pozdržený nezdar. „Tam, kde 
existuje život, existuje selhávání,” øíká 
Greene. „Výsledkem toho pocitu je ab-
surdita.” A co horšího? Spoleènost a in-
stituce, politika, diplomacie i spravedl-
nost, to celé mu pøipadá jako zvrácený 
systém, takže spisovatel má být zrnkem 
písku v soukolí státní mašinérie a má mít 
jen dvì povinnosti: øíkat pravdu, jak ji 
vidí, a nepøijímat od státu žádné zvlášt- 
ní výsady. Jediná výsada, na kterou má 
nárok, je jeho neloajálnost. Nutno dodat, 
že tady Greene souzní s Jungem, podle 
nìhož není umìní (ve skuteèném význa-
mu toho slova) jen odraz svìta, nýbrž jde 
o protest proti svìtu.

„Ale spisovatelova vezdejší, vícemé-
nì trapná existence by se nemìla v žád-
ném pøípadì mechanicky srovnávat s je-
ho dílem, které má bezesporu tendenci 
žít si vlastním životem,” konstatuje Jan 
Èulík st. a dodává, že autor bývá vìt-
šinou „pouhý zprostøedkovatel” a nemù-
že si ani uvìdomovat skuteèný dosah    
a veškeré roviny svých sdìlení.

„Ostatnì psychiatøi velmi vìcnì a vìt-
šinou i trefnì považují umìlce za psy-
chopaty,” upozoròuje dále a už Marcel 
Proust zdùraznil, že bez nervové poru-
chy nemùže „velký umìlec” fakticky exis-
tovat. Vždy se sice najde výjimka, jak   
tušíme, ale tyto zvláštní pøípady, kdy je 
génius takøíkajíc zcela zdravý, jen po-
tvrzují pravidlo. Tøeba i všechny veliké 
metropole svìta, pulsující vnitøním živo-
tem a svým geniem loci, postupnì shro-
máždily své výsady ponejvíce díky roz-
rušení tìch normálních krajin.

Graham Greene bohužel nikdy nena-
vštívil Plzeò, aby tu také protestoval, ale 
v Praze byl hned dvakrát, a to v sympto-
matických okamžicích. Roku 1948 dva 
dni pøed puèem a v únoru 1969, aby se 
sešel s Václavem Havlem.

pro stejnojmenný film (1947) vymyslel 
Greene ještì pùsobivìjší finále.

Sám si víc cenil románu Honorární 
konzul (1973) a „stylistickým zázrakem” 
zùstává jeho krátká próza Doktor Fischer 
ze Ženevy (1980), jejíž rozuzlení se, jak 
jsem si povšiml, inspirovalo koncem fil-
mu Kouzelný Kristián (1969), kdy se lidé 
vrhají za bankovkami do moèùvky. Satan 
a Bùh v jednom tìle alias doktor Fischer, 
otec hrdinovy milé, ovšem uspoøádá víc. 
Brutální ruskou ruletu.

Jen za pouhou burlesku mìli mnozí 
Greenovy Cesty s tetièkou (1969), ale to 
je omyl, nebo� jsou syntetickým pohle-
dem na svìt ve stylu Božské komedie    
a Komenského Labyrintu. Vyzradím zde 
jedno: Titulní postava nakonec není hrdi-
novou tetou, ale jeho... Dost!

„Psaní je forma terapie,” postøehl 
Greene jako mnozí, „a nìkdy si øíkám, 
jak všichni ti, kdo nepíší, neskládají a ne-
malují, mohou uniknout šílenství, melan-
cholii, panice a strachu. To všechno pøe-
ce pøináší prostá situace èlovìka.” Tvor-
bou se zpovídal a zdaøilý román se podle 
jeho názoru podobá letadlu: Autor drží 
kurs, ale to je pouze dohled nad strojem, 
který se vznesl a pracuje sám. Greene 
ovšem nebyl žádný filozof a své myšlen-
ky nehnìtl a priori. Radši „letecky” uná-
šel ètenáøe do blízkosti tìch myšlenek. 
Kudy? Jistìže skrz èiny svých postav, ale 
ty èiny neplánoval, asi jako v životì ne-
naplánujeme ani neuhádneme vlastní 
osud.

Za nejnároènìjší mìl Greene kupo-
divu vylíèení jakékoli èinnosti: pro tìž-
kosti se zprostøedkováním pocitu uplý-
vajícího èasu. „Umím vytvoøit dojem èin-
nosti, ale popsat ji? To ne. Vyhýbám se 
tomu problému a scény, kde se nìco 
dìlá, omezuji," pøiznává. Míní, že tutéž 
kamufláž praktikují všichni literáti.

Bohužel si nad jeho prózami brzy 
uvìdomíte, že svìt vnímal jako ponìkud 
pochmurnou lokalitu. „Svìt je dost po-
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Kusamakura III. 
(9. roèník 2004) v pøekladech Milana Šedivého

Flying nowhere

black birds appearing out of the painter's 

                                                         brush.

Letí do prázdna

kosi líhnoucí se zpod malíøova štìtce.

Marian Nicolae Tomi 

(Rumunsko)

unreadable

the firefly's signature

on the night sky

neèitelný

autograf svìtlušky

na noèním nebi

Jorgen Johannson 

(Švédsko)

Sustigoše se

orao i sjenka mu

na vrh stijene.

