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1Tykadla

David Brabec

O podpisech
Tak už nějak ztrácím pojem o tom, kde

všude jsem se komu podepsal. 
Nemyslím tím podpisy na fotografie pro

fanoušky, protože ty jsem zatím nepode-
psal ani jedinkrát (nejsem ani spisovatel
formátu Milana Kundery, ani hezoun s vi-
záží muže roku, ani atlet překonávající re-
kordy). Netýká se to ani podpisů na poš-
tovních doručenkách. 

Mám na mysli ty zpropadené parafy
pod peticemi. 

Jednou z nočních můr se mi stávají ne-
přeberné archy valícího se papíru, po-
chodující propisky a zívající ústa vyzýva-
jící k podpisu. Já utíkám, peláším a pá-

dím, ale tužky jsou rychlejší, papíry větší
a hlasy silnější. Hrůzou se budím, vedle
postele tužku a zápisník na noční nápa-
dy, do kterého jsem ještě nikdy nic nena-
psal. Petice žádná, díkybohu. 

V tom šíleném množství podpisových
archů PRO, ZA a PROTI už se neorientu-
ji. Už nevím, jestli jsem podepsal nebo
ne. Paměť prohrává, svědomí nesmí.
A tak se občas zas a znovu chápu pera
a signuji novou petici. Alespoň doufám,
že novou. Nebo ne? Ksakru!

Už ani nevím, jestli jsem podepsal ta-
hle Tykadla. 

Tak jen pro jistotu:



2Poezie

Karel Trinkewitz

Haiku a senryú
Za živa dohnít

nucen
Co zbude ohni?

Život in nuce

Astma ho dusí
Prach v pleš slét
Pach jde z pusy
Tak končí estét

Můj život znaven
už je

Teď vznes se z dna ven
Měj mír, má duše

Vzbudiv se v chandře
zasténá

k smrti hnán mře
bledý jak stěna

Na slova už ber
mikrováhy

Mlč v družbě
s nic. Čas je drahý

Kraj v dumy smračen
Vsí zní

teď umíráček
Konec je žízni

Že umřel kdosi
zvon sdílí

Déšť zem zrosil
v lhostejné chvíli

Smutná má řeč jsi -
hlas z nikud

Mřou stařečci
Verš mře v svém vzniku

Tvář luny v louži
pobledla

Dobu zlou žít
a pít bolehlav

Bojte se svěřit
je bance

Svět měn je řiť
zisků jebance

Pes v slunci dřímá
je slepý

Žít je dřina
Stesk dýchnou sklepy

Před sluncem srpna
skryl stoly stán

Schne trpná
růže stolistá

Čmelák za deště
v světle žmurká

včas ještě
jak team chirurga

Chromče o holi
nepiš!

Déšť květ oholí
Tys psavec, ne Kisch

Májové zašlo
už slunce

Můj sne, máš los
Znaven usnul jsem

Jdou děti z jeslí
hlasně

Ty ptáš se, jestli
budou číst básně
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Milenky kraje
zvednou květy

Pan hraje
verš jednovětý

V jarech dávných jsem
verš čet líp

Spí s Dafnisem
Chloe. Věř v květ lip

Mrazné sychrání
lne z vně v domky

Psi chrání
ves nevědomky

Smrt zubem myším
klasy hlodá

V tmě slyším
hlas Quasimoda

Spirála hvězd čká
V skalách svije

dům šnečka
v tvar galaxie

Septik smrdí dál
bez čerpadla

A bída
v dvůr večer padla

S básní miráž vět
minem

sníce vyrážet
ženský klín klínem

Jen zřídka návsí
pěšky jdu

objednav si
smrt jak Enkidu

Vločko tající
tak rychle

Běž zajíci -
obraze mých let

Ves neví nad čím
hloubám

Teď s květináči
jdou k českým holbám

O jedné stopě
mrzák capká

Jdu opět
číst Karla Čapka

Nabídly starci
lůno rovy

V nich stlal si
mráz únorový

Dírkou v zácloně
děd zlý zas

vzad nakloněn
zrakem klín lízá 

Zajíc svou kůži
skobě dal
Málo užil

Muž ho obědval

V krčmě pivaři
se zpěvem

se přifaří
peníz vem kde vem

Smrt zlo si už žně
seppuku všímá

Mužně
mře Fukušima

Z návsi vyklouznu
přes plot stranou

zvyklou zlu
vsí předposranou

Ve vsi ticho teď
V tmě sní krávy

Quijote
víc než Šmidra ví
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Petr Švácha

Visím na stromě

* * *

Absurdní řádky
a navíc krátké
jak noty pro činely

K tomu slova poházená
snad aby slepice měly
syté jarní svátky

Říkej mi Blázne

A ty mi Pravdo říkej

Oba na křehkých nohou jsme
a oba stejnou vírou sníme

Ach je to zvláštní doba!

