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Uzavíráme desátý ročník Plzeňského lite-
rárního života, milí plžomilní čtenáři. Zdá se to
být skoro neuvěřitelné, zvláště když ani tento
rok nebyl jednoduchý a Plž měl hodně na ka-
hánku. Nechceme však ani fňukat, ani skuh-
rat, ani lamentovat. Už jsme si na tento stav
ohrožení víceméně zvykli.

Jak už to tak bývá, pomocnou ruku nám
během roku v nouzi podali slušní a dobří lidé.
A to i na takřečených místech nejvyšších.
Úzkostlivé dušičky ba i v spisovatelském, ne-
jenom v úřednickém šiku naopak nepřejícně
nevystrčily nosánky z hrníčků, zato neustra-
šené orodovaly jak mohly. Zásluhou těch dru-
hých, jimž skládáme hold za porozumění a za
tvůrčí solidaritu, mohl Plž ukončit tento ročník
a snad bude moci vycházet i nadále. Snad
jsme nic nezakřikli. Alespoň jednoho přízniv-
ce však můžeme vyvolat jménem, v duchu
hesla jeden za všechny: Děkujeme, Františku
Juřičko! A gratulujeme k listopadovým naro-
zeninám.

A zpět k Plži. Letošní západočeský literární
rok je ve znamení Iva Hucla. Přišel, viděl a zví-
tězil – veni, vidi, vici. Básník se zaskvěl už
v antologii Na dva západy a pak vydal obsáh-
lý výbor ze své poezie pod názvem Ostrovní
básně, za nějž získal prestižní Cenu Bohumila
Polana. V tomto čísle našeho časopisu uve-
řejňujeme autorovy nepublikované texty

a srdečně mu gratulujeme ke kulturnímu
uznání: však za něj nevděčí žádné protekci!
Vydání Huclovy poezie je přes své mouchy
událostí západočeského literárního života.
V příštím Plži představíme i oba nositele čest-
ného uznání letošní „Polanovky“, tj. Evu Vál-
kovou a Petra Šváchu. Všechny vavříny letos
posbírali mistři básničtí, takže u poezie ještě
zůstaňme. V nynějším Plži ji důstojně repre-
zentuje epický lyrik Roman Kníže.

A další prosincové příspěvky? Jiří Č. Ulrich
v říjnu oslavil životní jubileum: Gratulujeme!
Daniela Kovářová i Vojtěch Němec mají ne-
souměřitelný prozatérský rukopis, však si je
zkuste porovnat! V Plži jste už zvyklí na urči-
tou žánrovou všehochuť: na aforismy Jana
Jelínka, na vyznání Hany Gerzanicové či na
fejetony Milana Čechury. Některé autorské
rubriky budou v příštím ročníku pokračovat,
například sarkastické komentáře Stanislava
Bukovského. Zato po čtyřech letech končí
rubrika Kom(i)x, škoda přeškoda, ale nic ne-
trvá věčně! A rubrika Mladý Západ? Ta by
měla inspirovat „starý“ Západ – a obráceně.
Oběma Západům to přejeme – a našim čte-
nářům zase pohodové prožití vánočních svát-
ků a vše nejlepší v novém roce 2012.

Vladimír Novotný

1Editorial

Pravá báseň je popel beze jména.

Ivo Hucl



2Poezie

Roman Kníže

Nedohořela amarantová svíce...

A kde je Bastila?

Paříž 2002

Zatímco na každé křižovatce
měl bys slyšet slavnou Edith,
becaudovská Nathalie zpívá –
Marchons, marchons…
Marchons, marchons, zpívá roztomilá 

baškirská buchtička,
marchons, marchons, zpívá zakuklená 

muslimka.
A kde je Bastila,
ptám se průvodkyně s očima tety Markéty.
Kde je Bastila?
Voli ji vypili!
Rozebrali ji do kamínku na garáže,
na kamenné sny.
Hudba jak z válečného filmu a slunce 

vychází
a kamení hrnou na přehradu.
A viděl jsem Montmartre plný umělců,
viděl jsem Moulin Rouge i Sacré Coeur,
úplně zezhora z Eiffelovky viděl jsem Paříž,
bílou jak Betlém pod úplňkem,
Bastila nikde.

Za Chopinem vešel jsem do Pleyelovy 
síně…

Nic.
Père Lachaise, hroby rozházené 

různými směry.
Père Lachaise, hřbitov Apollinairův,
hřbitov, kde spí Sarah Bernhardt, 

hřbitov Morrisonův,
těch náhrobků, toho kamení,
prorostlého nesmlouvavými kořeny –
Bastila nikde.

Marii Antoinettu vezou na hnoji
k setkání se smrtí.
Plavba po Seině pod mlčícími mosty,
hle, pod mosty žijí lidé.
A hle, taky mají svoje prádlo.

A vracím se domů, mezi mosty v mlze,
které čekají na povodeň.
A v chrámu kůň čeká,
až vody opadnou,
až někdo vysloví tajemství…

Mladí zaútočili kamením a lahvemi.

U třináctého sloupu

Dívej se dobře!

Co u třináctého sloupu?

Zemřela Diana.

Na nepochopitelném místě kolotoč.

Jeli jsme do Versailles do obrazárny,
kde každého nechávají chodit v botách.
I nás nechali chodit v botách,
přestože pršelo.
Třináctý sloup – teď!

Viděls, pořád čerstvé květiny.

Až když jsme jeli zpátky,
u třináctého sloupu –
nová bouračka.
Rázem mně byla ukradena obrazárna,
rázem byl mně ukraden versailleský mír.

A zase kolotoč.
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Na nebi dravec jak ukřižovaný

Vždycky z jara se zjeví,
aby připomněl...
Byl, pravda, dlouhý ten život –
koberec po schodech,
až do chrámu.
Teď však je jí teprve třicet pryč
a na poli tančí s chlapci i s medvědy
Kolo kolo mlýnský.
Na poli, kde třaskal náklaďák 

s třaskavinami,
na nebi dravec jako ukřižovaný.

A viděl jsem nový den
neboť tamty dny pominuly,
nezbyl ani medvídek
a noc vůbec nepřicházela,
neboť lidi se báli už za dne,
už za dne se vraždilo,
za dne už si šli po krku.
Město jak potvora žvýkalo lidi i čas,
slzy pršely z očí i z nebe
a smrt, stará panna, 
se strojila k obřadu.

A viděl jsem nový den
a viděl jsem novou noc, která přec jen
šla v závěsu krokem triumfálním. 

Holan v bytě s knihami

Holan v bytě s knihami,
Holan v bytě s klenbou.
Opilý Holan, Holan střízlivý,
po kápi kane 
čas.
Holan za stolem –
spící, bdící…

Neuvěřitelné,
co se koním seškrabe z kopyt.

Umírá Měsíc

Nedohořela amarantová svíce –
zdmýchnuta byla větrem.
Prý jak nesmírná je tvoje dobrotivost.
Moje blues je od ďábla.
Jak vosy na med jsme lapeni,
která cesta prokleta a která požehnána!
Křičím, Pane, ty neslyšíš,
ach, jak jsi starý!
A měsíc umírá.
Lásky ve větru, služebnictvo v prachu,
co z toho mohlo pojít!
Mlčel jsem a moje kosti chřadly,
celé dny jsem pronaříkal, morek jako 

v letním žáru.
A měsíc umírá.
Dal jsi mi příslib, Pane,
zešedivěly moje dny jak jeden nečas,
co z toho mohlo pojít, veškeren dobytek

pošel,
zrezivělo vše železné,
vše obrátilo se ve žluklý lůj…
Nedohořela amarantová svíce.
A měsíc, nebeský Sancho, umírá.

Zeptej se svými ústy

Zeptej se svými ústy,
zeptej se svého ucha:

Kdo ti pověděl, že jsi nesmrtelný?
Kdo si ještě vybavuje Boha Otce,
jak dělá z písku bábovičky.

Kde je můj pokoj?

Kdo proměnil tvůj dům
na laboratoř zvuků.
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Ivo Hucl

Vstříc smrti
Rainer Maria Rilke psal o smrti 
v podobě růže
Světec Ikkjú tančil s kostlivci 
na jezeře Biwa
Právě jsem spálil několik básní
z 28. října, 5. prosince, 4. března...
Smrt, smrt, smrt…
Prší
Pravá báseň je popel beze jména
Přesto září jasněji než oheň

Fotografka a výtvarnice
Ivana Řezáčová

Smrt je pro nás stále něčím nepatřič-
ným, nepřijatelným, morbidním. Smrt je
v našich představách jakousi děsivou,
temnou škvírou, dno zásvětí, bezedná
závrať. Samo slovo Smrt zní jako bychom
měli ústa plná popela nebo hlíny. Možná
proto, že neobsahuje žádné samohlásky.
Smrt přichází nezvána, nezadržitelně se
snese jako náhlý déšť a to se nám nelíbí.
Proč nás tolik znepokojuje otázka: Kam
odcházíme? Proč se usilovněji neptáme,
odkud jsme přišli a kdo vlastně jsme?
S mnoha lidmi na toto téma vůbec nemů-
žeme mluvit. 

S Ivankou tomu však bylo jinak. Možná
to bylo jejím vnitřním založením, možná
jejím chatrným zdravím, možná jen její
vrozenou senzitivitou a citlivostí. Ale ta-
kové zřejmě musí být ustrojení duše, kte-
rá si jako prostředek pro sebevyjádření
vybere uměleckou tvorbu. Pomíjivost
a konečnost věcí prolíná celým jejím fo-
tografickým i výtvarným dílem. Inspirova-
ly ji oprýskané zdi, odosobněná průmys-
lová zátiší, ostnaté dráty, pahýly stromů,

stíny postav a tváří, plesnivé zbytky pla-
kátů. 

Tato negace nebyla Ivankou chápána
jako konečný stav, ale jako výchozí bod
k transformaci a novým kontextům. Pod-
statnou část svého tvůrčího života Ivanka
prožila v době komunistické normaliza-
ce, kdy hrůzná ironie a pozvolná eroze
všeho hodnotného vytvářely naši každo-
denní realitu. Ale i tuto zkušenost doká-
zala přetavit v čistý vtip a odvážně černý
ironický humor, který se naplno projevil
v jejích pozdějších výtvarných pracích. 

Osobně mám pocit, že Ivanka byla
schopna svým dílem sdělit prostou
a z toho důvodu zcela nevšední pravdu:
„Smrt, stáří, pomíjivost nejsou opakem
života, jsou už v našem životě skryté.“

Právě tento hluboký vhled do povahy
života a věcí ji začleňuje do kontextu s dí-
ly předních osobností české fotografie
a výtvarné scény, jako byli např. Emila
Medková, Vilém Reichman nebo Eva
Kmentová. Posun epoch nepřipravil pro
Ivanku žádnou adoraci, byla již zkoušena
četnými chorobami. Zbavil však její prá-
ce ideologické absurdity a ironie a o to
více vynikla její lidskost a smysl pro hu-
mor. Vzpomínám na jednu z jejích koláží
(nevím, zda se dochovala), na které byl
reliéf jakési tajemné postavy s kosou
z hedvábného papíru. 

I tento tradiční nástroj smrti se v Ivan-
čině ztvárnění stal přívětivý, hebký a vlíd-
ný a odněkud z dálky slyším stále její
smích. Není čeho se bát. 

„Za oknem sněží. Já sedím před zrcad-
lem a myslím na tebe.

Zrcadlo, ten velký diamant, se leskne.
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Cítím záchvěvy chladu hluboko v kos-
tech, kosti se rozestupují a do mě vchází
ženská bytost se ztuhlými údy, protahuje
se mnou a vstupuje do zrcadla.

Jsi to ty? Ta dívka proměněná v dia-
mant?

Sněží stále víc. Vzduch je slaný. Mezi
oknem a zrcadlem, sníh a diamant, chvíli
bělost a hned zase modř.

Kouřím cigaretu a dlouze setrvávám
v neuchopitelném tušení.

Vzpomínka na tvoji lásku mě nutí mys-
let na smrt. Slastnou smrt.