An eagle and its shadow

overtake each other 

at the top of a rock.

Následují se

orel a jeho stín

ke špici skály.

Milenko D. Æiroviæ Ljutièki 

(Srbsko a Èerná Hora)

open sea 

a gull flies over from one 

to another blueness

volné moøe

racek míøí z jedné

modøi k jiné

Radovan Živanoviæ 

(Srbsko a Èerná Hora)

Hábil araòa

aprisiona la luna

en red de seda

 

Able spider 

catches the moon 

in silk web

Schopný køižák

chytá mìsíc

do hedvábné sítì

Vilma Antolina Recoderová 

(Argentina)

distant osprey...

the air 

between us

v dálce orlovec…

vzduch

mezi námi

Robert Bauer 

(USA)
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(10. roèník 2005) v pøekladech Milana Šedivého

thunder 

the roses shift

into shadow

hømí

rùže zmìnìny

na stín

Roberta Bearyová

(USA)

noon:

a fish skeleton

curled among rocks

poledne:

rybí kostra

zkroucená v kamení

Timothy Russell 

(USA)

ripening wheat

through fast moving wipers

a rainbow

pšenice zraje

v prùkmitech stìraèù

duha

Polona Oblaková 

(Slovinsko)

erasing a leaf 

from my sketch of the oak – 

the season draws on

gumuji lístek

ze své skici dubu –

období kreslí dál

Michael McClintock 

(USA)

Rùže rozházené
po podlaze – obìti
nekoneèné války.

Josette Attardová 
(Malta)

washed up by the sea 
shimmering in summer sun 
a soldier's canteen

vyplavena moøem
blyští se v letním slunci
vojácká èutora

Ludwig Horst 
(Nìmecko)

distant fireworks –

the red amaryllis 

about to open

ohòostroj v dálce –

rudá amarylis

právì rozkvetla

Ingrid Kunschkeová 

(Nìmecko)

A bunch of roses 

scattered on the floor – victims 

of an endless war.
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Stanislav Bukovský

Nakupovat tøeba? Netøeba?
Epikuros: Kdo se neumí spokojit s má-

lem, nebude nikdy spokojen s nièím.

Mùj dìda øíkal, že není tak bohatý, 
aby si mohl dovolit  kupovat laciné vìci. 
Když už si nìco koupil, muselo to být 
kvalitní. Takové, aby mu to vydrželo na 
celý život, nejlépe aby ho to ještì pøe-
èkalo. Takže pøíliš nenakupoval, protože 
všechno potøebné už dávno mìl. Babi 
taky moc nenakupovala. Hodnì vìcí, co 
potøebovala, si sama udìlala. Vaøila, 
zavaøovala, pletla svetry, punèochy a ta-
ky èepice, mì na nì nauèila dìlat bam-
bule, a taky párala a pøeplétala a obra-
cela naruby. Škoda nìco vyhodit. Dìda 
pìstoval ovocné stromy a zeleninu, babi 
chovala králíky a slepice. I když bydleli 
ve mìstì, mìli to v genech. Ostatnì stej-
nì se chovali i všichni sousedi.

Prezident T. G. Masaryk, jejich vzor, 
byl skromnost sama. Ministr financí Alois 
Rašín jakbysmet. Ten šetøil i na tìch nej-
zasloužilejších. Je to zvláštní, že tenkrát 
všechno fungovalo tak, jak to fungovat 
má. Dnes, aby to fungovalo, musí se ne-
ustále nakupovat, a když se zaène na-
kupovat o trochu míò, tak to kolabuje.

Jsem rád, že vnuèka, která právì vy-
rostla z dìtských støevíèkù, jako uvìdo-
mìlá obèanka neustále nakupuje, nìkdy 
šopinguje a obèas šopuje. Dìlá tak pro 
naše národní hospodáøství to nejlepší. 
Jinak bychom zabøedli do ještì horší 
krize, než v jaké právì jsme. K nakupo-
vání nás nabádá deset renomovaných 
ekonomù z deseti  a taky veškerá rekla-
ma.

Vnuèka je dobøe vychované dítko  své 
doby. To pøed válkou byly dìti vycho-
vávány docela jinak. Nakonec i za na-
šeho mládí v dobì pováleèné. 

Pøed èasem se mi dostal do ruky škol-
ní sešit dívky z první republiky. Na štítku 
je nadepsáno „Rùžena Šalounová ze 
Srbic. Domácí nauka”. Všechno je tam 
psáno úhledným, dobøe èitelným pís-
mem. Radost to èíst. Pøeskoèím ponau-
èení, jaké se mají nakupovat do domác-
nosti hrnce a podobné praktické rady. 
Vyberu pro laskavé ètenáøe alespoò nì-
co:

NÁKUPY:
1. Kupuj, jen èeho nutnì potøebuješ
2. Nekupuj nikdy na dluh
3. Kupuješ-li na knížku, 
    srovnej vždy zboží
4. Kupuješ-li na váhu,  
    pøesvìdè se  o váze
5. Nekupuj tam, kde je nutno smlouvat
6. Nekupuj novinek
7. Nìkteré vìci kupuj ve vìtším množství

ROZPOÈET:
Rozpoèet je souhrn pøíjmù a vydání. 