Tak dobrá dobrá
Ale v těch básních
poznají nás oba

* * *

Prameny tryskají na cizí zahradě
a já mám jen opisovat vzkazy
které tam říkají kolemjdoucím

Taková nespravedlnost!

Země je popraskaná
protože každá tvář stárne
jak podobizna koňských cest

A každá dálka praskne
je-li napínána jak láska
přes pelest

* * *

Pes odešel

A odešli i oštěkaní hosté
a vše co nazývali jmény

Ta sešlost nebyla ke zpovědi
a ani k pomodlení

protože Bůh zůstal
schován za zástěnou
a slova skončila slepá
a němá

Takových návštěv
radši se nenaděju

Pod dveřmi stejně
zůstala potemnělá skvrna

A jako větru
názorům nohy neumyješ

* * *

Když pod očima sucho
pak ani na poli

Nářek vyzobali ptáci
a pod poklicí?
Už ani zrnko pro potěchu

Úzkost věší fáborky své
po nárožích

Básníky vyvezli za město
a psi se rozutekli sami
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* * *

Visím na stromě -
jsem únorový mráz
Maličko křísnout o led
a střepů kolem
jak smíchu o Hromnicích

Ohryzán výčitkami
připomínám loňské jablko
I prve padala
slova zapovězená
a země přijímala je
jak víno v zákristii

Přátel ubylo
a ubylo i snění

Jen vrásek a knih
je více s kuropěním

* * *

Nahoře déšť a dole hrob
Přichází po ramena v pláči -
svíčku a zápalky
mysl však naškrobenou
skoro až k nalomení

Jako se chodí ke hrobu
tak chtěla by vstoupit do zahrady

Jabloně ji však nepřijmou

Pláče moc nahlas
a rychle
a jímavě
A bedlivě hlídá
ušlapanou cestu zpátky

* * *

V hodinách zamrznul okamžik
v kterém jsme marně 
z kapes vytřásali klíče

Nikdo už nepřišel
a nikdo nedal kočce ani psovi

Po hraně opožděných kopřiv
sklouznul sem chladný smutek
a zachytil se drápkem
oknu pod krkem

Naštěstí škvíry utěsněny tmelem
a slova pomlčkami
a mysl trápením a stíny

* * *

Básníci stárnou
podobně jako sen

Že by do rakve vzpomínky?

Chystají divadlo
a herce a kulisy

Daleko za polem
oči máčené mlhou
a mřenky hříchů 
sítem roků propadané

Ještě se usmívej
chviličku ještě se usmívej

Básníci stárnou?

Poslepu nazuj si bílé trepky
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Karel Adamus

Jedenáct příběhů II.
10. Konečně
Rozumu sluší chůze. Tento objev učinil

vědec Vrků v období, kdy už zanechal
neplodných, ba životu škodlivých poku-
sů, začal chodit na vycházky a konečně
přišel k rozumu. „Mluví se o duchu, o du-
ši, o silách či schopnostech ducha,“
uvažoval Vrků nahlas, „ovšem to jsou
pojmy, které spíš zavádějí a budí dojem
jako by člověk byl něčím ovládán, jako by
jeho bytí záviselo na libovůli, přízni či ne-
přízni nějakých neznámých sil, jež nemů-
že ovlivnit. Je zde přece rozum,“ zamru-
čel, „a spoléhá-li někdo slepě na duši či
na duchovno, jistojistě brání rozumu, aby
se projevil a naplno rozvinul své schop-
nosti. Říká se: přišel k rozumu,“ vzpom-
něl starodávného rčení, „proč se říká,
přišel? Proč se neříká, přiběhl nebo při-
letěl anebo přijel k rozumu?“ uvažoval
Vrků, „říká se sice také, přišel o rozum,
to však nedává smysl, buď přišel k rozu-
mu, nebo nepřišel k rozumu. Doposud
se učenci domnívali, že myšlením se člo-
věk odlišuje od ostatních bytostí a činí
z člověka bytost moudrou, bytost rozum-
nou. Věnovali se tedy myšlení, rozvíjeli
myšlení, vzhlíželi k myšlení, učinili z myš-
lení téměř dokonalý nástroj a zaneřádili
myšlenkami všechny světy. Nepochopili
význam rozumu, nepochopili, že člověk
má především přijít k rozumu a začít ro-
zum používat. Nepřijde-li člověk k rozu-
mu, je v pasti, je spoután, jeho vědomí je
rozrušeno nezvladatelnými, živočišnými
stavy, jeho podvědomí a nevědomí se
pak nebezpečné rozrušenosti brání se-
bezáchovným pudem, pud stoupne do
hlavy, zabydlí se tam, vrtí se tam, člověk
začne přemýšlet, myslí a myšlení se pak