Měkkou, měkounkou loďku.
Budu spát na palubě.
Uslyším šepotavé loučení listí s větve-

mi stromů… pak první, druhý, třetí list…
přikryje mé čelo a jeden druhému ti-
chounce řekne: Miluji tě… Před mnoha
lety nebo za mnoho let, jedna lidská by-
tost řekne druhé: Miluji tě… a až zetlí je-
jich těla a jejich duše vysuší vítr.

Jako dva listy přikryjí naše čela.“
Liao I Wu

Keramik Ivan Hostaša

Na tvorbě Ivana Hostaši (obzvláště
v pozdním období) je zřetelná jeho touha
po vnitřním osvobození. Jeho nespou-
taný svobodný duch se nenechal ome-
zovat ani formou, ani konvencemi, do-
konce ani vlastním tělem. Byl přímo po-
sedlý hledáním jakési „syrové prostoty“,
sestupem k podstatě krásy hlíny a země.
Nemohl jinak. Jeho život totiž nebyl sva-
zován možností volby. Nadání, jímž byl
„postižen“, bylo podobného ražení jako
genialita bluesového mága Roberta

Johnsona, kterému kytaru údajně naladil
sám ďábel. 

Možná proto Ivan blues miloval a sám
byl jeho virtuósním interpretem na kyta-
ru, kterou kdysi zakoupil v jednom petro-
hradském bazaru. Ze stejného podzem-
ního zdroje vznikají i jeho nejcennější ke-
ramické objekty ryb, ptáků, reliéfy moře,
oblohy, rozličné „živelné“ objekty, množ-
ství čajového rakovaného nádobí, ale ta-
ké experimenty, kterými si opakovaně
vysloužil zápis do Guinessovy knihy re-
kordů. 

Desetimetrový keramický maják, který
během týdne vytočil na kruhu ze 4,5 tuny
hlíny, dosud stojí v Plzni na Slovanech.
Největší keramický objekt tohoto druhu
na světě.

Ivan více než kdokoli jiný vyznával při-
rozenou svobodu projevu. Svým neustá-
lým tázáním se po metodě, rozrušováním
ustálených technologických postupů
a hlavně svým nevázaným životním sty-
lem nevědomky navazoval na tradici tzv.
umělců excentriků, kteří tvořili již ve sta-
rém Japonsku a Číně. 

Možná z tohoto důvodu ho osobní
„karma“ vede opakovaně k účasti na
prestižní světové keramické výstavě v ja-
ponském Minu, kde v roce 2005 získává
čestné uznání poroty a je zařazen do ka-
talogu mezi 100 nejlepších keramiků
světa. Z Ivanových objektů, které ucho-
vávám v čajovně jako posvátné relikvie,
stále vane jeho ohnivý duch. A život, to je
přece oheň. 

Tvrdí se, že ti, co hledají věčnost a krásu,
sklízejí smutek a samotu. Ivan však ve své
poslední keramické peci v hlubinách Země
sám není. Svou Smrt si vzal s sebou.
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Můj otec

Postranními uličkami přicházím na neznámé náměstí
kde je shromážděn mlčenlivý zástup
Zvolna se přede mnou rozestupuje
V jeho středu leží na nízkých nosítkách můj těžce nemocný otec
Kdosi mě oslovuje 
Ale ničemu nerozumím
Jeptiška stojící za nemocným začíná pronikavě křičet
Ukazuje na mě stříbrným křížem
Zástup se hrozivě uzavírá
Rychle se rozhoduji
Mávám pažemi a vznáším se do výše
Míjím arkády renesanční radnice a otevřená okna vyložená peřinami
V průzračném vzduchu víří oči zemřelých
V dálce vidím svého otce předstupovat před zářící soví bytost
Začínám rozumět ptačí řeči

Prohlížíme si s otcem zadní trakty neznámých domů
Na opuštěných dvorech se povalují zbytky pobořených zdí
Vzduchem poletují papíry a špinavé peří

Otec mi vypráví ruskou pohádku o věčně hledícím
který žil na ostrově Gulag

Po pavlačích se pomalu pohybují stíny
Jako motýli probuzení v zimě

Beru otce za ruku
Jdeme dvorem a pak dlouhou liduprázdnou ulicí ven z města
Cestou potkáváme jen hlouček močících důstojníků
Otec nese v podpaží malé sluneční hodiny a zlatý srp
kterým Keltové strhávali z borovic jmelí

Za městem vyhledáme vysoký strom
Otec šplhá do koruny až na nejtenčí větve s křehkými lístky
Bere srp a neslyšně řeže do třpytícího se prostoru
Jeho tělo zprůsvitnělo
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Jaro ve mně vypuklo v plné polní, ale
bez flóry, přímo uprostřed skládek, míst
s olověnou duší. Čím to? Nedovedu si
vysvětlit ten přerod, jako bych se bránil
něčemu vyššímu, šel s kůží na trh, i když
neočekávaje zisku. Myší posluhovači již
větří: ochutnávají nový zápach, tentokrát
potu a slin, už ne tu cizí žlučovitou vaze-
línu, krev Města, ale tu starou, zapome-
nutou organickou tíhu nést a být nesen...
vlastně se teď učím, že lehkost, něco ja-
ko pocit, že vyskočením z kůže vyřeším
všecky taje světa, zošklivím si jeho krásy,
že nahlédnu za všecky vynucené sebe-
vraždy, uvidím v lidech zlo, jak se hýbe,
stěhuje do jiných koutů těla a těl – ta
rána, kdy se přemlouváme, abychom zas
a znovu nikomu neublížili, někoho omy-
lem nezavraždili, pohybem břitvou od
ucha k uchu se nevysmáli životu navzdo-
ry; ta rána, kdy se potichu neuměle mod-
líme, abychom nezbortili těch pár světů,
které v nás pěstuje vnitřní pastýř, zlo
s tváří beránka – a my se držíme, aby
ruka nevyletěla a bez vůle nerozdrtila čísi
hrtan, čéšku či odkryté mužství; ta rána,
kdy si přejeme, aby vše bylo při stejném,
tom starém, časem sežvýkaném odhod-
lání přežívat – je nám do breku při kaž-
dém letmém pohledu do cizích, nebo
snad přivlastněných očí toho druhého,
protože se najednou cítíme obnaženi,
přistiženi in flagranti s cizí duší – vinni, že
vidíme.

Já však nevidím. Nechci to tak. Bude
to tak lepší. Nebudu načapán, nikdy se
nezacítím provinile, budu pouze hmatat,
slyšet, čichat a chutnat – nevinnost sa-
ma. Cokoliv, co bude vizuální vjemy jen
připomínat, bude uvelebeno v předsta-

vách, ano, v předsíni ideálního světa,
v němž opět tělesně zažívám rozkvět.

Slyším nožky cupitat, nosíky čenichat,
vousky ohmatávat: pode mnou se něco
nemalého děje. Vypadá to na pohotovost
– myší pištění vteřinu od vteřiny zesiluje,
patrně posily a troubení (představuji si
dlouhou mosaznou trubku podepřenou
mnohými hlodavčími asistenty a mistra
trubače: tváře jako slabikáře, plíce jako
dva chrápající slimáci – jak jinak než
v milostném propojení, byť si umějí užívat
sami) na poplach. Vstoupím jim do pří-
běhu mírným odkašláním: „Nic se nedě-
je, milé myšky, to jsem se jen zamiloval.“

„A do koho, ty balvane?“ slyšel bych,
kdybych tomu jejich pískotu rozuměl.
„Netuším, možná jsem to už zažil, anebo
to je vždy nějak poprvé...“ zněl bych za-
sněně, kdyby to opravdu byla nefalšo-
vaná diskuse. „To nás nezajímá. Miluj si
koho chceš, třeba cihlu s přeraženým
rohem, pachuť omítky nebo hlínu za neh-
ty. Zradil jsi nás a my tě potrestáme...“
slyšel bych polekán, pokud bych kdy měl
tlumočnické střevo nebo nápovědu
v publiku, i když stejně nepřítomném. „To
nemusíte. Už jsem potrestán dost tím
blouděním a vším kolem...“ bránil bych
se, kdybych měl čemu, avšak nemožno
– bujně zelenavý stojím v moři odpadků,
krvácím mízu, jak se odlupují mechanic-
ké součástky, a pode mnou si nesmysl-
ně a dětinsky hrají krysy škatulata hejbej-
te se.

Jistěže, hra na chaos. To vše jsem od-
tušil od jejich slepého narážení hlavička-
mi do mých kotníků, sem tam mě i chu-
dinky zmatené omylem hryzly, jako bych
byl jejich poslední večeře. Se sveřepě

Vojtěch Němec  

Vklíčení
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zavřenýma očima a rukama vytrčenýma
vpřed jsem se vydal znovu do ulic, ten-
tokrát však neobjevovat taje městských
zákoutí, nýbrž vyjevovat a roznášet všec-
ku tu lásku, co mám v sobě (a zrovna ji
cítím, jak odkapává z mého lokte, mazla-
vá a voňavá jako balšám), mezi nevěřící
ne psy, ale ztracené ovečky. Všecky je
spasím a hezky jednoho po druhém.

V roli spasitele se musí člověk chovat
nanejvýš delikátně: jak by to vypadalo,
kdybych opomněl zachránit, byť i nicot-
nou, někde zatoulanou, nic netušící du-
šičku? Mé svaté kroky se opět octly na
ulici: ze zavšivených koutů, kde na mě
číhala rez a další zuby času; ze dvorů,
kde páchla hlína a nebyla vůbec k sněd-
ku – ač mi mohla vonět mrtvolnou vůlí
obživnout, dát tvar kdekterému hrnci na
duše, talíři, urně, lezli v jejích útrobách
mravenci, cedili půdu a zahnívali na bři-
ších nezastavitelných žížal; z parkovišť,
na jejichž vymezených plochách tlely
plechy aut – z toho hnusu ožívaly potahy
uvnitř, šílely a pomalu a pak hned s rych-
lostí albatrosů kopulovaly s podvozkem,
tekly chemikáliemi dolů a rozežíraly tu
kov, tu prošlápnutý pedál; z průjezdů,
kde se zastavilo vše, co kdy šlo kolem:
babička s psíkem, dítě, muž s rákoskou
na dítě, dítě, tentokrát větší, méně sklad-
né, takže zakrývalo výhled na dvůr, kde
hliněná království mravenecká, jak již
bylo naznačeno, nákaza – obohacená
bakteriální velmocí toho kterého teroris-
tického státu bez hranic – usídlená v ro-
hu, po celé výšce podlaha-strop, dítě
omotané pavučinami (asi pokoutně oblí-
bené), bližší určení pohlaví vyloučeno,
vše němé, ztratilo slova, ta už nikam ne-
patří, bez pohybu – kam by vůbec šly ty
věci?, ztratily cíl, místo určení, už se jim
nebude vařit oběd, čekat na ně s večeří,
vzdychat ách, kde jen je ách?, přímo do

necentra nedění – mezi vichry zlámané
značky tam nejezdi, tam nechoď, tady
zpomal a sněz si svačinu. Ne, ty věci
v průjezdech zachraňovat nebudu – už
je beztak pozdě, sežral je čas, nene-
chaly se chytit, ani dovolávání se vyšších
instancí nepomůže. Tady mi pšenka ne-
pokvete, ačkoliv cítím, jak mi samou vše-
láskou ledviny prorůstají pýrem. Jdu tam,
kam se zamane – mezi žebráky, sběrače
a další unterleute. Tam, kde je dosud
aspoň náznakem živo.