Dobøe hospodaøiti znamená umìt dobøe 
poèítati. Máme si udìlati rozpoèet podle 
mzdy na týden, na mìsíc atd.

1. Abychom vystaèily, 
    nemáme kupovati vìcí zbyteèných
2. Nekupujme vìcí, 
    kterých nepotøebujeme
3. Nekupujme vìcí drahých 

Následuje nìco o mase apod. a pak 
pøijde na øadu morální ponauèení:

VÝZNAM ŽENY V DOMÁCNOSTI:
Žena má záslužný význam v rodinì,  

v národì a ve státì. Žena, aby byla 
strážkyní a zakladatelkou domácího bla-
hobytu, musí míti nìkteré dobré vlast-
nosti.
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JARÁ A VESELÁ MYSL:
Hospodyòka má konati každou práci  

s veselou myslí. Když má hospodyòka 
veselou tváø, pùsobí i na své okolí. Kdo 
je veselý, má veliké bohatství. Máme se 
varovati: zlosti, sobeckosti, netrpìlivosti, 
odmlouvaènosti, škodolibosti a mrzutosti. 
Soucit a obìtavost jsou rovnìž ozdobou 
ženy, zvláštì hospodynì.

Následuje øada bodù o povinnostech 
ženy. Vyplývá z nich, že ženy jsou ve 
spoleènosti složkou nejdùležitìjší. Ale 
aby toho nebylo moc, vynechejme to. 
Ještì alespoò o vztahu k rodièùm:

K RODIÈÙM SE CHOVÁME:
1. Kdykoliv z domu odcházíme 
    a pøicházíme, máme pozdraviti!
2. Uctivì s rodièi rozmlouvati a rozkazy
    plniti!
3. Nikdy jim do øeèi nemáme skákati!
4. Nemáme rodièù trápiti nesplnitelnými
    žádostmi.
5. K èeledi se máme chovat také slušnì. 

                                           

VLASTNOSTI ŽENY:

1. Mravní povaha

2. Vzdìlání

3. Pracovitost

4. Èistota a poøádek

5. Šetrnost a spoøivost

6. Jará a veselá mysl

Práce, péèe, láska a starost matèina 

nejde nièím nahraditi. Proto øíkáme, že 

jest nenahraditelná. Osud státu nespo-

èívá jenom na mužích. Nejvíce spoèívá 

na ženách.

MRAVNÍ POVAHA:

Dlouhá doba a životní zkušenosti nám 

pomáhají vypìstiti povahu. Každý si mu-

sí povahu vypìstiti sám a k tomu je tøeba 

hodnì sebezapírání a sebeovládání. Mu-

síme míti lásku k bližnímu a tím i lásku    

k celému národu. Máme hledati jen dob-

ré.

VZDÌLÁNÍ:

Nám nestaèí jen, co jsme si pøinesly 

ze školy, buï obecné nebo mìš�anské. 

Musíme se vzdìlávati dále: buï ètením, 

nebo máme choditi do divadel, na pøed-

nášky, na koncerty, do biografù (pouè-

ných), nebo do dobrých spoleèností. Ni-

kdy nesmíme choditi do spoleèností 

špatných. Špatná spoleènost nás kazí.     

I domácnost v rukou vzdìlané hospody-

nì je dokonalá.

PRACOVITOST, ÈISTOTA, POØÁ-

DEK – jsou také zajímavé a pouèné, 

nicménì pøeskoème je. 

ŠETRNOST A SPOØIVOST:

Nemáme rozhazovat. „Kdo šetøí, má 

za tøi.” Z haléøù mùžeme našetøiti veliké 

jmìní. Každá uvìdomìlá hospodyòka 

má kupovati u našich obchodníkù a u ci-

zích jen to, co se u našich obchodníkù 

nedostane.



Z OHMATANÉHO DENÍÈKU 22

Øádeèky z Istrie
Evžen Pìnkava

Opìt Istrie, opìt Chorvatsko, možná 
však pøedevším Itálie, opìt istrijská Itálie. 
Jsme opìt v Rovinji. Proè ale kromì ji-
ných, vesmìs vizuálních dojmù, neupo-
zornit na nìco tak zdánlivì banálního 
jako na pojmenování ulic a ulièek? Skoro 
všechna totiž pøipomínají urèitá perso-
nalia a všechna nabízejí údaje o dotyèné 
osobì. Tudíž se dá konstatovat, že ro-
vinjské ulice jsou vesmìs pojmenovány 
po italských obrozencích z 18. a 19. sto-
letí vèetnì celé øady (zøejmì) regionál-
ních spisovatelù a spisovatelek – a také 
po místních odbojáøích a zejména chor-
vatských partyzánech ze sklonku dru-  
hé svìtové války. Ergo žádné ulice ja-   
ko u nás, tj. Dlouhá, Široká, Úzká, Krát-
ká atp. Tím pádem je Rovinj i literární 
mìsto.