projevuje navenek zmateným jednáním.
Stává se,“ rozvíjel úvahu o rozumu Vrků,
„že nějaký slušný, dosud bezúhonný muž
spáchá zločin. Najdou se svědci, muž je
dopaden, usvědčen, při výsleších se
zjistí, že je zcela zdráv, při plném vědomí
a nic mu nechybí. Muž se brání, zapírá,
vymýšlí si, klame, lže, což svědčí o tom,
že mu to, jak se říká, myslí. Sousedé se
diví, takový milý, takový slušný člověk,
usměvavý, vždycky pozdravil, všichni ho
tu známe. Jak se takového činu mohl
dopustit? Určitě musel přijít o rozum, ji-
nak by přece něco takového neprovedl.
A přitom je tomu právě naopak, onen
muž nepřišel o rozum, neboť kdyby při-
šel k rozumu, tak by nic takového nikdy
nespáchal. Rozum je projevením mysli,“
pokračoval v úvaze Vrků, „mysl je bytost-
ná, a teprve procitne-li mysl, je zde ro-
zumná bytost. Ovšem vědomí!“ pozvedl
Vrků hlas. „Vědomí – to je něco jiného!
Vědomí je smyslné, je spjato se smysly,
a není-li v souladu s myslí, to znamená,
nepřijde-li člověk k rozumu, nezvládne
své vědomí. Nepřijde-li člověk k rozumu,
zůstává zaslepen, zmaten, vlečen chti-
vostí, odporem, podněty, hnutími, pudy,
popudy… Je to jasné,“ řekl Vrků, „rčení
přišel k rozumu je třeba chápat doslova,
rčení je založeno na zkušenostech mno-
ha pokolení našich předků. Potíž je
v tom, že k rozumu je třeba jít jen tak,
jdete-li někam, jdete-li po něčem, jdete-li
za někým, jdete-li pro něco, jdete-li s ně-
kým, jdete-li s něčím, tak k rozumu nepři-
jdete. Ti kdo spěchají, ti kdo jezdí, ti kdo
se vozí, k rozumu také nepřijdou. Rych-
lost je sice zdánlivě výhodná, ale v ko-
nečném důsledku zhoubná. Proto nemá
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cenu spěchat,“ shrnul Vrků výsledky
svých úvah, „nikoli cestováním – pěším
putováním je třeba přijít k rozumu. Na-
konec i k té své rakvi by měl člověk přijít
pěšky. A bude-li putovat spolu s příběhy
směrů, cest, škol, žáků a mistrů po Dně,
může přijít ke štěstí, aniž by opustil do-
mov,“ uzavřel Vrků. „Maminka měla prav-
du, když mi říkala, měj rozum, nikam ne-
jezdi, ke štěstí můžeš přijít i v naší ulici.“ 

11. Na dobro
Mistr zvaný Bgp procházel velkoměs-

tem plným zatrpklých, znechucených
občanů. Jak se tak pomalu vlekl ulicemi,
všiml si, že když se setkají dva známí,
místo starým, dobrým pozdravem dobrý
den se zdraví slovem durman. „Durman,
durman…, to má být pozdrav? Nějaká
místní zvláštnost? Durman je přece prud-
ce jedovatá bylina a zdravit se takovým
slovem…“ nedalo mu to a pro jistotu se
až za městem dal do řeči s jedním zatrp-
klým, otráveným kolemjdoucím. „Za sta-
rých časů jsme se zdravívali dobrý den,“
vysvětloval zamračený muž, „ale přišly
změny,“ zamračil se ještě víc, „a teď to
jde od desíti k pěti. Špatná vláda se stří-
dá s ještě horší, hlupci se spolčili s na-
dutci, na ně se nabalili chamtivci, prode-
jci, kupci a podobní lidé,“ mávl rukou
znechucený muž, „zem upadá, rozčaro-
vaní lidé zatrpkli, ztratili důvěru v dobrý
den, ba na dobrý den nadobro zanevřeli.
Nevědí, jak z té bryndy ven, netuší, kam
se uchýlit, a tak tu svoji otrávenost vy-
jadřují aspoň tím, že se přestali zdravit
dobrý den a zdraví se slovem durman.
Trochu se jim tím uleví a lépe tu ubohost,
to přízemní přítmí snášejí.“ „To je špat-
né,“ řekl mistr zvaný Bgp, „bez zaměření
mysli k dobru, bez rozvíjení dobrotivosti
mysli, bez rozvíjení soucitu a radosti se
dobro zcela vytratí, řeč zplaní, ztratí