„Jehéj! Ty seš mi ňákej povědomej!“
vřeští mi do ucha k uchu sem tam lecjaká
lůza. Tvrdohlavě odpovídám pokaždé to
své: „Ale né, vašnosto, jsem tu prvně ve
vašem. Chci hlásat slovo Buoží, lásku,
znáte-li z doslechu,“ a počnu příklady
a podobenstvími dokazovat, že jsem po-
sel Buoží a chci sdílet svou lásku s ostat-
ními. I semknuli se kolem mě patvarné
obličeje bez očí, bez očnic, se zašitými
místy, odkud kdysi pokojně tekl sklivec
pryč, odešel do klidnějších krajin, ně-
kam ven do něčí misky-dlaně, neboť
hlad si nevybírá ani mezi žebrotou, údy
nadvakrát dozadu zvrácenými, protože
takhle se chodí pozpátku jednodušeji –
jako tygr, ale polomrtvý, pro jistotu, aby si
nikdo z chodců neřekl „ten to finguje, ten
si to jistě udělal sám, aby vzbudil lítost“
a dával, dával, dával tu trochu na hlt
buožského ležáku, co zbyl po masa-
krech; kurvy, co po nocích vyhrabávaly
nebuožtíky a nebuožtice – pokud možno
v časném nazrávání – z masových hrobů
u poloprázdných nemocnic – víčkem od
konzervy s chirurgickým umem odřezá-
valy ňadra, pysky a pyje a se švadlen-
kovskou péčí si je přišívaly na příslušná
místa, kde to nebolí, plyne slast jako při
souloži s něčím cizím, někdy se přicho-
mýtne nějaká nová mutace viru a začne
se prohryzávat nervovým systémem až
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k povrchu; padlí sběrači, co po tisíci
a jedné intoxikaci změnili svá barevná
schémata z bílé jeskynních červů k mno-
habarevnosti modřin, hnisavých ran ne-
bo čerstvě vyhřezlých vnitřností té které
automobilové obětiny; přežraní k prask-
nutí se hrbí nad svými střevními laloky,
hučí zevnitř a funí ven – už už abych se
vypovídal a mohli se dál cpát někde u po-
pelnic, kde se hromadí pot a výkal Měs-
ta, protože odpad se jim stal Drogou,
svatou manou přinášející úlevu od života;
pouliční prodavači orgánů všech půvo-
dů, účelů, barev a velikostí, se skalpely
na vzorky pro zvědavé zákazníky – za pří-
platek instalace na počkání, další přípla-
tek: více či méně improvizovaná narkóza,
další příplatek: sterilizace nástrojů, ale to
už současná klientela nevyžaduje, je kri-
ze a každý šetří jak se dá, navíc se množí
zvěsti o konci Města, a tak stále více zá-
jemců je ochotno riskovat sražení krve,
fatální infekci, horečku a uhnívání údů
prst po prstu, tihle obchodníčci se živo-
tem se krčí ve svých liliputánských hábi-
tech a s mokvavými pytli přes ramena šil-
hají na mě, hltají skrz síto pravé pověrči-
vosti každé mé slovo. A to slovo je od
Boha. A to slovo je Bůh.

Ne sto, ne tisíc, ne pár tisíců, ale celý
národ mi v ulicích naslouchal. Hromada
umírajícího masa na mě shlížela se
střech, oken, prázdných futer, kde to
dřív někam vedlo, někam, kde jakoby
prosebně trčí ke slunci pahýly základů,
zvedaly se i poklopy kanálů a z nich oči
upřené do mých, uši naladěné na tu jedi-
nou frekvenci buožího rozhlasu: a mými
ústy Buoh promluvil, zesílil projev na hla-
hol polnic, rozezvučel se po tabulkách
oken, rozechvěl cihlu od cihly v komí-
nech, oloupaných zdech, v zazdění hla-
domorny, něco přeskupoval a znásilňo-
val v duších posluchačů.

Zastavovali se i chodci – kasta těch,
co chodí vždy odněkud někam, za něčím
a někým prazáhadným, nebo jen tak,
z hecu, aby nevypadali podezřele – opí-
rali se o zdi domů nebo se provrtávali
skrz těla podlidí, tedy pokud jim nechy-
běla zdravá soutěživost, touha dosáh-
nout svého i za cenu drobného nepo-
hodlí.

Přicházeli ke mně – mladí, staří, čers-
tvě donošení i nad hrobem, žádali mlčky
nějaké vysvětlení: proč žít a proč umírat.
Rozpoznával jsem v nich i falešné hráče:
ty, co myslí ve jménech svého na úkor
cizího, chtějí k nápravě světa užívat vražd
a jiného dobrodiní. I ty jsem přijal – i ta-
koví patří do mého kázání. Teď je vidím
jak na dlani: mrtvolné provazy těl obto-
čené kolem těch, řekněme, méně mrt-
vých, připravených kdykoliv zemřít – ru-
kou a slovem mým, nebo jakékoliv jiné
pravůle rozhodovat o životě.

A proud cizího nadvědomí tryskal skr-
ze můj hlasivkový aparát dál: v buožském
vytržení si posluchači počali vyznávat lás-
ku, univerzální stav duše, pochopili mé
poselství. Tak se svými těly převalovali
přes ostatní, vyvrhovali žaludeční a jiné
šťávy, aby vše bylo již nakousnuté, při-
pravené k dotrávení.

Nejednu skupinku jsem přistihl, jak se
její členové navzájem tráví a trhají na kou-
síčky – v extázi odtržení od pozemské
tělesnosti se oddávají rituálu Obnovy, ra-
dikálnímu popření hmoty ve prospěch
nehmotné existence. Toto chvályhodné
chování se šířilo ulicemi jako mexická vl-
na, zachvacovalo všechna různá pohlaví
i monstrozity, všechna myslitelná pospo-
jování tělesné masy. Chutnalo mi to. Cítil
jsem pohárky těch pravověrných, dýchal
jejich apetýt po krvi, blízkosti tepla, tepu
a krvácení. Takové jsou mé ovečky: dra-
vé, věřící, milující sebe sama.
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Začal jako každý jiný. Vstala jsem
v pět, oblékla se a namalovala. Manžel
trval na tom, že mě chce vidět pořád
upravenou. Nepřál si výrazné barvy a vý-
střihy, ale tvrdil, že ho mám dobře repre-
zentovat, a rád mě viděl hned po probu-
zení usměvavou a nalíčenou.

Udělala jsem snídani a přinesla mu ji
do postele, jak mě to naučil. Ano, potom
jsou sice v posteli drobky a hrnek s ká-
vou na polštáři nepostojí, ale to zase ře-
ším tak, že každý den převleču postele.

Ten den manžel odjížděl na celý den za
Enricem, pro kterého pracuje. Zamávala
jsem mu z okna a vrhla se na dům. Řekli
byste, že se doma musím nudit, ale já
mívám každý den naplněný prací. Nej-
prve zatopit v krbu. Samozřejmě máme
ústřední topení, ale jak říká manžel,
dřevo je levnější, příjemně voní a on má
rád plápolající oheň, když přijde domů.
Ten den ale studený komín vháněl
chuchvalce dýmu zpět do místností.
Kašlala jsem, snažila se nedýchat, ale
musela jsem otevřít okna, běžet do
koupelny a opláchnout si oči a obličej.

Když se dým rozplynul, znovu jsem se
namalovala a teprve na druhý pokus se
krb rozhořel. Radostně jsem běžela přes
zahradu pro dřevo a nanosila plné náru-
če dovnitř. Kdybychom měli děti, napad-
lo mě, určitě by mi pomohly. Ale manžel
je nechtěl, říkal, že by ho rušily od práce
a překážely.

Bylo devět, následovala zvířata – hadi,
krokodýli, štíři, tarantule a jedovaté ryby.
Kdysi jsem je odmítala, přece jen jsou
všichni prudce jedovatí, ale manžel si je
prý přál od dětství a tvrdil, že se o ně bu-
de starat sám. Za ta léta jsem si zvykla.

Ráda je pozoruju, když rdousí myš, a tiše
na ně mluvím.

Pak jsem dala psům. Osobně bych si
přála kočku, připadá mi elegantní a ne-
náročná, ale manžel mi vysvětlil, že mu-
síme náš dům střežit a že s nimi bude
chodit cvičit. Ale dnes mě oba rotvajleři
rádi doprovázejí na vycházky po okolí.

Potom zavolal manžel, že chce k obědu
sicilskou caponatu. Zkusila jsem mu vy-
světlit, že nemáme doma všechny druhy
zeleniny, ale řekl, ať se snažím, že nemám
nic jiného na práci, a pak už se musel
rychle vrátit k Enricovi. Vlastně měl pravdu,
pořád tak těžce pracuje. Chtěla jsem zajet
do města, ale v garáži nestálo žádné auto,
ani to malé vozítko, o kterém tvrdí, že mi je
koupil k Vánocům. Zkoušela jsem mu vo-
lat, ale odbyl mě, že ho potřebuje Enrico
a že si určitě budu vědět rady. Nasedla
jsem na kolo a zajela pro lilky, rajčata, oli-
vy, cukety a další druhy zeleniny, bez nichž
by jídlo z rodné domoviny nechutnalo tak,
jak má, a dala se do vaření. K tomu, aby se
vám caponata povedla, dusíte každou ze-
leninu zvlášť, takže je to sice chutné jídlo,
ale docela pracné. 

Když jsem skončila, volali z elektráren,
že dlužíme za dva měsíce. Zdálo se mi to
divné, manžel určitě všechny účty platí,
a slíbila jsem jim okamžitou úhradu elek-
tronicky. Pak jsem se připojila k interne-
tu a zjistila jsem, že rodinný účet je na
nule. Hledala jsem v trezoru, kam manžel
občas pro peníze chodil, ale nebyly
v něm ani moje šperky, jen několik po-
tvrzení ze zastavárny. 

Caponata už voněla celým domem. Při-
ložila jsem do krbu, nachystala talíře na
stůl a šla se převléci k obědu, aby manžel

Daniela Kovářová  

Docela obyčejný den
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nebyl nespokojen. Ještě jsem si přihladila
vlasy a při kontrole make-upu přepudro-
vala tu modřinu na bradě, kterou mám od
minulé hádky. Ale byla to tehdy moje vina,
vajíčko se mi opravdu nepovedlo, jak si
přál. Pak zavolal Enrico. Ptal se, kde je
manžel, že ho už měsíc neviděl. Něco ne-
určitého jsem zamumlala, ale naštěstí
manželku jako já nikdo neposlouchá.

K obědu nepřišel. Žehlila jsem jeho
košile se švy na rukávech, přesně jak mě
to naučil, a přemýšlela. Vždycky tvrdil,
jak je vydělávání peněz únavné a jak
mám být ráda, že jsem doma, ale někdy
bych zase chtěla mít kamarádky a pro-
bírat s nimi každodenní starosti. Z pře-
mýšlení mě vytrhla pošťačka s balíkem
na mé jméno. Odesílatelem byl drahý
hotel nedaleko a uvnitř vzácná mohérová
šála. Ředitel hotelu mně i manželovi dě-
koval za opětovnou návštěvu, přiložil šá-
lu, kterou jsem na pokoji zapomněla,
a popřál, abychom příště měli víc štěstí
při sázení. Bylo to podivné, protože jsem
v poslední době v žádném hotelu nebyla,
zdržuju se skoro pořád doma. Kdo jiný
by se každý den postaral o zvířata?

K večeru nám odpojili elektřinu, tak
jsem rozsvítila svíčky, horké jídlo zabalila
do kožichu a ke krbu jsem nanosila další
polena. Když manžel přišel domů, viděla
jsem hned ode dveří, že bude lepší ne-
chat ho v klidu, abych nebyla potrestaná,
že ho ruším. Když pochopil, že bude bez
televize, šel si lehnout. Sledovala jsem
ve tmě obrysy jeho těla na posteli a pře-
mýšlela, zda mě čekají exekutoři, probo-
dávání pneumatik a výhružky po telefo-
nu, že ublíží psům. A večer samota nebo
výprask.

Pak mi došlo, co musím udělat pro nás
oba. Za svitu svíček jsem k postelím při-
nesla dva hady, štíra a tarantuli a pustila
je ze skleněných kójí na postel, na pol-
štář a pod deku. A pak si lehla k man-
želovi, zavřela oči a usnula. Věděla jsem,
že to bude rychlé. Byla jsem klidná, smí-
řená a spánek byl milosrdný.

Ráno byli všichni zpátky ve svých kó-
jích. Dívali se na mě otevřenými dvířky
a zdálo se mi, že se usmívají. I manžel se
na mě trochu usmíval. Ležel vedle mě,
tvářil se vyrovnaně a byl mrtev.