Symbolem našeho ètrnáctidenního 
pobytu budiž ranní i veèerní pohled na 
chrám sv. Eufemie a na sousední ztepi-
lou zvonici v benátském stylu, vztyèenou 
o dvì desetiletí døív, než se dostavìl 
kostel. Perlou nebo alespoò ryzím dra-
hokamem Rovinje je však Crkvica Bez-
grešnogo Zaèeca – Chiesetta della Con-
cette – Little Church of Immaculate Con-
ception. Jde o malý, pøízemní kostelík, 
jehož pùdorys je totožný i u nìkolika dal-
ších svatostánkù v mìstì. Jenomže tato 
„neposkvrnìná”, pøitom pøedevším nená-
padná Concetta, kolem níž skoro den- 
nì chodíme, to je architektonický draho-
kam èi drahý tvùrèí kamínek s renesan-
èním letopoètem vzniku 1507. Svatostá-
nek starý èi mladý? Stojí tady pùltisíciletí.

Znalec èeských kulturních dìjin círk-
ve by to jistì vìdìl, nevìdouce však od-
povìdi, klademe si otázku, zda se v èes-

kých zemích vyskytují kostely a kapliè- 
ky zasvìcené Neposkvrnìnému poèetí 
Panny Marie? Urèitì ano, leè laikùm to 
není povìdomo a pro protestanty to 
nebudiž vìcí vìtší dùležitosti. Zato jiné 
pojmenování vyvolává celý øetìzec po-
hnutých vzpomínek: ulice Edmonda de 
Amicis, autora vìhlasné „bible” støedo-
školákù pøed sto lety – knihy s názvem 
Srdce. Ano, pohnutých vzpomínek: do-
posud na jednotlivé heroické pøíbìhy       
z této knížky vzpomínám s dojetím, by� 
též s menšími rozpaky, nebo� ti stateè-  
ní a udatní byli hoši z druhé strany, ti, co 
zápolili s Rakušáky. Leè to nám bylo       
v dìtství jedno.

Fascinovanì se díváme na veèerní 
èervánky, majíce rovinjské Staré Mìsto 
se sv. Eufemií na levé stranì. Pøipomíná 
to zvláštní kosmogonické divadlo štìdøe 
poskytující naprosto pøirozené barevné 
efekty. Kdo by nesetrval v nábožném 
mlèení! Leè není mlèení jako mlèení: 
mezi dalšími zevlouny obdivujícími krá-
su tohoto úkazu se výraznì vyèleòuje 
skupinka zasmušilých a zachmuøených 
lidí, ostøížím èi spíše køeèkovitým pohle-
dem sledující okolí, zda jim náhodou za 
peníze, které nìkde a nìkomu zaplatili, 
nakonec nìco neujde – a jestli touž ná-
hodou nìkteøí soukmenovci za stejné pe-
níze nevidìli veèer z èervánkù ještì víc. 
Èeši, kdo jiný, popaprikovaní èeští turis-
té. Bodej�, vždy ve støehu.

Pøed nìkolika lety jsme pøi nìkolika-
hodinové návštìvì Rovinje marnì usi-
lovali o pøislíbenou zajížïku na blízký 
ostrùvek Katarina, pøesnìji øeèeno Sv. 
Katarina; ležérní prùvodce nám všechny 
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Eufemie. Hledíme na to oèarováni a pøi-
padá nám to jako uèinìné zjevení, pøi-
pomínáme si i nejrùznìjší popìvky ná-
moønické. Krásný koráb s úžasnou ma-
jestátností obeplul Stari Grad a vydal se 
k ostrovùm. Zázrak! To mìl vidìt Aleš 
Haman.

Pula. Antický amfiteátr je antický am-
fiteátr,  obdivujeme jeho zachovalé ruiny, 
leè „objevem” par excellence  se  v nì-
kdejším rakousko-uherském mìstì stá-
vá jeden rohový dùm poblíž tržnice, v je-
hož pøízemí se nalézá kavárna Uliks.     
V tomto pøíbytku od øíjna 1904 do jara 
1905 uèil dvaadvacetiletý James Joyce 
rakouské dùstojníky a námoøní personál 
angliètinu! Dnes je na jeho poèest s od-
kazem na Odyssea-Ulyssa pojmenována 
zmínìná pulská kavárna, v ní a v jejím 
okolí najdeme hned nìkolik pamìtních 
desek a mùžeme obdivovat i sochu slav-
ného spisovatele, pramálo zachovávající 
podobu nìkdejšího mladíèka, jenž se 
zatoulal do daleké ciziny. Bloumal Pulou 
tam, kde nyní bloumáme i my.

Znovu na Sv.Katarinì, tentokrát v ješ-
tì idyliètìjším, vpravdì závidìníhodném 
rozpoložení. Moøe, slunce, racci, pøíboje 
moøské pìny. Ne-li ráj na zemi, potom 
urèitì pøísloveèné rajské místo. Všechno 
má však nìjakou drobnou vadu krásy,     
a lze se pøít, zda bývá pouze drobná. 
Jeden turista se zøejmì nauèil dobøe èes-
ky a v blaženém tichu Sv. Katariny hýkal 
z moøe na celou zátoku, na nikoho a na 
nic se neohlížeje: „Mnì se tam nevejde 
prdel, voe!” Nedlouho pøedtím jsme šli 
pod balkony, na nichž si lebedila vyhøí-
vající se tìla, vtom se ale odnìkud ozve 
halekání masité matrony do útrob hvìzd-
ného hotelu: „Seru na to! Taky ses na  
mì vysral!” Bývali Èechové vìtší junáci. 
Nesrali a prdel se jim vešla.