smysl, nejednání, nevědění, nemyšlení,
neumění se zvrátí v jednání, vědění, myš-
lení a umění, zatrpknete ještě víc, upad-
nete ještě hlouběji a otrávíte nejen sebe
ale i druhé; otrávíte i ty, kdo si ještě tro-
chu toho dobra uchovali a nejen to, otrá-
víte všechny ostatní bytosti, otrávíte
všechno, otrávíte krajinu, vodu, vzduch,
celou zem… Kdybyste se zdravili napří-
klad slovem dobromysl,“ navrhl mistr,
„určitě byste se změnili, nebyli byste tak
zatrpklí a otrávení a jistě by se zanedlou-
ho změnilo i něco kolem. Nebo třeba…“
rozhlížel se Bgp po něčem jiném, co by
se hodilo za pozdrav. Opodál uviděl zne-
chuceného, zamračeného muže vedou-
cího na vodítku znechuceného, zamra-
čeného dobrmana. „Co třeba dobr-
man?“ navrhl mistr pozdrav a hned slo-
vem dobrman pozdravil toho otráveného,
zamračeného muže vedoucího na vodít-
ku otráveného, zamračeného dobrmana.
Bylo vidět, jak otrávený, zamračený muž
na ten pozdrav pookřál. „Dobrman?“ po-
usmál se a zastavil se s nimi. „Ach ano!
Samozřejmě. Dobrman! A dobrman, pře-
ji i vám,“ opětoval pozdrav a pohladil do-
brmana. I zamračený, otrávený pes po-
okřál a pousmál se, když místo durman
uslyšel dobrman. „Vidíte?“ řekl mistr zva-
ný Bgp, „stačí nepatrný podnět k dobré-
mu a jak velká změna! Možná by pro
začátek stačil pozdrav dobr,“ navrhl mistr,
„slovo dobr zaměřuje mysl k dobru a zá-
roveň tak trochu naznačuje mírnou ne-
chuť, jemný nesouhlas se stávajícím sta-
vem; druhá polovina slova totiž -br, vy-
jadřuje skoro totéž co fuj. Později byste
mohli pokročit k pozdravu dobrman a na-
konec k pozdravu dobromysl. Bude-li zde
dobrá mysl, bude zde útočiště, bude zde
východisko, bude zde laskavost, mírnost,
soucit, radost, řeč bude mít smysl a vláda
nevláda, každý den bude dobrý i bez po-
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Jan Valeš

Odcházení
Jsme dva. Dvě různé bytosti zašité v je-

diném kokonu neporušené kůže. Opač-
né póly se zmatenou střelkou uzamčené
v jedné aluminiové krabičce. Já i on, ne-
bo on i já. Podle toho, kdo má právě na-
vrch. Teď sedíme jen s dvěma očima za-
bořenýma do baletu načervenalých pla-
menů a v jediné houbovité koblize se
rodí a zmírá hned celé komando zcela
protichůdných myšlenek. Ještě oba na-
sáváme vůni páleného dřeva, bezdrátový
přenos pohody z ramene vedle sedícího
kamaráda a teplo přenášené rukojetí
ešusu s bublajícím gulášem. 

„Co tu vlastně dělám?“ žene se mně
hlavou. S absolutním odporem nahlížím
na tu bublající hmotu ve špinavé nádobě,
na neupravené a ještě pulsujícím ohněm
znetvořené obličeje úplně cizích lidí
a mám chuť pustit tu rozpálenou rukojeť
a zavolat Michalovi a odjet zpátky
do Prahy. Potom se hodinu válet ve ví-
řivce s vařící a voňavou vodou a čistý
sednout k tomu vynikajícímu moccacinu
v Café baru v Pařížské a splétat s Mi-
chalem jemné pletivo sítí na toho pitom-
ce poslance Nezbedu, co nám dá čtyři
mega vlastně jen za žvanění.

U ohně to mám vždycky stejné. Jak
vyskočí jazýčky plamenů nad hromádku
obětovaného dřeva, dostavuje se pocit,
že se dostávám až k samému jádru sa-
motného bytí, protože pohyby i rituál lidí
kolem těch prvních hřejivých plamenů je
po celé tisícovky let téměř neměnný. 

Tu ruku už jsem nestačil zastavit. Kou-
kal jsem nevěřícně, jak se posouvá po
stehně, vniká do kapsy maskáčů, vytahu-
je hladký obdélník mobilního telefonu
a do narůžovělé tmy vpouští ostře ohra-
ničený obrys bledě modrého čtverce. 