Šalmaj

Vladimír Novotný

Jak stehlík a vrabec usedli 
spolu na švestkovou větev

Ach, vy opožděné debuty, buďte po-
chváleny! Po více či méně příležitostných
publikacích (včetně samizdatových a po-
té časopiseckých, mj. v Pěší zóně
a v Plži) konečně do kontextu novodobé
české poezie vstupuje západočeský

nonkonformní všeuměl Ivo Hucl se svou
první „řádnou“ knihou Ostrovní básně
(ilustrovanou sinologem Jiřím Strakou).
Jenomže, jak už to u opožděných debu-
tů bývá, nejde o klasickou básnickou
sbírku nebo o „normální“ knihu veršů,
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nýbrž o autorský (?) výbor z tvůrcova už
třicetiletého psaní poezie. (Některé
orientační údaje o těchto třech deseti-
letích najdeme v ediční poznámce.) Bib-
liograficky řečeno tudíž Hucl knižně
debutuje v padesáti letech. Tuto jeho
prvotinu/ne-prvotinu vydala Bezejmenná
čajovna ve Šťáhlavicích, což je „huclov-
ská“ aktivní kulturní instituce sídlící v obci
či v „malé vsi“, jak se dočítáme, kde
umělec již více než dvacet let žije. Možno
povědět, že je to i dárek sui generis sám
sobě, k autorovým padesátinám, jakož
i arcimilý dar básnictví českému.

Co je nahoře, to je i dole, platí odpra-
dávna, pročež začněme tím „dole“ čili
reáliemi této knižní publikace. I když se
v tiráži píše o redakci a jazykové korek-
tuře, možno konstatovat, že tím kniha
prošla v míře zcela nedostatečné a pře-
devším ledabylé. Jen zkuste v Ostrov-
ních básních najít rok vydání! Ani s lucer-
ničkou… V dvouřádkovém copyrightu
jsou tři věcné prohřešky, a to se ještě
neodpustitelně zapomnělo na Viktorii Ry-
bákovou, jejíž senzitivní ilustrace úcty-
hodně zdobí autorovu knihu. A samozřej-
mě chyby a chybičky. Je-li v tom víc ne-
dbalosti nebo víc nezkušenosti, krušno
mi říci. 

V podstatě je výbor z Huclovy poezie
po této stránce (poznámkový aparát pří-
mo úpí, srov. pozn. 4 a 7) prezentován
zcela amatérsky, resp. diletantsky. Za-
mrzí i zbytečná lapsa – doufejme, že jde
o pouhé překlepy – jako Marco Pollo
nebo jakýsi Yets. Chudák William Butler
Yeats, jeden z arciduchů evropské kultu-
ry… To aby se celá tzv. keltská renesan-
ce zahalila do smutku! Apollinaire nebyl
Guilliam. Ani geniální Fellini se nemá
psát barbarsky, čili Felinni.

Otazníky vyvolává i kompoziční členění
publikace do většího množství oddílů.

Jde-li o autorský výběr a o autorovo řa-
zení, nepočínal si nejšťastněji, pokud
Huclovi někdo zvláště s uspořádáním
knihy radil, potom radil špatně. Hned
úvodní soubor začíná básní z roku 2007,
po ní následuje báseň ze září 1989, pak
zase z roku 2007 a poté z července
1992… Desetiletí poskakují jak čamrda,
poskočíme i do léta 2010 – a není divu,
že ty básně jsou jiné, hodně odlišné a je-
jich zřetězení se zdá být skryto v na-
prostých mlhách. 

Vše je to jakoby bezbřehé a neprů-
chodné, povězme vlastními slovy básní-
kovými. Mnoho textů je uvedeno i s vro-
čením (ba i lokalizováno), mnoho jiných
nikoli. U některých oddílů chybí sebe-
menší náznak, kdy asi básně vznikly.
Z editorského hlediska se seřazení ver-
šů může přirovnat k samým „podivným
dvojicím“, ergo: z redakčního ani z edi-
torského pohledu si Ostrovní básně žád-
nou šalmají slavobránu nezaslouží. Však
i pojmenování publikace podle názvu
vstupního oddílu svědčí o určité bezrad-
nosti. Věřme, že příští Huclova knížka
veršů bude připravena důstojněji!

Raději pospěšme k vlastním autorovým
výtvorům. Zase je tu však nemalý inter-
pretační oříšek! Publikace se totiž uzaví-
rá pravděpodobně nejstarším zařazeným
Huclovým příspěvkem, totiž cyklem nebo
skladbou Prozření, textem, jejž básník
napsal již ve dvaceti letech – v květnu
1981. V podtitulu se píše o „poctě Waltu
Whitmanovi“, což nelze popřít, zato zpo-
chybnit ano: jde o evidentní poctu Allanu
Ginsbergovi, tudíž nonkonformní, provo-
kativně recitalové poezii, kterou si spoju-
jeme s protestním charakterem beat-ge-
neration. Paradoxně je to sugestivní,
vskutku ginsbergovské básnické vyzná-
ní, manifest svého druhu, uzavřený
vzpurnou litanií o definitivním prozření
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„v šeru Golgoty“, „s pocity …Plzně /…/
let 1938 a 1968“, ale i o prozření „nade
vším, s bohy u nohou“. Vyznání je to pů-
sobivé, jenže: k této rané poetice se
Hucl ve vybraných básních, napsaných
mnohem později, už skoro nikde nevra-
cí, pohříchu jen v nejnevydařenějších
verších! Přesto jeho víru v prozření res-
pektujme: ano, tato tvorba je produktem
básníka zřícího, jehož zření je zřejmé,
tvůrce pozorujícího svou tvář i svůj svět
„v zrcadle vesmíru“.

A jaká je to tvorba, klaďme si otázku
nejfundamentálnější? Nezapomínejme
na literárněhistorické paralely: Hucl je
generačním vrstevníkem různorodých
a různotvarých básnících literátů jako na-
mátkou J. H. Krchovský, Roman Szpuk,
Pavel Kolmačka, Jiří Studený či Jaroslav
Pížl, jen o rok mladší je Jáchym Topol,
zato z prozaiků je stejný ročník žel již zes-
nulý Jan Balabán. V tomto generačním
spektru zaujímá básník ze Šťáhlavic
poněkud soliterní postavení a nejblíže
má pravděpodobně k Lukáši Marvanovi
(nebo i Viktorii Rybákové). Ivo Hucl totiž
píše verše, v nichž je vše jako by „na-
psáno v čarách světa“ (L. Marvan), poe-
zii, která ve srovnatelné míře inklinuje dí-
lem k tvorbě filosofické, až kosmogonic-
ké, dílem k fenomenologickému psaní. 

Věru, jsou to sice i ti stehlíci a vrabci
spřízněně vysedávající na jedné větvi, jak
se píše v poslední básni knihy, jejich
dvojzpěv či souzvuk je ale nečekaně
ucelený až harmonický. Myšlení o světě
se tu promítá, arciže v různé intenzitě,
zvláště do hloubi jdoucích metafor jsouc-
na vnitřního i vnějšího a občasná poloha
recitativu souběžně a porůznu tíhne

k polohám strohých sentencí („nejlepší
básně jsou z jediného slova“). Jako by
nás tyto tajemnými významy občas pře-
tížené verše uváděly do časoprostorů,
kde „žádné tajemství neexistuje“ a kde
rovnomocně „nemoc je vědět/ nemoc je
nevědět“.

Je to zvláštní úkaz v novější české poe-
zii: totiž gnoseologické sousedství tzv.
autentické obraznosti, spjaté s autoro-
vým básnickým nonkonformismem, čili
imaginace prolínající se s myšlením ve fi-
losofických obrazech, vyplývajícím z Huc-
lova alternativního vnímání cykličnosti
světa a života. Zjevně je tu více filosofie
zenu a vůbec impulsů z Orientu než fe-
noménů křesťanské mystiky, co z toho je
však přesvědčivěji nazřeno? Možná i po-
loha baladického poetična, možná kos-
mické vize „nepohnutého jasu“, kdoví!
A mají-li některé texty spíše iniciační než
literární charakter, jsou to pak ještě verše
a ne zakuklené rituální promluvy, reflexe
básnického zasvěcování lidí hledajících
nebo přediniciační oslovování nehledají-
cích? 

Snad se více dovíme později. Čteme
zde však i trochu apodiktické, že „život
nepotřebuje žádné koncepce, popisy
a analýzy“. Ba, ba, jenže Huclova kniha
jako celek je knihou koncepční poezie,
fenomény života jsou v ní vystavovány
hutné i obšírnější deskripci a o „neduál-
ní“ analytičnosti Ostrovních básní rovněž
nemáme zapotřebí pochybovat. Tudíž co
ještě podotknout knize na uvítanou?
Třeba že filosof může napsat tak jako
Hucl v posledním verši tohoto výboru:
„Už mlčím.“ Leč básník by neměl, neboť
zří slovy.
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Jan Jelínek

Pouhá vodda z vodovodda II.
kariéra
slepá utahaná kobyla
z bůhvíkolikáté ruky
kterou bičem a ostruhami
neúprosně štveme
dnem i nocí vzhůru
po vlastních zádech

vejlupek
Moje karma?
Nebýt na prodej 
zdarma 

břídil
přejetý autem
které sám řídil

nevítaná perzóna
její trošky do mlýna
o čemkoli k čemukoli
zrnky písku v soukolí

demokratický paradox
držte hubu
je doba nová
dnes mají všichni
svobodu slova

Kdo jinému jámu kopá?
Ukrajinec 
(a nejspíš) načerno.

post coitum disentum
bestia triumphans
homo triste

recidiva
chce to jen opravdu chtít
kámo
ukradne už se to samo

tiskoví mluvčí
domácí kuchyně
bublinky z Champagne
k přežrání jitrnic
o pravdě po pravdě
neřeknou vám nic

Olympan
(Milanu Knížákovi)
Na rudém koberci 
do klasiků klubu
drží v zlaté livreji
historii hubu

pavěda
eh, ti zkurvení sexuolozi
co na ženy nám
v ordinacích
lozí…

qeer
Stará lesba?
Les-baba

Starý gay?
Papa-gaj

* * *
darovanému koni prý na zuby nehleď
tenhle kouše, kope a žere jenom šunku!

reklama
Jak voní svěžest?
Jako láska, když
koření ji neřest

Unie výtvarných umělců
zaznělo to při fernetu po unijní schůzi:
diletanty bez talentu také obletují múzy –
diletalentické čůzy
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Milan Čechura

Papírový ohňostroj
A je to tady. Poslední kniha mého živo-

ta, alespoň pro rok 2011. Na těchto
stránkách jsme se od ledna vídávali a já
se snažil vám předat něco ze svých po-
citů k jednotlivým knížkám. A jsem rád,
že mohu tuto etapu zakončit právě Pa-
pírovým ohňostrojem. 

Všechno to začalo v roce 1999, kdy
jsem si koupil časopis Top Víkend Ma-
gazín. A v něm si přečetl fejeton od pro
mě neznámého Zdeňka Rosenbauma.
Pak už jsem každý týden chodil do trafiky
a ještě cestou z ní jsem hltal těch pár
řádek na předposlední stránce. Těšil
jsem se na sobotu jako malý kluk. A jak-
mile jsem se dozvěděl, že fejetony vy-
jdou knižně, okamžitě jsem poslal objed-
návku a za měsíc jsem v ruce držel útlou
knížečku s vlastnoručním podpisem.

Nyní nastane asi menší problém. Za-
tímco u těch titulů, nad kterými jste se
mohli zamýšlet v minulých číslech, byla
celkem velká pravděpodobnost, že jste
je četli, zde tomu nejspíš tak není. Není
to bestseller jako třeba Tři kamarádi
nebo Saturnin. I když pro mě to určitě
bestseller je. Takže bude na vás, abyste
mi věřili, že tato kniha je opravdu skvost,
přinejmenším co se sbírek fejetonů týká.
Podívejte se, co o tomto literárním útvaru
říká sám autor.

Fejeton je moc hezký žánr a já se sna-
žím, aby vyhovoval své nejobecnější
charakteristice obsažené ve Slovníku
spisovného jazyka českého, podle ně-
hož je to „vtipná a zajímavá stať v novi-
nách pod čarou“. Teda aby byl zajímavý
a vtipný. Na čáru se neohlížím. Tu si mů-
žete domyslet. Jak se mi to daří, můžete
posoudit i podle téhle knížky, do níž jsem

zcela svévolně a subjektivně vybral asi
150 fejetonů. A poněvadž jsem děsně
neskromný a chci, aby každý fejeton,
který napíšu, byl něco jako rachejtle,
která na prchavou chvíli zazáří a potěší,
dal jsem téhle sbírce název Papírový
ohňostroj.