tyto sny zhatil. Splnily se teprve letos:    
o pùl jedné nás èlun odváží pøes ro-
vinjský záliv pøímo k hotelu, jejž v rámci 
literárního vyprávìní obývala nìmecká 
turistka, hrdinka vynikajícího románu Ja-
na Otèenáška Pokušení Katarina. Žádná 
Kateøina! O smyšlenou turistku pøiroze-
nì nejde: je to opravdu ostrov skoro raj-
ský, možná spíše hotelový lesopark než 
ostrov, nepochybnì plný nìmeckých tu-
ristù, leè ti na sebe nièím a nijak neupo-
zoròují. Zato ta hejna rackù! Vše je v pù-
vabné zeleni, dokonce i zelené ještìrky.

Ještì pár slov k pojmenování ulic      
v Rovinji po (ne)známých spisovatelích: 
poøád nám to pøipadá skoro neuvìøitelné. 
Jde pøece o literární tvùrce, které v Istrii 
asi už nikdo nezná, dozajista je neznají 
ani knihovníci, stìží o nich tuší uèitelé li-
teratury. Navíc jde vesmìs o italské spi-
sovatele – leè kolik je v mìstì italských 
uèitelù literatury nebo uèitelù italské lite-
ratury? Jenže díky tomu se pohybujeme 
v nádherném romantickém svìtì kultury 
a poznání. Zabloudíme pøi toulkách do 
míst, z nichž se vyklube slepá ulièka, 
stìží pár domù, leè je to ulice Angely 
(nebo Angele) Nider, básníøky žijící v le-
tech 1885 -1945: to vše vyèteme z uliè- 
ní cedule. Není pøekrásné pobývat ve 
slepé ulièce básníøky Angely?

Nikoli sen, nýbrž veskrze snová èi 
pohádková scéna, která se znièehonic 
doslova zázraènì vyjevila našim rovinj-
ským zrakùm: už delší èas kotvila po- 
blíž pláže smìrem k Limskému zálivu 
pìtistìžòová plachetnice, kotvila však 
dlouhé hodiny s plachtami skasanými. 
Nyní jako kdyby na poèest pøíchodu pod-
veèera postupnì napnula všechny plach-
ty a vyplula, doprovázena veèerními èer-
vánky a též pozornými a pøíznivými 
pohledy z výšin renesanèní zvonice sv. 
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Molotovùv koktejl
Karolína Plánièková 

Myslela na nìj, toužila po nìm, spala 
s ním. Èekala na nìj, naslouchala mu, 
brala ho takového, jaký byl. Odpouštìla 
mu. Milovala ho? Vzduch v jejím bytì byl 
po jeho odchodu prosycen esencemi její 
touhy a jeho obzvláš� silnými feromony, 
jejichž složení bylo výbušnìjší než Mo-
lotovùv koktejl: esence krystalicky èisté-
ho egoismu, bláznivého bohémství, bez-
ohledné upøímnosti a opilecké sebelítos-
ti. Nìkdy byl tak namol, že se nedokázal 
vcítit ani sám do sebe.

Tvoøil, opíjel se, potøeboval ji, urážel 
ji, omlouval se, spal s ní. Když nevìdìl 
kudy kam, k ní našel cestu vždycky. Ni-
kdy ho nenechala èekat, i když pøicházel 
bez pozvání uprostøed noci. Nenávidìl 
celý svìt a ráno pak nejvíc sám sebe. 
Miloval ji? Chtìl být volný jako pták, ale 
dusil ji svým bezohledným chováním       
a neustálým hodnocením její osobnosti. 
Nejsi žádná velká krasavice, ale máš 
velkou duši. Kdybys shodila tak patnáct 
kilo, bude z tebe nádherná ženská.    
Nos ty vlasy víc do oèí, musíš je mít víc 
rozcuchaný. Tu sukni musíš mít kratší… 
Nìjak ty vìty poøád nemùže dostat         
z hlavy. 

Nechtìl, aby tlaèila na pilu. Pøekvapi-
vì to ale nebyl on, kdo ráno po zapnutí 
svého mobilu našel sedmnáct promeš-
kaných hovorù za pøedchozí noc. Nesná-
šel ustlané, nadýchané postele, byly pro 
nìj symbolem manželství, a zvuk natøá-
sání podušek a cinkání nádobí ho prý rá-
zem èinil impotentním. Ona si myslela, 
že to byl ve skuteènosti alkohol. 

Myslela na nìj, toužila po nìm, ne-
snášela ho. Nechtìla na nìj èekat, znala 
nazpamì� jeho bonmoty, pøestávala to-
lerovat jeho egoistickou a teatrální osob-
nost. Vzduch v jejím bytì byl prosycen 
esencemi její touhy, zoufalství a vzteku, 
jejichž složení bylo nebezpeènìjší než 
obranný granát, který zabíjí tisíci støepi-
nami. Nakonec ho jednoho mrazivého 
lednového dne v jedné útulné kavárnì 
odjistil on. Po jeho výstøední exhibici pøed 
spoleènými známými usedli sami ke stol-
ku. „Já tì mám hroznì rád, ale nìjak se 
do tebe nemùžu zamilovat.” Její trpìli-
vost se zdála až dosud bezedná, a tak 
výbuch vzteku, který následoval po do-
konèení oné osudné vìty, byl naprosto 
neèekaný. Je zvláštní, že ho nedoprová-
zela zaslepenost, ale naopak krátký zá-
blesk jasnozøivého náhledu na jejich po-
divnì asymetrický vztah. 