Zároveň jsem i cítil, jak někde někdo
s rázným cvaknutím vypnul generátor
přenosu pohody a všechny ty obličeje,
které znám ošlehané větrem, zkroucené
v opileckých grimasách a vyhlazené ran-
ní rosou, se nechápavě natáčejí k tomu
malému ostrůvku bleděmodré plochy
a potom ke mně a proměňují se v grima-
su pro mě dosud neznámou. 

„Chtěl bych si objednat pizzu,“ řekl
jsem do mobilního telefonu. 

Ten chlap byl podle hlasu unavený,
ospalý, otrávený ze své práce a ke vše-
mu ještě blbec. Dlouho nechápal, že má
vézt pizzu z Prahy do nějaké sto kilo-
metrů vzdálené rokle s bezejmenným po-
tokem, kam se dá sejít jen z vesnice,
o které nikdy v životě neslyšel, a že ji má
přivést pokud možno ještě teplou. 

„Ale to víš, že jo, náklady na dopravu
zaplatím,“ přerušil jsem vzlykání toho
ospalého a otráveného pitomce a mrtvý
telefon uložil zpátky do kapsy maskáčů. 

„No a co, tak jsem si objednal pizzu,“
rozhlédl jsem se po kruhu na mě upře-
ných obličejů.

„Ty sis vážně objednal sem do kempu
pizzu nebo to je zase nějakej tvůj fór?“
přerušil trapné ticho jako první Košťál.

zdravení. Tak na dobr,“ rozloučil se mistr
zvaný Bgp s oběma muži a dobrmanem,
„a styďte se!“ Muži i pes sklopili hlavy a

zastyděli se. Vracejíce se pak co nejpo-
maleji domů usmívali se, a koho potkali,
toho pozdravem dobr zdravili. 
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„Prostě jsem na ni dostal chuť,“ podí-
val jsem se na něj a další slova raději
spolykal. Nebyl na ně připravený a určitě
by je nestrávil. 

„Protože jestli sis objednal pizzu sem
na kemp, tak jsi první vandrák v historii
trempinku, který něco takovýho udělal.“ 

„Někdo musí bejt první,“ odsekl jsem
mu a sedl si zpět na kus vyhřáté klády. 

Rozpačité ticho přešlo k nesmělému
bublání hlasů a nakonec opět do plynu-
lého toku na sobě nezávislých dialogů. 

Poslíček s pizzou přišel asi za dvě ho-
diny. Byl do pasu mokrý, na obličeji čer-
stvé šlehance od smrkových haluzí a no-
havice potrhané od plazivých šlahounů
ostružin. Nepůsobil ospale a otráveně,
měl v obličeji pěknou červenou barvu
a zjevně mu ta vycházka prospěla. Šel
jsem mu vstříc a před očima zamával tisí-
covkou. Jednak aby to kluci neviděli
a jednak abych mu hned na začátku za-
cpal hubu.

U ohně jsem otevřel krabici. Pizza byla
studená, placatá a tuhá. Nabídl jsem klu-
kům, ale nikdo si nevzal. Snědl jsem dva
kousky a potom hodil krabici i se zbyt-
kem do ohně. 

Kluci vstali a šli beze slov spát. 
„Měl by ses léčit,“ zasyčel na mě místo

pozdravu jenom Košťál. 
Zíral jsem ještě chvíli do plamenů

a pak šel spát. Pod přístřeškem poprvé
nebylo místo. Lehl jsem si na okraj lesa,
kde přecházejí duny suchého jehličí do
orosené trávy. Nebe bylo pokapané stří-
kanci zářivých hvězd, které šlo při troše
fantazie přesouvat a skládat do stovek
a stovek různorodých obrazců. Nebe by-
lo posypané lesklými penízky hvězd, kte-
ré by sesypané na jednu hromadu daly
určitě čtyři miliony. 

Ráno pro mě přijel Michal. 
„Smrdíš,“ řekl místo pozdravu a na se-

dačku auta roztáhl igelitku.
Neurazilo mě to. 