Abych vás neošidil o své dojmy, pro-
tože na nich je založena tahle rubrika,
tak tady jsou. Dají se shrnout do jednoho
slova. Okouzlení. Když někdy čtu v růz-
ných periodikách fejetony, které se za ně
pouze vydávají, otevřu knížku mého ži-
vota, pokývám hlavou a řeknu. „Takhle se
to píše, blbče.“

A dost často to říkám i sobě, protože
fejetony píšu nesmírně rád, ač jsem si
vědom toho, že tak, jako ty Rosenbau-
movy nikdy vypadat nebudou. Ach jo.
Tak aspoň kousíček z toho ohňostroje.
Kéž ty rachejtle osvítí i vás.

Musím ovšem říct, že to vypadalo
efektně, když jste mohli o sobě říct, já
bydlím v Římě. Nebo v Hamburku. Nebo
na Krétě. Ale jen na první pohled, pro-
tože tohle jsme si mohli říkat akorát my,
obyvatelé této světové vesnice, a nám to
z pochopitelných důvodů efektní a do-
konce ani zvláštní nepřipadalo. Pokud
ovšem vím, nikomu z nás to nevlezlo do
hlavy a nezpychli jsme kvůli těm světo-
vým jménům. Ptáte se proč?

Ona v té vesnici byla totiž i jedna část,
která se světové praxi vymykala a to tak,
že značně, a připomínala nám, abychom
se všemu navzdory drželi při zemi.

Jmenovala se V čubčím ráji.
Takže díky, Zdeňku Rosenbaume.

A také vám díky, milí čtenáři, že jste to se
mnou celý rok vydrželi.

Knihy mého života
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Jiří Č. Ulrich

Nejdokonalejší tvor
Jsem nejdokonalejší na světě. Své hlu-

biny ukrývám do všech stran stejně
a jsem tak schoulená, že mám nejmenší
povrch těla, jaký jen může být vzhledem
k hodnotnému vnitřnímu obsahu. Řídím
se základní zásadou: dotýkati se svého
okolí co nejméně. Například?

Jsem-li na rovné dokonale vodorovné
ploše, stojím bez hnutí na jednom bodě.
Avšak běda, nadzvedne-li někdo některé
místo té plochy. Prchám nejkratší cestou
od toho nadzdvihovače.

Ale naopak k snižovateli, kterého mám
bůhví proč ráda, spěchám co nejrychle-
ji, tím rychleji, čím víc se sníží, a opět nej-
kratší cestou. Mohu si to dovolit. Jakmile
se jedním bodem dotknu své cesty,
ihned se štítivě odtáhnu a dotýkám se tím
vedlejším a tak dál, a pokud se roztan-
čím, jsou mé doteky nevypočitatelné.

Jsem dokonale uzavřena. Jediný vstup
do mne není. Kdyby někdo chodil po
mém povrchu, každým krokem by posky-
toval gravitaci větší šanci k pádu, já bych
mu nepomohla. Avšak i kdyby byl artis-
tou, bloudil by, bloudil, konce cesty by
nenašel. Pořád by okolo sebe viděl stej-
nou krajinu-hladinu zaoblující se k hrani-
ci, za níž nedohlédne, a která láká.

Jsem velice pohyblivá a od překážek
se ráda odrážím, zde ve většině případů
jsem vypočitatelná, a lidé, bídáci, této
mé vlastnosti využívají. Dám se lapit jedi-
ně do jamky, odkud mi sice setrvačnost
někdy pomůže vyhrabat se, většinou
však ne a já vypadám trapně, umrtvena
v pohybu jako spící zajíc.

O Vánocích je mi smutno, když téměř
s pláčem pozoruji své sestry, kterým
odebrali vnitřek, přesněji řečeno: vytvořili

jen tenounký povrch a tento jejich povrch
pomalovali a nafintili a ještě je k tomu
věší, aby se houpaly a cinkaly.

Mým bohem je pohyblivá stříbřitá ma-
terie, kterou lidé vězní (ostatně jako
všechny své bohy), ale tady příliš pro-
zaicky, v lahvích nebo podivných přístro-
jích, kde je nutí k cvikům nahoru-dolů,
dolů, nahoru, za horka za mrazů. A pře-
ce můj idol má nepodplatitelnou duši.
Stačí chvíle nepozornosti, popuštění
uzdy a změní se v útvary mně podobné,
menší a menší a ještě čilejší než jsem já.
Lidé to neradi vidí, jsou zděšeni, nepřejí
té volnosti, znovu vás spojíme, znovu
uvězníme, stačí láhev, haha, jejíž tvar mu-
síte přijmout.

Ptáte se, kdo jsou mí rodiče? Neptejte
se! Většinou se mi nepodobají a bývají růz-
ných ras nepatřičných tvarů. Při porodu,
jak vy říkáte zrození, jsou vždycky ničeni, ty
zvuky při něm, vrkot a hukot, kolem lítá vše,
co nejsem já a co už není ani část mých
rodičů. Někdy máme štěstí a rodíme se
z čehosi schopného téci. Je to bída, mít
netuhé rodiče a už nepoznat své prarodiče!

Mé sestry, kterých je kolem mne v ně-
kolika vrstvách v tomto vězení z lepenky,
nevěšte pomyslné hlavy! Pomalu si mu-
síme zvykat na otroctví, neboť jsme v ru-
kou lidí, a to jsou extrovní otrokáři. Ko-
nečně trochu světla, vykouknu nad okraj.

Jakýsi člověk bere mou sestru do ru-
kou, svírá ji v jakémsi přístroji, vrčení, co-
si k sestře přibližuje, to cosi do ní pro-
niká, ne, sex to není, zase to vytahuje,
teď sestru přikládá k oku, a já vidím, že
se dívá skrz ní, a jako by ulpěl svým
okem v průchozím otvoru mé sestry, ja-
koby ulpěl pohledem na mne. Teď podá-
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vá mou sestru odkudsi se objevivší žen-
ské ruce a ta ji navléká na kožený pro-
vázek, kde už jsou, nastojte, mé ostatní
sestry, které byly vzaty přede mnou.

Teď budu k nim přidána i já. Bude to
bolet? Snad ne, neb k necitlivosti jsme
zrozeny. A můj účel na tomto světě je
předurčen. Je bohulibý, i když mi to slo-
vo nic moc neříká. Ale co. Mohla jsem
kupříkladu střílet na lidi, mohla jsem být
okopávána, otloukána dlouhým klackem

na zeleném stole, mohla jsem, mohla
jsem. Když mi bude odepřen volný po-
hyb v prostoru, snad nanejvýš ten po
šňůrce, budu se svými sestrami. Bude-
me cítit doteky lidských prstů a naslou-
chat podivným litaniím, prosbám do větru
vesmíru. A nikdo se nepomodlí za nás.
Inu, lidé jsou tak necitelní. Ještě že mám
své vzpomínky, své přesvědčení a snad
časem něco pochopím z těch mumla-
ných slovíček.

Kapky deště

Hana Gerzanicová

Umění zpomalit
Čas letí – nedávno jsme počali nové

tisíciletí a už máme konec roku 2011!
Neletí však jen čas, vše kolem nás chvá-
tá, spěchá a my též. Svět je ve znamení
chvatu, není čas vše obsáhnout, vše po-
znat, všude být.

Počítače, roboti, globalizace, média –
vše jako by nás hnalo, nutilo spěchat víc
a víc. Informace nás napadají ze všech
stran, ze všech koutů světa, internetem
se okamžitě spojujeme se vzdálenými
místy, osobami, dopravní prostředky
jsou rychlejší a rychlejší – jako by se
v čase mělo splnit více – a přece máme
toho času čím dál tím méně – ovšem re-
lativně. Zdá se, že unikáme životu, že vše
spěchem ničíme.

Spěch! Pomalu to přece nejde! Vždyť
pomalý člověk by dnes nic nedokázal. Je
to pravda? Vyrobili jsme se spěchem?
Prolítli jsme svá studia za pár dní? Vše
má mít svůj čas – někdy i pomalé tempo.

Jen zvolna zraje obilí, umělec potřebu-
je k vytvoření díla čas. Dokonce poma-

lost je někdy nutná, jde-li o kvalitu věci.
Vinař musí dát dobrému vínu čas, a když
budete péct husu nebo dort, nevytáhne-
te to z trouby za pět minut.

Zajímavé je, že v antice, v Athénách
i v Římě, spěchali jen otroci. Status měš-
ťana byl vyjádřen klidným krokem. Za
více než dvě tisíciletí stali jsme se otroky
spěchu. Chceme stačit vše najednou,
jíme, jdeme, jedeme tramvají, telefonu-
jeme... Nechceme ztrácet čas, ztrácíme
jen své vlastní hodiny.

Ovšem záleží na tom, kam spěcháme.
Dobrým příkladem je třeba cestování.
Chci-li se dostat do Ameriky či Austrálie,
pak letím. Chci-li však mít příjemné od-
poledne, výlet – jdu pomalu, abych vy-
chutnala pohled na přírodu.

Den každého z nás má jen dvacet čtyři
hodin. Každý má jen určitou zásobu dní
života. To je náš čas! Můžeme jej pro-
letět nebo projít.

Caesar si jednou napsal do svého de-
níku: „Diem perdidi.“ – „Ztratil jsem
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Antibukolika 

Stanislav Bukovský 

Zůstáváme doposavád zde
Duch svatý a duch doby
Přítomnost Boží a zalíbení Jeho v lidmi

zhotovených stavbách určených pro Je-
ho uctívání je nejpatrnější v kostelech
gotických. Gotika, to je vznešenost i po-
kora. Gotický sloh je duchovnější než ro-
mánský a ve své duchovnosti přímoča-
řejší než sloh barokní. Gotika, to je du-
chovní funkcionalismus. Baroko je duchov-
ní postmoderna. Co přišlo po gotice,
může být zajímavé i hezké, ale Bůh se
tam již necítí doma tak jako v gotické ka-
tedrále nebo i ve venkovském gotickém
kostelíku. Stavitelé gotických chrámů se
chtěli zalíbit Bohu, zatímco stavitelé stán-
ků Božích  počínaje renesancí usilují spíš
o zalíbení se lidem.

V každé době lidé uměli stavět něco.
V gotice kostely, v renesanci zámky,
v osvícenství kasárna, v 19. století mu-
zea a divadla, ve 20. století napřed školy
a sokolovny a pak kancelářské budovy
a peněžní ústavy, určené k uctívání Ma-
monu. Současná doba si zas potrpí na
obchodní domy čili velechrámy posta-
vené k velebení Zlatého telete, ale vůbec
nejvíc na tunely. Lidský duch si vždycky
najde prostor pro své vyjádření. Duch
svatý si musí vystačit s tím, co bylo zbu-

dováno v minulosti. V bankách a v tune-
lech příliš velké zalíbení nenachází. Do-
konce ani v současné sakrální architek-
tuře.

Bůh nám přeje
Nižané, Milčané, Besunzané, Dale-

minci, Glomači, Neletici, Chutici, Susel-
ci, Nudzizi, Žirmunti, Koledici, Scitizi, Ni-
žici, Wolauki. Zliwini, Lužičané, Slubja-
né, Lubušané, Sprévané, Ploni, Moriča-
né, Semčici, Havolané, Stodorané, Lisi-
ci, Rečané, Zamzizi, Došané, Liňané,
Drevané, Ukrané, Rataři, Moričané, Do-
lenici, Volyňané, Črezpěňané, Varnové,
Obodrité, Polabané, Travané, Vagrové,
Chyžini, Ránové a další, to byly nám pří-
buzné kmeny, sídlící na západ od Labe
a Sály a na sever až po Kielskou zátoku.
Jiní příbuzní žili i na jih od nás. Kde je jim
všem konec? Zbylo jen trochu málo Lu-
žických Srbů a jako památka na minulost
něco slovansky znějících místních názvů
a příjmení, nepatřičných v rozsáhlém,
dnes již německém prostředí.

A tak jsme tu zůstali sami. Německým
nacionalistům odjakživa a nacistickým
vůdcům na čele s Vůdcem se zdálo kraj-
ně nevhodným naše vklínění do těla ger-

den.“ Ten nemohl nahradit. Naučme se
trochu zpomalit a prožít naše dny, naše
okamžiky, které jsou nenávratné.