Èerpal z ní energii, hledal a nacházel 
u ní inspiraci, používal ji, když ji zrovna 
potøeboval, a nezajímal se o to, co potøe-
buje ona. Potøebuje ona jeho nebo on ji? 
V krátkém záblesku jasnozøivosti ko-
neènì prohlédla. Nepotøebuje ho. Už má 
po krk jeho krystalicky èistého egois-  
mu, bláznivého bohémství, bezohledné 
upøímnosti a opilecké sebelítosti. Øekla 
mu, a� jde s tìmi svými pravdami do pr-
dele, zaplatila svùj úèet a odkráèela do 
mrazivé noci. A najednou se cítila svo-
bodná a volná jako pták. 
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Metafory v praxi
Vladislav Høebíèek

MLADÝ ZÁPAD

* * *

Vyndavam klíèky
Bìžim
Pøed sebou vidim Pìtníka

Stahuje z plotu asi sedmnáctiletýho kluka
hází ho na zem
Vyndavam pouta

Co blbneš Si nemoh zastavit?

Jen se hloupì smìje

Pìtník ho opírá o bok svý oktovièky
a když si myslí
že nekoukám
hladí ji po zadku

* * *

Pøed jezem u Orionky vystoupal 
                                                 na hladinu

(Smiø se s tím
že když si pøivážeš zátìž na nohy
tak až tì hnilobný procesy vyzdvihnou 
                                                    na svìtlo
budou ti kluci z poøíèní øíkat „brèko“

Vyprávìl mi tenkrát jeden poøíèák
Jedem ti vod Zbraslavi
koukám racek sedí na vodì vprostøed 
                                                           øeky
nìco klove

Øikám jak to že nejde dolù
No co ti budu povídat
Stál brèkovi na hlavì

Tomu øikám metafora v praxi)

Tenhle mìl u pásku sí�ovku s kameny

Jak ho to hnití zvedalo ze dna

musel nìjakou dobu vypadat

jako socha Krista nad Rio de Janeirem

Potápeèi ho dostrkali k betonovýmu sjezdu

Tìch pár posledních metrù 

jsem jim jeho nákup nadlehèoval

Když jsme ho zdvihali

slezly mu rukavice 

(tomu øikám metafora v praxi)

Technik øval

Chy�te je volové vezmu z nich daktylky

Svítání

Èesanej vìtrem

omejvanej samotou

stojim na kopci nad mìstem

a jim housku

Koukám pod sebe

jak se lógr tmy pozvolna vpíjí do hlíny

Dost možná kdybych zmáèknul v dlani 

                                                        hroudu

bude mi ruka vonìt po kafi

Noc si vyplácala na hvìzdy 

všecky špendlíky se žlutou hlavièkou

Jen jeden zbyl 

Je konec pauzy

Tak zas zpátky do Stínadel

Nad majákem auta už mi svítá
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rá autorova jistota, že existuje nìco nad tím. 
Nìco, co má skuteènou hodnotu, co za to sto-
jí! Že existuje i láska, èistá, spolehlivá, která 
nás v dobách soumraku vezme za ruku a po-
mùže pøes ten kal. Že ještì existuje i obhajo-
ba toho, co nacházíme na druhé stranì bytí: 
slušnosti, èestného slova, poctivosti, pøímého 
pohledu, usilování o zmìnu èehokoli, co skøí-
pe a drhne. Že se s tím ještì dá nìco udìlat – 
jen se nenechat zatlaèit do „uvìdomìlého ob-
èanství”, které všechny své høíchy svádí na to, 
co bylo vèera, pøedevèírem, abychom si ne-
museli pøiznat, že jsme dobrovolnì slepí, hlu-
ší, manipulovatelní, protože je to tak poho-
dlné!

Vždycky hledám u básníka toto zanícení, 
tuto – nelekejte se – angažovanost. V pravém 
slova smyslu, ne tu vysmívanou a zprofano-
vanou, hledám tu, které jde o nìco, na èem 
stojí tento svìt. Vysmívá se snad nìkdo 
ochráncùm pøírody, kteøí se angažují ve pro-
spìch lesù, èolkù a velryb? Pohrdáme jimi?    
I Klokánek se angažuje ku pomoci dìtem, 
jimž je ubližováno. Posmíváme se mu? Proè 
bychom tedy mìli tak ubližovat básníkovi, kte-
rý obhajuje to, na èem stojí naše základy? 

Fišerova kniha je  svìdectvím o této dobì 
pro ty, kdož pøijdou po nás. Až bolestnì cítíš, 
že mu jde o to, abychom se nemuseli stracho-
vat: bude to nìkdo vùbec èíst? Bude  nìkoho 
vùbec zajímat historie, koøeny, životy jiných? 
Èi dokonce poezie – ta nepotøebná a bùhví-
kèemudobrá znepokojující nepojmenovatel-
nost – k èemu vlastnì byla? 