Jsme dva. Dva samci, které zamknul
opilý chovatel omylem do jediné klece.
Oheň a voda vtepané do neproniknutel-
ného kruhu orientálního ornamentu. Hor-
ňák a dolňák v jednom koutu na společ-
né hanbě, kam nás poslal přísný řídící
Bíca za to, že jsme po sobě flusali mode-
línu dutou rukojetí versatilky. Máme dva
různé pohledy na svět a jen jednu špičku
nosu a dvě špičky bot, které vyčuhují
pod břichem. Měl by ses léčit, přišla mi
na mysli Košťálova slova z minulého ví-
kendu. Mohl bych se na něj vykašlat, ale
na druhou stranu by člověk neměl za
sebou zabouchnout úplně všechna vrát-
ka. Jednou mám návaly, že partu kluků
k dalšímu životu zoufale potřebuji a po-
druhé jsou mi všichni úplně ukradení.
K doktorovi nemůžu. Co kdyby něco na-
šel. A to se teď vůbec nehodí. Teď když
jsem konečně někdo a ne další zoufalec
ze zoufalého davu. A za týden máme dal-
ší schůzku s Nezbedou. Vzpomněl jsem
si na Jitku. Chodili jsme spolu na zá-
kladku. Pro mě to byla fajn holka. Měla
vždycky vyznamenání, chodila na klavír,
na angličtinu, na němčinu, do včelařský-
ho kroužku i k mladým hasičům. Všude
hvězda a kluci ji proto neměli rádi. Já jí to
záviděl. Ale ne. Byla to jenom šprtna.
Namyšlená a ctižádostivá šprtna, která
lezla kantorům do zadku. Všem musela
neustále dokazovat, že je lepší a bude
ještě lepší. Dnes má vlastní lékárnu v Mo-
dřanech a lékárník je půl doktora. Teď se
to hodí. Pozval jsem ji na kafe. 

Jitka mě chvíli poslouchala a pak řekla:
„Na tohle ti mohu doporučit jenom jed-
no. Profíka psychiatra nebo zrcadlo.“

„Na co zrcadlo?“ podíval jsem se na ni
nechápavě. 
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„Abys viděl, jak ti ty prachy lezou na
mozek,“ odpověděla, zvedla se od stolu
a hodila na desku stolu stovku. 

„Co blbneš, já to zaplatím,“ vyštěkl
jsem na ni. 

„Raději ne, tobě nechci nic dlužit.“ 
„Seš namyšlená a pitomá…“ Ale ne.

Michal slovo kráva neříká. Večer jim říká
„koťátka“ a ráno po zaklapnutí dveří už
jsou to jen „škeble“. „Seš namyšlená
a pitomá škeble!“ křičel jsem za ní vzte-
ky, když odcházela napříč kavárnou.

Neotočila se. Neotočil se ani nikdo ji-
ný. Prostě jen stádo.  

Z výpisu z účtu se na mě směje sedm
nul. Jsou kulaté jako vejce a stejně tak
oblé a hladké. A s Michalem pracujeme
na další. Být někdo má své výhody. Ráno
nemusím vstávat, dýchat snídaně jiných
v tramvaji a čučet na opuchlé a neroz-
hýbané obličeje dělníčků a úředníčků
v metru. Nemusím přemýšlet o tom, jestli
deset nebo dvacet deka šunky, jestli
desítku nebo dvanáctku. Piju jen Tulla-
more dew a kolu. Nemusím už vůbec
o ničem přemýšlet. Všechno si koupím. 

Hned nad monitorem mi visí obrázek
z Korsiky. Sedím na ní s klukama na
úzké skalní římse a před námi trčí až do
nebe zubaté ostří horských štítů. Tenkrát
jsme šli GR 20. Kdybych teď zavřel oči,
ucítím ještě teď tu peprnou vůni na troud
vysušené machie, v ústech tu chuť jen
tak na tuku opečených kloboučků něja-
kých neznámých hub a určitě uslyším
dusot kopyt vyděšených koňských stád
volně pobíhajících nahoře na pláních.
Kdybych teď zavřel oči, vrátil by se ale
i ten pocit, který mě ještě občas pře-
padne. Ten pocit být součástí nějaké ko-
munity, nějaké party, kde už jsou pravi-
dla určená, všechno dávno vyřešeno
a společným jazykem jsou jen pohledy

upřené stejným směrem. 
Sundal jsem obrázek ze zdi, vyňal z něj

fotku a strčil ji mezi stará elpíčka Olym-
piku a výběrů Porty. Stejně už to nebudu
nikdy poslouchat. Před známými poslou-
chá Michal nějakýho Janáčka, ale doma
Ret Hot Chilli Peppers. Do rámečku
jsem dal jinou fotku. Jsem na ní s Micha-
lem a tím pitomcem Nezbedou. Všichni
šťastní a bláhově rozesmátí. 

Jsme ještě pořád dva. Kočka a myš na
palubě utržené plachetnice, která se po-
tácí bez zásob a bez posádky uprostřed
oceánu. Dva horolezci uzamčení vichřicí
v posledním postupovém táboře, kdy já
mám ve svém kletru poslední kyslíkovou
láhev. Je to každým dnem lepší. Ty chvíle
slabosti a měkkosti již přicházejí jenom
výjimečně. Ale přicházejí. Chtěl bych se
jich úplně zbavit a být silný jako Michal.
Tvrdý a nekompromisní, ale s obličejem
každý rok opravovaného anděla na ves-
nickém oltáři. Přišel jsem na to jednou
večer u šálku toho výtečného moccaci-
na. U nás za rohem bydlí starý švec.
Výchovou i myšlením stará škola. Vlastně
dělá už jen proto, aby měl vždycky něja-
kou zakázku a zároveň výmluvu, když za-
klepe zubatá s kosou. Ty boty mi po-
čítám tak za Komenskýho určitě udělá. 