Platí to i pro mne – koupím si lehátko
do zahrady, stoleček a čajový servis –
a nemám čas je použít! A tak jsem se

rozhodla zpomalit  a  p r o ž í t  ty dny, co
mi ještě zbývají. Totéž přeji i vám, čtenáři.
Naučte se zpomalit a zlepšit kvalitu na-
šich hodin, aby vaše okamžiky zvolna
zrály jako ovoce v koruně stromu vašeho
života.
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mánské Říše. Přitom my se nikam ne-
vklínili, jsme pořád na stejném místě, jen
došlo k pohubení a pohlcení našich sou-
sedů. Jak se to jen mohlo stát, že my
samojediní zůstáváme doposavád zde,
když jsme takhle překáželi? Teď už sa-
mozřejmě nikomu nepřekážíme, ale do-
nedávna tomu tak nebylo. Teď už se má-
me všichni rádi a nezáleží na tom, kdo je
velký a kdo malý, všichni jsme si před
Bohem i před Bruselem rovni. 

Tak především náš Praotec Čech nás
zavedl do kotliny kol dokola obklopené
polovysokými i vysokými horami. Čili Če-
chy mají přirozenou hranici a Morava se
za nás může schovat. Pak naši vládci
Přemyslovci zatočili s konkurencí a pře-
dešli tak případným pozdějším koaličním
tahanicím, zvláště nevýhodným v době
válečného ohrožení. Včas jsme taky na
Moravě i v Čechách přijali křesťanství.
Kdyby to nešlo tenkrát po dobrém, bylo
by to po zlém mnohem horší a možná by
došlo na úplně nejhorší. Kromě toho byli
Čechové udatní jonáci. Poráželi i mno-
honásobnou přesilu, někdy jim stačilo
jen si zazpívat. A jejich vojevůdce ani ne-
musel vidět. Chtěl bych vědět, zda by
dokázali vítězit, kdyby neviděli, i Ale-
xandr, Napoleon, Žukov nebo Patton.

I když pak Češi ztratili samostatnost,
zase nedošlo k nejhoršímu. Přežili ve
středoevropské monarchii, sice v poro-
bě, ale udrželi se, protože jejich vládco-
vé byli v tom slepenci národnostně
v menšině. Když na svém území pomalu
ztráceli Češi většinu, přišla monarchie
o silně poněmčelé Slezsko a ve zbytku
českých zemí, v Čechách a na Moravě,
byli opět nejpočetnějším národem. Přes-
to však našinci podléhali trvalému národ-
nostnímu útlaku a skoro už přestávali
mluvit česky. Doslova na poslední chvíli

přišli buditelé a národ resuscitovali, opět
ho probudili k životu.

Za Velké války naše rakousko-uherská
vlast zase prohrála a po Slezsku ztratila
po padesáti letech i nás. A tím pádem
jsme my vyhráli. Najednou jsme měli za-
se samostatnost, a aby si nám nepřející
menšina nedělala nároky na odtržení a ji-
nam připojení, umenšili jsme ji přibráním
Horních Uher, obývaných nám příbuz-
nými Slováky a Rusíny, do našeho spo-
lečenství. V části území ale menšina mě-
la většinu. Po druhé světové válce nás
z rozhodnutí vítězných mocností musela
neloajální menšina opustit. Octla se totiž
na straně poražených, zatímco my se
stali opět vítězi. Slováci sice bojovali na
straně nepřítele a my pro něj vyráběli, ale
neradi a taky jsme se o vítězství Spo-
jenců zasloužili. Naše exilová vláda dě-
lala, co mohla. 

A tak jsme pořád ještě zde. Ani na Si-
biři, ani v Patagonii, ani někde jinde, ani
vůbec nikde, ale v zemi české, kde od-
jakživa domov náš. Že jsme to neměli
nikdy lehké, dokládá báseň, připsaná ke
Kronice římské o čtyřech stěžejních
ctnostech, která vyšla v Plzni v roce
1505. Informuje o tom, jak škodlivé je
mít Niemcze v české radě:

To jsú škodné věci:
Mol v drahém rúše,
živá ryba na suše,
had za ňadrami, múcha v chutné krmi,
pavúk v dobrém pití,
lajno v vonném kvítí,
trn v noze, lačná myš v stoze,
kozel v zahradie,
Niemecz v české radie, 
vlk mezi kozami,
mladý mnich mezi ženami.
Toť jsou najškodnější věci mezi námi.
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Lucie Růtová  

Vítězství dvou lidí
Ve svých sedmi letech jsem si přála být

popelářem. Viděla jsem v tom vysvobo-
zení, a to proto že se takový popelář ne-
musí mýt. Tehdy jsem si to myslela, pro-
tože kdykoli přijeli popeláři vyprázdnit
popelnici stojící před vchodem naší by-
tovky, byli špinaví od hlavy až k patě.
Moc se mi líbili. Pravidelně každý pátek
jsem si nařídila budík na pátou ranní
a potají jsem vyhlížela zpoza závěsu
v okně. Když jsem pak znovu ulehla do
postele, než jsem usnula, představovala
jsem si sebe, dospělou, v těch zářivých
oranžových kalhotách s kšandami, špi-
navou a neumytou.

Měla jsem panický strach z vody.
„Jé, to je ale hodně vody,“ křičela jsem

nadšeně, když jsem v šesti letech po-
prvé spatřila moře. Připadalo mi, jako by
nikde nekončilo a šlo až donekonečna.
Okamžitě jsem vletěla do vody a cachta-
la se. Byla jsem šťastná, vodu jsem milo-
vala. Už dva měsíce jsme každou středu
s rodiči chodili do plaveckého bazénu
a já se učila plavat. Tatínek plaval závod-
ně a říkával: „Klárko, až se to naučíš, bu-
deme spolu závodit. Když budeš tréno-
vat, jednou budeš lepší než já.“ Vyhrál
mistrovství Evropy, kategorie mužů do
čtyřiceti. V té době jsem nevěděla, co to
znamená, takové mistrovství, a proto
jsem to brala moc vážně. Věřila jsem, že
tatínka v plavání porazím, jen co se udr-
žím na hladině bez pomocných nafuko-
vacích rukávků, a dělala jsem pro to
všechno. Naposledy, když jsme bazén
navštívili, uplavala jsem bez pomoci asi
pět metrů. Maminka s tatínkem mě chvá-
lili a za odměnu, že jsem tak šikovná, mi
prozradili, že zanedlouho pojedeme na

naši první dovolenou u moře. „Dáme si
tam první závody,“ mrkl na mě táta a já
ho objala. „Už se těším, tati.“

Jak slíbili, tak udělali. Za dva týdny nás
autobus odvezl do Chorvatska, vystoupili
jsme kolem poledne jen kousek od na-
šeho apartmá a ubytovali se. Natahovali
tu chvíli. K vodě jsme šli až k večeru.

V první chvíli se mi podařilo zjistit, že
voda je slaná, přesně tak, jak se říká.
Nabrala jsem si omylem plnou pusu a ně-
co málo jsem i spolkla. Táta mi tvrdil, že
díky té soli se mi bude plavat líp než
u nás v bazénu, že prý mě bude trochu
nadnášet. Byla jsem z moře tak nadše-
ná, že jsem v něm chtěla být pořád a byla
jsem tam i sama, když už si rodiče chtěli
odpočinout. Měla jsem nafukovací lehát-
ko, pro jistotu, kdybych se potřebovala
něčeho chytit, a sama jsem se učila ně-
jak plavat. Byla jsem jen kousek od kra-
je.

Po chvilce se rozfoukal vítr a narazil na
hladinu. Vytvořily se vlny. Chytla jsem se
lehátka a připadala jsem si, že jsem jako
na houpačce. Bylo to skvělé. Pomalu
jsem se vzdalovala.

„Klárko!“ zavolal na mě táta, „vrať se!“
Hned jsem otočila hlavu, abych viděla

na břeh. Táta byl ve vodě a blížil se ke
mně. Vlny s ním houpaly a já se pustila
lehátka a začala mu plavat naproti. „Ke
břehu,“ volal. Plavala jsem a nevnímala,
co se děje, vlny už nebyly tak rozbou-
řené a neodnášely mě. Táta to měl horší,
kde se nacházel on, tam byly vlny mno-
hem silnější a já si říkala, že je velký, že
mu to nevadí. Navíc umí skvěle plavat.
Přestala jsem tátu sledovat, jen jsem sly-
šela, jak něco křičí – nerozuměla jsem
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mu – a plavala jsem co nejrychleji ke
břehu. Zbývalo mi už jen pár metrů,
a když jsem ucítila, že moře už je natolik
mělké, že dosáhnu na zem, pomohla
jsem si chůzí. Běžela jsem k mamince,
protože stála, objala jsem ji kolem pasu
a šťastně jsem křičela: „Já jsem vyhrála.
Mami! Poslouchej mě, vyhrála jsem,
jsem tu první, taťka prohrál.“ Pořád mě
nevnímala, v obličeji vypadala vystraše-
ně. Podívala jsem se jejím směrem. Na
moře. A pochopila jsem. Voda byla roz-
houpaná a některé vlny byly hrozně veli-
ké. A táta mezi nimi nebyl. Neviděla jsem
ho… Z povzdálí se ozývalo, že se vrátí,
až na mě bude moct být pyšný.

Od té chvíle máma pořád brečela. Rá-
no i večer, celé dny. Slibovala jsem jí, že
táta se vrátí. Postupně jsem zjistila, že
věřím něčemu, co se zřejmě nestane,
a to byl ten zlom. Začala jsem nenávidět
vodu a říkala jsem, že je zlá. Nechtěla
jsem s ní mít nic společného. Kdyby mě
máma skoro násilím nenutila, nekoupala
bych se, ani pít jsem nechtěla. Musela
jsem kvůli tomu začít chodit i k doktorovi.
V noci se mi zdávaly sny o vodě a o smrti.
Návštěvy psychologa mi nepomáhaly. Až
jednou se mi zdálo něco trochu jiného:

Seděly jsme s mámou u televize, dívaly
se a za celou dobu jsme na sebe jedin-
krát nepromluvily. Ozval se zvonek. Šla
jsem otevřít – za dveřmi stál táta. Skoro
jsem ani dýchat nedokázala, jak jsem
byla překvapená. Padla jsem mu kolem
krku. „Ty ses vrátil,“ remcala jsem šťast-
ně, „tolik jsi mi chyběl!“ Usmíval se
a v očích se mu jiskřilo. „Co plavání, už
jsi něco vyhrála? Plaveš pořád, holčičko
moje?“ ptal se a já se mu, ač nerada,
svěřila s tím, že jsem už hodně dlouho ve
vodě vůbec nebyla. Zklamaně se zamra-

čil a odešel.
Probudila jsem se, tváře plné čers-

tvých slz. Plakala jsem. Tu noc jsem si
uvědomila, co musím udělat. Rozsvítila
jsem si lampičku a zašla do ložnice za
mamkou. Co na tom, že byly čtyři ráno.
Probudila jsem ji a vlezla si k ní pod pe-
řinu. Než stačila něco říct, zašeptala
jsem: „Mami, začnu znovu plavat… táta
by si to tak přál.“ Rozplakala se, když
jsem zmínila tátu, ale vzápětí si mě přitáh-
la a objala mě. Dala mi pusu do vlasů.
Usnuly jsme společně.

Co jsem si slíbila, to jsem se snažila
dodržet. První dny jsem sice probrečela,
ale díky své pevné vůli jsem pomalu svůj
odpor k vodě překonávala. V devíti letech
mě maminka na požádání přihlásila do
plaveckého oddílu. Bylo nás tam celkem
dvacet sedm, už od začátku jsem byla
mezi těmi lepšími. Soutěžili jsme mezi
sebou, pokaždé jsem vyhrávala. Po
mých desátých narozeninách jsem byla
poslána na své první závody. Měl to být
můj velký den a já se na něj těšila jako na
žádný jiný. Ačkoli jsem se připravovala
dlouho, důkladně a pečlivě, v závodě
mistrovství republiky na tři sta metrů v ka-
tegorii juniorů jsem zklamala. Skončila
jsem osmá. Byla jsem ze sebe strašně
zklamaná, vylezla jsem z vody a cítila, jak
se mi oči zalévají slzami. Utekla jsem
domů. Maminka mě utěšovala, osmé
místo je přece nádherné! Nechápala to.