Naštìstí je tu ještì ten bláhovec, který se 
nìèím dusí, zalyká, rozhoøèuje, který pøipomí-
ná i odpovìdnost („Co nauèíme naše dìti…”), 
a že tahle chalupa je naše a nemìli bychom 
dopustit, aby byla zasažena døevomorkou.     
A dìlá to dobøe. Díky.

Karla Erbová

Oèima hledaèù

Podle starých øeckých bájí byla mince pod 
jazykem vstupenkou do øíše mrtvých, nezbyt-
nou proprietou pro cestu na druhý bøeh, úlit-
bou bohu podsvìtí Hádovi. Básnická prvotina 
Davida Brabce (*1981), plzeòského písnièká-
øe, divadelního herce úzce svázaného s re-
pertoárem dnes již legendárního Antidivadla, 

Kniha jako høebík v hlavì

Pøiznávám, byla jsem trochu vydìšena ti-
tulem poslední knihy Jakuba Fišera Obžaloba 
lùzokracie. Nìco mi to pøipomínalo. Nìco mi 
tam nepøíjemnì drhlo. Nìco, co mi kdysi pøe-
šlo po kùži. 

Naštìstí nejsem typ, který pálí od boku – 
knihu jsem otevøela a zaèetla se. Bylo to jinak, 
samozøejmì. Bylo tam nìco, co mne oslovilo, 
co mi bylo blízké, èemu rozumím. Bylo tam 
pojmenováno všechno, co mne – a nejsem 
vìru sama – irituje, dìsí, znepokojuje, rozèi-
luje, štve. Byla tam pojmenována naše každo-
dennost, z níž jde až strach: konzumnost, ma-
nipulovatelnost, povrchnost, mìš�ácká prázd-
nota, chtivost, prolhanost a heslo: „Každej po 
svý parketì.”

Ten marasmus (který pøece nemùžeme 
pøiznat!) pojmenoval básník. Nebyly to žád- 
né mítinkové øeèièky køiklounù, kterým jde      
o nìco docela jiného. Bylo to horké, hoøké, 
zneklidòující.  Bylo to rozhoøèení, pøi nìmž ti 
po zádech bìží mráz. Nikoli papírové, teatrál-
ní, pro efekt èi zviditelnìní se na módní vlnì – 
bylo to bolavé, ještì neuèesané, nezkrocené 
– zapla�pánbùh – ještì to chce nastavit vlast-
ní kùži, podat ruku, konat.  

Byla tam i stateènost: „Jsem jaký jsem / 
neustále nesmíøený s tím oèistcem…” Stateè-
nost obèana, který dokáže za nìèím stát,    
by� to není zrovna pohodlné. Který není jen 
plátcem daní, podpisovaèem petic a antipetic, 
který není ovcí beèící v davu jen podle tìch, 
které stojí vedle ní, jen podle berana vpøedu. 
Který má ještì v hlavì mozek a umí jej pou-
žít. Byla to stateènost nadzvedávající prošou-
paný  zlatohlav, kryjící lháøe, zlodìje, falešné 
svìdky, manipulátory, mocichtivce a pojmeno-
vávající skuteènost, že ten sen, o nìmž nám 
stále nìkdo vypráví, je spíše na zvracení.

Jakub Fišer umí kultivovanì pracovat se 
slovem, s metaforou, se svìžím, vynalézavým 
rýmem, umí vytvoøit nová slova, tak vypovída-
jící, tak odhalující skuteèné „tìlo”,  radost èíst. 
Ostatnì, to už ukázal ve svých pøedchozích 
sbírkách a tato, by� zcela jiná, je snad jen dru-
hou stranou téže dobøe ražené mince – èlo-
vìka.

Nebylo to ètení pouze o bezmoci, jisté 
beznadìji èi naštvanosti, vùbec ne, nebyla to 
jen obžaloba. Každou básní se palièatì prodí-
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Very Important Vizitkáø

Tenhle poèin by si zasloužil nejménì pe-
riodické slavnostní fanfáry a zvonù vyzvánì-
ní, spokojme se však s množícími se kultivo-
vanými, o to však vøelejšími projevy obdivu: 
Knihovna mìsta Plznì ve spolupráci s dalšími 
západoèeskými kulturními institucemi vydala  
v Pro libris titul Vizitkáø západoèeských spiso-
vatelù a výtvarníkù, a to více než v reprezen-
tativním, ano, dvoutisícovém nákladu! Neu-
vìøitelné. Literáti se pøedstavují písmenky, 
výtvarníci obrázky, píšící výtvarníci a malují-  
cí literáti mají pokaždé obojí zastoupení. Vi-
zitkáø se oznaèuje za propagaèní publikaci     
a je souborem umìleckých vizitek tvùrcù po-
rùznu spjatých s „plzeòskou oblastí”, a� již se 
v ní narodili, studovali, pùsobili atp. Výtvarníkù 
je víc, literáti jsou možná lepší. Chválu si za-
slouží i pøeklady textù (zastoupena je spous-
ta jazykù), snad až na tu ruštinu, ùùù! První 
reakce kulturní veøejnosti jsou vesmìs nadše-
né: dokonce i tolik pøísná Veninka Pìnkavová 
nešetøila slovy uznání. A to už je co øíci!