Jsem sám. Mám nové boty a stály
přesně dvě stovky. Sice starší střih, ale
mnohem důležitější je, že to funguje.
Obouvám je jen občas. Jakmile cítím, že
přichází první náznak slabosti. Jakmile
o sobě začnu pochybovat, obouvám je
a běžím do pískoviště v parku za rohem.
Úleva se dostavuje téměř okamžitě.
Stačí se podívat na řetízek vlastních stop
otištěných v písku. V ten okamžik jsem si
zcela jistý. Stojím tu už jen já sám a ten
druhý ode mě odchází.
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Martin Šimek

Modrý podzim
Do klína hvězdám padá listopad
My sotva víme
co je skryto v pádu
Tím spíš nás drží ve své moci pád
jenž nezačal se letos v listopadu 

Tak střízlivi v tom neústupném chladu
už více nebudem
(sám čas už je tu svát)
S poslední slívou na hranici pádu
do klína hvězdám padá listopad

Tak střízlivi jak by už napořád
s pobledlým čelem
uzardělou tváří
přečkáme v nitru skrytý listopad
nad kterým hvězdy zimomřivě září

Přečkáme...
i náš nekonečný pád
co nebyl vypsán v žádném kalendáři 

Milena Písačková

Finish? Zmizíš!
Imunita

S příchodem podzimu
zlikviduju bacily i jejich stíny
použiju proti nim
nášlapné multivita-miny...

Slovníček cizích slov

Flexibilita?
Teď jsou tady, byli tam...

Harmonizace?
Za a), za b), za c)...

Benefit?
Být stále fit...

Dynamika?
Od nikud nikam...

Emancipace?
Ema chce a chce...

Paranormalita?
Ufo vzduchem lítá...

Kompozice?
Zaujmout správné pozice...

Hierarchie?
Vlk vyje na zmije...

Finish?
Až to dopíšeš, tak zmizíš...
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Karel Trinkewitz

Dvojsmyslná slova
Janu Jelínkovi

GEN 
ITÁLIE

ZLO 
ČÍNY

PUM 
PIČKA

PANO 
VNIK

ZAS 
TUPITEL

A 
POKÁLÍ 
PSA

DEBILANCE

N 
EUROLOGIE

STUD 
I 
UM

APROSTATA

SCIFIGENIE

OBLOMOVE-
MENT

LÁRYFÁRO

PARADISENS

SONG OF JOY
CE

MÍSTY 
FIKACE

XANTIPOD

KLAUS 
ČI PERA

KOHN
SPIRO
SPERO

BÝT TVÁ 
U LIPAN

KULT 
UROLOGIE

ARTE POV-
ERENIK

FERN AND
LEGER

TRI SRÁM
KŠANDY

HÄME
ROID

MISS
TAKE

VYVR
HELADA

SCOTLAND
JARDA
CIMRMAN

SEL GRECO
EURO

FUK UŠIMA

ZLOST PARA
DISE

RÝME LIDSKÝ
LIMERICKY!

MLASKÁTOLOGIE

FIKARIE

VOLE!
NEVOLE

ŽER
TY
STRANOU

SATYR
I
KOHN

SPATRA
SLÁVY
JÁ

PRDDESTINACE

T.Č. VODA T.Č.