Tu noc jsem usínala dlouho a těžko.
Ozval se zvonek a já otevřela. Byl to

táta a gratuloval mi. „Mohla jsem být
lepší,“ zamumlala jsem, „zklamala jsem.“
Zasmál se. „Jsem rád, žes začala znovu
plavat. To je přece to hlavní. Jsem na
tebe hrdý.“ Objala jsem ho. Vrátil se, jak
slíbil. A právě v tom je moje vítězství.
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Štěpán Kuchlei

Oči tvé polovlčí...

Déšť na břidlici. Blaenau Ffestiniog

Oči tvé polovlčí volám v ruinách paměti
Múzy, které zbyly na básníky

Déšť rozpouští slova dnešního rána,
i ta vyrytá do noci

Každé ze sluncí se zachytilo v pavučině dní

Kniho tichých vzdechů, otevři se
vstřebej mé stránky, pohlť mě zapomněním
Veškeré pochyby vlož do dopisů

(věnuj papíru, potřísněnému slzami)
určených ke spálení

Obrazy vlastních otázek a cizího strachu
Pár veršů, výkřiky básnického fatalismu

Tiše vyplakat zklamání
Objímat tě – jak dotýkat se nepokojné bystřiny

Bezelstní beze snů očima polykají noc

Nebo/ Nazareth

Roztočil jsi nůž na dřevěném kole, podobný hodinám
vybere oběť

Jako ovce následují hlas a neznají jméno pastýře,
následuji já a neviděl jsem tvář

Hrozny poezie, ze stejného kmene jako hrozny života,
rostou na svazích soucitu a něhy

A proměny jsou kouzla a kouzla knihy,
stačí je vyhledat, otevřít

Oběť roztočila nůž na dřevěném kole, podobný hodinám
a srdce buší očekáváním



23

Evropa hrála na loutnu

Evropa hrála na loutnu,
nervózní, nevrlá a polonahá

Oči převázané jak spravedlnost
a hrála jako mrzák

Konečky prstů rozedřené
kapky krve rozehrávají skryté struny

rozloupnou je jako ořech,
a přislíbí harmonie jak polibek na tvář

dlouhý horký otevřený cítíš jazyk i zuby
Její oděv připomíná zmuchlané Monetovo plátno,

na němž se milenci právě objímali
a vidíš, že se nebojí, jelikož miluje
Hrála Evropa na lunu,

s jiskrnýma očima, škodolibým úsměvem
v mnoha cizích pohledech

Nad Gerlanem I.

Hory jak pevné prsy s kůží stařen
a jako potůčky potu po milování horské bystřiny mezi ňadry

v místě, které muži touží lechtat svými tvrdými vousy
pouze pro smích jak ozvěna

taková jsou údolí, jimiž stoupám k naději
míjím stromy – své dětství jsem zavěsil na jim podobných

a míjím-li je, toužím zapomenout, kéž by jsi nepřišla…
ale ty jsi tam byla se mnou, ohradu jsme přelezli neohrabaně a společně

a společně toužili po dalších zákazech
chyběly slzy, nechyběl déšť

a umanutý malíř, snad s kocovinou pozdního odpoledne
možná z chmur či z nudy nebo špatných nálad

rozmazal hory těch dnů štětcem z roztřepených pocitů
v místě hran zjemnil tahy nasliněným palcem

a čas se točil velmi pomalu
a veškerá rychlost se zpoceným vdechnutím dostala do mých žil a mého srdce

čas tak působí
vede po cestičkách, podobných těm, v nichž naše šlápoty 

ze studeně promáčené půdy stoupaly k údolí z neznáma a mlhy
a jak zamilovaní a básníci sledovali s nesmělýma očima a vyprahlými rty

potůček jak ještě neoslovenou, milenku stále bezejmennou 
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Josef Hais Týnecký–?

Žil byl kdysi plodný ba veleplodný spisova-
tel, který se narodil v Klatovech pod občan-
ským jménem Josef Hais (1885-1964) –
a konstatujme ve zkratce alespoň tolik, že
jsou s ním spojeny dva velké literárněhisto-
rické problémy: jednak jak se správně píše
jeho literární jméno, rozuměj s přídomkem
Týnecký (vyrůstal totiž v Týnci u Klatov), jed-
nak jak se věci mají s jeho „plzeňským romá-
nem“. Zdálo by se, že nic není jednoduššího,
leč zdáni prachčasto klame na mnoho způ-
sobů. A to může být i případ Haisův, případ
autora, který, jak je třeba podotknout, má ve
svém životaběhu i plzeňskou etapu: v Plzni
studoval na reálném gymnáziu a v západo-
české metropoli začal publikovat v regionál-
ním tisku, leč v septimě studia přerušil a pra-
coval v místním Slovanském knihkupectví,
dokud ve dvaceti letech neodešel natrvalo do
Prahy. Ke kraji svého dětství a mládí se ale
vracel v několika dílech, kvalitativně pohříchu
značně nestejnorodých.

Jak se však spisovatelovo příjmení i s pří-
domkem má psát? Hais dnes patří spíše
k zapomenutým spisovatelům a o jeho roz-
sáhlém knižním odkazu se ví pomálu, možná
největší povědomost panuje o autorově doku-
mentární povídce Batalion (věnované životní-
mu ztroskotání právníka Fr. Uhra), podle níž
vzniklo i stejnojmenné drama a úspěšný ně-
mý film. A co je příznačné: když pod sou-
hrnným názvem Batalion vyšel v roce 1973
v pražském Melantrichu výbor z Haisovy tvor-
by, na obálce, v tiráži, na titulním listě či na
záložce pokaždé stojí psáno: Josef Hais Tý-
necký. Ale v zasvěceném doslovu ke knize
všude píše význačný literární bohemista Jiří
Opelík jedině o Josefu Haisovi-Týneckém.
A to je pouze jedna epizoda z tohoto svého
druhu velikého sporu o spojovník! 

Měli bychom se jistěže spolehnout na
Lexikon české literatury: Petr Šisler jako au-
tor hesla v něm píše Hais Týnecký, jenomže
Šisler je slovakista, může se mýlit. Co zku-
šený lexikograf Jaromír Kunc v dvoudílném
Slovníku českých spisovatelů? Vždy a pokaž-

dé se spojovníkem, neboli Hais-Týnecký. Co
Arne Novák, autorita z největších? U něho se
Hais píše bez spojovníku, tj. Hais Týnecký.
Nováka se přidržují i akademické Dějiny čes-
ké literatury IV: zase tu stojí psáno Hais Tý-
necký. Co F. S. Frabša v unikátním slovníčku
Čeští spisovatelé dnešní doby – z roku 1923,
tedy z časů, kdy si již Hais získal velké reno-
mé jako pisatel moderních naturalistických
románů? Bez spojovníku. 

Téhož roku Gustav Pallas vydává aktuální
Slovníček literární a v něm je autor psán se
spojovníkem – i s výstižnou charakteristikou,
že jde o naturalistického romanopisce. A co
legendární „Modrý slovník“, čili Slovník čes-
kých spisovatelů, vydaný v roce Haisova sko-
nu a připravovaný za spisovatelova života?
Jednoznačně se spojovníkem, tj. Hais-Týnec-
ký. Naopak Bohumil Jirásek i Viktor Viktora
sice píší Haise bez spojovníku, jenomže zrov-
na ve Viktorových Kapitolách o literární Plzni,
vydaných Knihovnou města Plzně, v textu má-
me Haise bez spojovníku, zatímco v přiložené
bibliografii, zpracované Annou Kůsovou, je
Hais pro změnu psán se spojovníkem. Odka-
zuje se zde i na články o autorovi, jenže
v plzeňské Pravdě píší o Haisovi-Týneckém,
ovšem v Novém Klatovsku o Haisovi Týnec-
kém. A pak že literární lexikografie není his-
torií téměř detektivní! Nicméně nepátrejme
v archivech, byť nic jiného zřejmě nezbývá –
to nechť za nás udělají povolanější znalci
západočeského regionu, zvláště když to ani
málem půl století po spisovatelově úmrtí ještě
neudělali. Pikantní v tomto případě je, že ne-
lze odkázat ani na konkrétní vydání autoro-
vých knih: v některých totiž tvůrce figuruje ja-
ko Hais Týnecký – a v jiných zase jako Hais-
-Týnecký. Kdo nevěří, ať si některé Haisovy
knížky přečte – aspoň se i takto klatovský ro-
dák povynoří z propasti zapomnění. Ačkoli po
nikom nemůžeme s klidným svědomím poža-
dovat, aby četl literaturu z minulých časů je-
nom kvůli spornému spojovníku!

A co Haisův román o Plzni: Je to fikce nebo
to není fikce? Základní příručky nám mnoho
nepomohou: Slovník českých spisovatelů od
roku 1945 ignoruje Haise úplně – a právem,
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prozaikovy poválečné knihy nestojí za řeč.
Také akademické Dějiny české literatury IV
kupodivu přecházejí Haise mlčením, až na
jakousi mikrozmínku, to však neprávem! Od-
jinud: Arne Novák vůbec nezařazuje Haise do
kontextu české krásné literatury a věnuje mu
několik řádek toliko v oddílu o obrázcích z pří-
rody v naší próze a mluví v této souvislosti jen
o přírodních pozorováních, zatímco o autoro-
vých naturalistických příbězích tu není sebe-
menší zmínky. Zajímavo, že ve zmíněném
Frabšově slovníku sám Hais považuje posu-
dek Arna Nováka v Přehledných dějinách
české literatury za nejvýznačnější charakte-
ristiku jeho díla – četl jej vůbec? 

V Lexikonu české literatury se zase mluví
o Haisových naturalisticky pojatých romá-
nech – a uváděny jsou pouze některé z dlou-
hé řady, mj. román o Klatovech (Katakomby)
– a rovněž román o Plzni (Upír, 1926). Ten se
ostatně dočkal jediné recenze v agrárním
Venkovu. Bohumil Jirásek v Dějinách literatu-
ry v západních Čechách (1890-2006) se
o Upírovi ani o Katakombách vůbec nezmiňu-
je, ač píše o několika jiných autorových kni-
hách vztahujících se ke Klatovsku. O Upírovi
však zhola nic, takže jedinou důvěryhodnější
informaci o tomto plzeňském románu najde-
me v Kapitolách o literární Plzni.

Viktor Viktora v nich praví, že je to „vzpo-
mínka na studentská a učňovská léta“ a že
„vypravěčsky zvládnutý a panoramaticky za-
měřený román je čtivým dílem, k hlubšímu
záběru a charakterizujícímu vystižení plzeň-
ské společnosti však nedospěl“. Nuže, Hai-
sův román o Plzni vskutku existuje, přes
mlčení mnoha příruček, třebaže ho pravdě-
podobně dnes už skoro nikdo nezná. Ale je
na světě a zamlčovat ho netřeba.

Evžen Pěnkava

Pax iiscum – Plzeň:
Ústřední hřbitov XV

U dvou osobností připomínaných v letech
2005 a 2006 jsem zapomněl připomenout
i jejich zabroušení do literární oblasti. Výtvar-
ník Jiří Trnka (Plž 12/2005) je autorem vy-
právění pro dětského čtenáře. Dal mu název
Zahrada a nádherně v ní popustil uzdu imagi-
naci a fantazijnímu snu. Dětem také věnoval
svůj beletristický odskok muzikolog a akustik
Antonín Špelda (Plž 1/2006) – Lesní strom
vypravuje.

Připomenu ještě čtyři profesory působící
na plzeňských vysokých školách. Rudolf Knob-
loch (1905-1976, odd. 59) zakládal v roce
1945 oční kliniku, jejím přednostou byl třicet
let. Věnoval se tedy oftalmologii. O tom, že
zřejmě nepatřil mezi examinátory prolévající
krev, svědčí i studentská přezdívka – Rudol-
fek. Traduje se o něm historka ze závěrečné
zkoušky jeho oboru. Zkoušku konali dva stu-
denti, jež za několik dní čekal sňatek. Budou-
cí manželka napovídala zkoušenému a trochu
plavajícímu snoubenci napoprvé nesprávně.
Když hrozila nedostatečná, nápovědu opravi-
la. Jenže partner nevěřil a odmítal informaci
uplatnit. Nápověda byla tentokrát správná.
Navíc byla provázena důtklivou prosbou:
„Poslechni, pak ti slibuji, že celý život budu
poslouchat já!“ Po jistém váhání tedy podle ní
adept odpověděl. Pan profesor tedy zkoušku
s úlevou „dal“ a suše poznamenal: „No ko-
nečně, manželku je někdy vhodné poslech-
nout.“ Přísnější byla Jaroslava Hladíková
(1930-2002, odd. 26), která po věhlasném
profesoru Jaroslavu Kosovi převzala vedení
anatomického ústavu.