Evžen Pìnkava

jemství, ledové køehkosti, tíživosti èasu („Èas 
tíží / i bez zátìže / z mosazi…”) a nevyhnu-
telného zapomnìní. Ze všech dostupných 
smyslù je Davidu Brabcovi nejbližší beze-
sporu zrakový vjem – právì zjitøená vizualita 
básnických obrazù stojí za sugestivním ète-
náøským prožitkem a nutí ètenáøe tentokrát ni-
koliv pøikládat ucho a poslouchat, ale pøede-
vším se dobøe dívat, pøedstavovat si. V tomto 
kontextu je tøeba ještì jednou vyzdvihnout pøí-
nos Urbanových ilustrací, které s básníkovou 
vizuální poetikou souzní a dál ji podtrhují.

Mince zpod jazyka je básnická sbírka 
dlouho a peèlivì pøipravovaná a jistì i vy-
toužená, knížka èetnými Davidovými pøáteli    
a pøíznivci netrpìlivì vyhlížená a oèekávaná. 
A troufám si øíci, že se nenajde recenzent, 
který by tuto knížku hodnotil jinak než kladnì. 
David Brabec tak vstoupil na onen zmiòovaný 
druhý, básnický bøeh vskutku pøesvìdèivì, po-
daøenou knihou veršù, jejichž kultivovanost, 
stylová vyrovnanost a podmanivá vizuální 
imaginace skýtá rovnìž nemalý pøíslib do bu-
doucnosti.

Martin Šíp

a pøedevším kulturnì a obèansky nepøehléd-
nutelnì angažovaného èlovìka, je po nìkolika 
nesmìlých èasopiseckých pokusech básníko-
vou vstupenkou do svìta opravdové „velké” 
poezie, glejtem oficiálnì stvrzeným a potvr-
zeným, èi – øeèeno v souladu se zmínìným 
antickým mýtem – vstupenkou do míst, odkud 
již není návratu. Básnická sbírka pojmeno-
vaná Mince zpod jazyka vyšla na podzim ro-
ku 2014 jako 35. svazek edice Ulita, která tra-
diènì poskytuje publikaèní možnosti i zaèína-
jícím èi ménì známým západoèeským literá-
tùm. Doslovem útlou sbírku opatøil literární 
kritik Vladimír Novotný, takto redigent Ulity;     
o výrazný obrazový doprovod se postaral pl-
zeòský výtvarník a tatér Michal „Dodo” Urban.

Pøestože se v pøípadì Mince zpod jazyka 
jedná o básnickou prvotinu sice ne zcela 
neznámého, ale pøeci jen zaèínajícího autora 
mladé èi dnes už vlastnì mladé støední ge-
nerace, jehož tìžištì tvorby doposud pøedsta-
vovaly pøedevším písòové texty mající nejed-
nou charakter naléhavých protestsongù, shle-
dáváme už po prvním pøeètení básní sbírky, 
že David Brabec se tentokrát vydává jiným 
smìrem. Nadmíru kultivované, do posledního 
slova peèlivì cizelované verše sbírky se obra-
cejí smìrem k vnitønímu svìtu a prožívání 
básníkovu a optikou vìèných hledaèù se do-
týkají základních fenomenologických konstant 
– èlovìka a jeho bytování v prostoru a èase, 
vztahu jedince a svìta, zázraku lidské exis-
tence. Intencionálnì introspektivní, hloubavì 
modulované verše pøitom ohledávají vytyèený 
prostor nadobyèejnì citlivì (ne však stydli- 
vì), s notnou dávkou tušené køes�anské po-
kory a s pøiznanou zálibou v baroknì vyhroce-
ném nazírání skuteènosti: nebo� není v Brab-
covì poezii místa pro klid a idylu, všechny 
básnické obrazy vykazují rysy napìtí, dyna-
miky a èasto ostrého, až èernobílého kon-
trastu. 

Všech tøiatøicet básní sbírky, jejichž autor 
loni vstoupil do Kristových let, vrùstá pevnì  
do èeské krajiny vytváøejíce osvìdèené pa-
ralely mezi lyrikou reflexivní a pøírodní, sna-
žíce se propojit lidský èasoprostor s neod-
bytnou fatalitou pøirozeného/pøírodního cyklu 
(„Tma pøichází, / bez optání, / bez klepání.”). 
Pøíznaènì potemnìlými podzimními a zimními 
scenériemi sbírky se tak nesou verše bílého 
ticha a chladných nocí, verše nevyøèených ta-
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Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) 
- výtvarník a publicista

Karla Erbová (1933 Plzeò) 
- básníøka, žije v Praze

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

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

Vladislav Høebíèek (1979 Strakonice) 
- státní zamìstnanec, básník, 
  žije v Praze

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

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

Petr Kersch (1934 Praha) 
- prozaik, žije v Dìèínì

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

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

Evžen Pìnkava (po 1940 v Èechách) 
- pseudonymní kritik a básník, žije

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

Miroslav Sosoi (1990 Klatovy) 
- barman, básník a prozaik, žije v Praze

Miroslav Sulan (1938 Støelské Hoštice) 
- prozaik a publicista, žije v Klatovech

Martin Šíp (1979 Plzeò) 
- bohemista a germanista

Vlastislav Toman (1929 Plzeò) 
- prozaik, scenárista komiksù, žije v Praze
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