Pedagogická fakulta zde vzpomíná na dva
své profesory. Václav Čepelák (1899-1981,
odd. U II) připomínával, že je starý jako plzeň-
ská tramvajová doprava. Byl historikem, jede-
náct let působil v Opavě a navazoval na čin-
nost vlasteneckých předchůdců. V roce
1935 přešel do Plzně a svůj vědecký zájem
soustředil k dějinám železářství na Hořovicku.
V Hořovicích se narodil, a tak se jeho zájem
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obrátil i k osobnosti dalšího slavného rodáka
– houslového virtuóza a současníka Niccola
Paganiniho Josefa Slavíka. Doménou se mu
staly dějiny 17. až 19. století. Zaujatě před-
nášel, exkurze s ním byly nabity poutavými
detaily, dovedl se zasmát i rozesmát a jeho
spokojenost se přímo zosobnila a rozzářila
u zapáleného doutníku a plzeňské dvanáctky. 

Lumír Klimeš (1924-2010, odd. 53) byl
přesnost sama. Spolu s Jaromírem Spalem
(o něm se Pax zmiňovala v roce 2006) kladli
základy plzeňské lingvistické bohemistice.
Nehynoucí respekt mu získává devatero vy-
dání Slovníku cizích slov. Byl průkopníkem
matematické lingvistiky, hluboký zájem o slang
dal základ vzniku „plzeňské školy“ (Marie
Terčová, Helena Chýlová, Jitka Málková) a je-
dinečným plzeňským slangovým konferen-
cím. Jazykové koutky v rozhlase i tisku přispí-
valy k jazykovému kultivování veřejnosti. Byl
nesmlouvavý examinátor, nechtěl vychovávat
polovzdělance. A jeho znalost Haškova Švej-
ka, odkud dovedl citátem glosovat každou
událost…

Viktor Viktora

Něco se stalo

Věčně mladý Jirka Ulrich

Jirka patřil, patří a bude patřit i do mého
života. Obdivuji jeho životní elán, i když mu už
tělesná schránka neslouží jako dřív. S Jirkou
Ulrichem jsem se pravděpodobně setkal při
mé první návštěvě v Ason-klubu, kam mne
v září 2002 přivedla Alena Modrá a kde jsem
vyslechl dramatickou diskusi mezi Jirkou
a Alenou. Nevěděl jsem, na jakou stranu se
přiklonit, každý měl svou pravdu a já zamilo-
vaně hladil pod stolem Alenu a toužil místo
diskuse raději s ní spočinout na lůžku a odle-
tět na křídlech lásky. Alena mne brzo necha-
la a velkou úlohu v mém životě pak zaplnil
kupodivu Jirka Ulrich. Při mých dalších, pak
už skoro pravidelných účastech na srazech
Ason-klubu býval Jirka většinou v Jabloni prv-

ní spolu s Milanem Čechurou a Lubomírem
Mikiskem, kteří tvořili nerozlučnou „svatou
trojici“.

Jirka, to je především lišácký úsměv, legra-
ce, poťouchlý, lehce absurdní, až erotický
humor. Je obklopen mladými múzami, je
znalec červeného vína, principál a šašek,
který si umí dělat legraci i ze sebe. Mezi děv-
čaty je věčně mladý, s neodmyslitelnou ciga-
retou, kterou si většinou vychutnává už jen
před divadlem a nově i s culíkovou image á la
Milan Knížák. 

Jirka je vyznavačem absurdity. Ať již v psaní
nebo v divadle. Jeho styl je „unikátní“, čili
smysl mnohým uniká. Přiznávám, že mně
mnohdy také, nerozumím mu nebo si to mu-
sím nechat vysvětlit. Jirkovy hry a texty jsou
často absurdní. Ale co je absurdní? Celý svět
kolem nás, náš život. Ale některé Jirkovy po-
vídky mám rád. Někdy se jeho básně, spíš
říkačky zdají až dětinské, ale Jirka si rád hraje
se slovy. Obdivoval jsem jeho píli při psaní
detektivky Věž a mlýn. Rozsah i její koncepci.
I kdy pak Jirka říkal, že se v tom sám ztrácel
a po pár desítkách stran nevěděl, o čem psal
předtím.

Setkání s Jirkou Ulrichem mělo obrovský
význam i pro můj další život. Asi v roce 2005
jsem byl s ním a Irenou Velichovou v klubu
Čajírna v Pallově ulici. Tam Jirka říkal, že by
chtěl do divadelního souboru Amceth, kde
hrál většinou sám, přizvat nové lidi. Takhle
vzniklo naše profesní (divadelní) přátelství,
které trvá dodnes. Od té doby je pro mne
Jirka stále tím starým rabínem z úžasné prózy
Arnošta Lustiga Krásné zelené oči, kde jsem
měl svou první roli nahého německého dů-
stojníka Hänschela. 

Dodnes si pamatuji části replik svých ko-
legů a vzpomínám na svou roli osvětlova-
če/technika, kdy jsem nasvěcoval s vykule-
nýma očima nahé křivky „sprchující se“ Ireny
Velichové alias Hanky Laudersové za revuál-
kou. Nebo vzpomínám na scénu se starým
otcem ve hře Něco zvláštního podle Iris
Murdochové, kde si Jiří mistrně čistil zuby.
Někdy u něj převládla paličatost, neústupnost
a neochota vyslechnout naše argumenty. Za
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to bychom Jirkovi někdy s chutí „nakopali
zadek“. 

Ale už je to lepší. Jirka je pro mne také
kněz z Lvice Akvitánské nebo bodrý sládek
z Audience, kde jsem měl možnost si s ním
zahrát. Já byl samozřejmě Vaněk (což mi vy-
hovovalo) a říkal jsem: „Já nejsem smutný,“
ačkoli bývám. Někdy jsem se pokusil Jirkovi
i odporovat, například když jsem odmítl roli
čerta nebo doktora Přišívala v muzikálu K čer-
tu s celibátem, která se mi zdála až dětinská
a plná erotického humoru na hranici snesitel-
nosti. Odmítlo nás víc. Pak na mne vyšel čer-
ný Petr, kdy se někteří členové souboru s Jir-
kou názorově rozešli a od Jirky jsme se od-
trhli a já se stal z nouze vedoucím souboru
Sofranza, kam odešla většina herců Amce-
thu. Já bych i zůstal a seděl na dvou židlích,
ale bylo mi hloupé, kdybych v Amcethu
zůstal, poněvadž jsem se stal vedoucím od-
trženého souboru Sofranza. 

Dva režiséři (kohouti) na dvorku se nesnesli.
Ač jsem se snažil, nebyla Jirkova neústupnost
a paličatost pochopena a rozešli jsme se v ná-
zorech na koncepci divadelní práce. Ale ne na
dlouho. Letos v létě mi nabídl spolupráci s Ire-
nou Velichovou, měl jsem spíš dělat křoví její
one woman show. To už nebyl Jirka jako reži-
sér a scénárista tak neústupný a byl víc ocho-
ten ke kompromisům a dalším návrhům. 

Jirka se v Ason-klubu proslavil svou ab-
surdní ideou divadla nepřítomného diváka
a byl zklamán, že nás nevyprovokoval k proti-
akci nebo větší diskusi. Jeho novější hry, mj.
Krokodýl v Blázinci a Tajemství bermudského
dvojúhelníku, byly plné zašifrovaných jinotajů
a narážek, kterým asi rozuměl jen Jirka,
a proto zůstaly divácky určeny pro skoro
nepřítomného diváka. I drama osamělé ženy
Markýza bylo divácky depresivní a absurdní.
Ale herecká zkušenost v Krásných zelených
očích byla nezapomenutelná! 

Hráli jsme pro Arnošta Lustiga, který Jirkovi
na jeviště přinesl kytici. Po představení jsme

měli s Lustigem neformální setkání v Měš-
ťanské besedě, kde jsem se příliš vžil do role
reportéra a fotografa a málo se účastnil pří-
mého hovoru. Ale dostali jsme s Danielem
Mikešem od Lustiga pochvalu za naše nahá
pozadí ve hře.

Jirka je tahounem a nepřehlédnutelnou
osobou akcí Ason-klubu v Jabloni, festivalů,
workshopů, literárních dílen, čtení… Často
se zúčastnil soutěže Vlny modrého delfína,
kde sršel vtipem po boku Zorky Šimůnkové.
Před lety jsem byl s Jirkou i v Praze na Slam
poetry v klubu Metro, kam nás vytáhla Katka
Sachrová. Jirka Ulrich měl úspěch, byl při-
praven. To já ne a ostudně jsem zapadl.

Zlaté časy Ason-klubu jsou minulostí, v Jab-
loni nesedá „svatá trojice“. Jirka se na čas
s ostatními přesunul do Střediska západo-
českých spisovatelů, kde ale dlouho nepo-
byl. Ačkoli mu působí chůze velké problémy,
pořádá vlastní čtení v Jabloni, je neuvěřitelně
invenční v divadle, kde dělá několik her na-
jednou a bývá obklopen krásnými, mladými
herečkami. Stále má určitý okruh diváků, přá-
tel a nebojí se jít po hlavě i do předem pro-
hraných bitev. Nemažeme si jen med kolem
pusy, někdy bychom byli schopni pro své
argumenty se i poprat. 

Jirka Ulrich se 22. října 2011 dožil 75 let.
Na jeho divadelní vzpomínkový večírek v Jab-
loni jsem nemohl přijít. Vím, že obklopen mla-
dými múzami je stále plný tvůrčí divadelní
invence i psaní a to vše ho drží nad vodou.
Tak ať tě divadelní a literární voda, Jirko, drží
dlouho a budeš nás i nadále obohacovat
o svůj úsměv i o absurdní, někdy až při-
sprostlý humor. Ale náš „prasík Jiříček“ (cita-
ce ze hry Smrt talentovaného vepře) má po-
řád jiskru v oku.

Chtěl bych být věčně mladý jako ty, Jirko.
Díky za to, že sis se mnou povídal o životě
a přivedl mne k divadlu. Mám Tě rád. Tvůj ka-
marád 

Marek Velebný
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Tiráž

Autoři Plže:

Stanislav Bukovský (1944 Plzeň) 
– výtvarník a publicista

Milan Čechura (1949 Ústí nad Labem)
– prozaik, žije v Plzni

Hana Gerzanicová (1928 Plzeň) 
– básnířka a překladatelka

Ivo Hucl (1961 Plzeň) – básník, žije
ve Šťáhlavicích u Plzně

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

Roman Kníže (1952 Opava) – básník, žije
v Plzni

Daniela Kovářová (1964 Ostrava)
– právnička a prozaička, žije
ve Štěnovicích u Plzně

Štěpán Kuchlei (1980 Chomutov) 
– pedagog a básník, tč. pobývá
v zahraničí

Vojtěch Němec (1983 Cheb) – student
UJEP v Ústí nad Labem, prozaik a kritik

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

Evžen Pěnkava (po 1940 v Čechách)
– pseudonymní kritik a básník, žije

Lucie Růtová (1993 Plzeň) – studentka,
prozaička, žije v Prášilech u Sušice

Jiří Č. Ulrich (1936 Strakonice) – literát
a divadelník, žije v Plzni

Marek Velebný (1970 Písek) – literát
a publicista, žije v Plzni

Vhrsti (1975 Rokycany) – pseudonymní 
výtvarník a prozaik, žije ve Strašicích

Viktor Viktora (1942 Plzeň) – bohemista

V příštím Plži mj. čtěte:

Básně Evy Válkové a Petra Šváchy

Prózy Václava Grubera a Radky Ketnerové

Aforismy Karla Trinkewitze
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