EKONOMÝLKA

DEMENTO
MORI

IVAGINACE

MATU
ŘITNÍ
PLES

FRUSTRA-
CIONALISMUS

NAHOŘE
BEZ
TYJE

V KREMLU
CAR 
MINA 
BURANA

MÁ
TEŘÍ
DOUŠKA

KOPROLILIE

GAGAMEMNON

VOLEVOLE
PUTYKÁNÍ

SIGNO
RABIMUS

Z LADĚNÍ
ZLA DĚNÍ
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ANAL
LÍZÁ

KREMLROLE

NE
BOŽKA
NĚMCOVÁ

SUB
MISS
I V NÍ

KLINICKÝ
KLÍN NICKY

CHLEMSTAT
CHCEM STÁT

MANŽELENÍ

PUBLICYSTA

POLÍ
CZECH

TERRA
NOVÁK

NORMA
LÍZACE

PUSTOTALITA

ZA KULI S NÍ
JEDNÁNÍ

DOMINA
EFEKT

NE DUHY:
NEDUHY

IMPOT
ENCE
FALOGRAFIE

I
SLUM

COOL
TŮRA

KOPŮ
LÁCE

BRZY
JAZYK
NASÍRATI

SÁTÝ
RYK

EGON
ŠÍLE
MALOVAL

POTMĚŠILÍ
POTMĚ ŠILI

SPO
KOJENÁ
EVROPA

NEZBYTÍ
NE ZBITÍ

BIG
VABANK

NA
HRADNÍ
ŽIVOT

SANT
JUST
ICE

POPULUS
LATRINUS

PAST
Ó
ZNÍ

JUNDAMENTÁLNÍ

HOVO
ŘIŤ

PAR(L)A
MENTÁLNÍ
ZAOSTALOST

PE
NĚŽNÁ
ŽENA

BISTRO
ZRAKÝ

DRZÝ
JAZYK
NAZÝVATI

BUĎ
DOBRÉ
MÜSLI

POVZDĚLANEC

AMOR
TIZACE
MANŽELSTVÍ

NA BŘEHU ŘEKY
ZVRATKY

MLČENICH

VOLŮM
CARISMUS

ŽER
TO
VÁNÍ

V KLINČI
V KLÍN ČÍ

PLEBSIKONY:
KLAUS
GOTT…

VICHY
PRINCIP

IN HIS SIGNO
V INCEST

BURZO
ASIE

BANKROTARYÁN



Oldřich Janota

Strhnout masku 
Klábosili jsme na plážičce u Moravi-

čanského jezera, když vtom nás zaujal
nápadný temný předmět na hladině.
„Bobr!“ vykřikl vzrušeně Honza. Býval
vášnivým rybářem a o vodě leccos ví
a leccos tam zažil. „To je bobr a drží v tla-
mě nějakou haluzu. Táhne si ji ke břehu,
něco tam bude stavět!“

„Nikdy jsem bobra ještě neviděl,“ poví-
dám dojatě. „A teď ho vidím takhle blíz-
ko! Tohle nám nebude nikdo věřit!“ 

Bobr na hladině párkrát změnil směr,
bylo zřejmé, že nad něčím váhá. Asi mu
překážela naše přítomnost a nevěděl, jak
se ke svému místečku na břehu dostat.

„Měli bychom jít pryč,“ povídám, „aby
mohl na břeh.“ 

Začali jsme balit věci, chudák zvíře zma-
teně kroužilo dokola, bylo mi ho líto, vypa-
dalo úplně pomateně. Pak nás cosi zne-
jistilo. Vysoké, až netopýří pištění, podob-
né zvuku psích píšťalek, pro člověka na
samé hranici slyšitelnosti. Pištění, které si
člověk uvědomí ne sluchem, ale teprve
skrze pichlavý, bolestivý pocit v hlavě. 

„To je nějaký divný,“ povídá Honza. „To
zní jak elektrický motorek.“

Rozhlédli jsme se a o kus dál spatřili
v rákosí postavu člověka s vysílačkou
v rukou. Lodní modelář. 

„Ten nás pěkně dostal,“ s hořkostí po-
vídá Honza. „Strhnul nám masku, jak ří-
kávala moje babička.“ Jeho rybářská
čest dostala na frak. „Ti z nás budou mít
v hospodě večer pěknou prču. Jak jsme
viděli bobra, prej s haluzou v tlamě!“ 

„Hele,“ přerušil jsem Honzu, „támhle
plave ještě něco!“ 

K místu, kde rejdil elektrický bobr, se
rýsoval na hladině klín, čeřený hlavou
plavoucí užovky. Bobr ji už také spatřil
a zakormidloval přímo na ni. Jak se blížil,
užovka zmateně zastavila. Nevěděla, kte-
rá bije. Byl jsem rád, že nejsme sami,
kdo neví, která tady bije. Chvíli se zdálo,
že užovka na bobra zaútočí (neměla moc
na vybranou, plaval rychleji), ale pak ma-
jitel milosrdně obrátil a nechal užovku
uniknout. Zmizela jako když práská bi-
čem bleskovými zákmity kdesi pod koře-
ny olší. 

Druhého dne se obrátilo počasí. Jako-
by posledním srpnovým dnem a úplňkem
skončilo toto léto. Občas krápalo, ochla-
dilo se. Zkřehlé včely paběrkovaly v bě-
lostných kalichách rozkvetlých břečťanů.
Když jsem dojel na kole k jezeru, nebyla
tam živá duše. Zato spousta srnek. Stačil
jim jediný liduprázdný den, aby vyrazily
z remízků, kde se přes léto ukrývaly,
a znovu obydlily louky u jezera pro sebe.
Když mě spatřily, váhavě se otáčely a dá-
valy na útěk. V zákrytu cesty u velikého
dubu stálo u cesty srnče. Koukalo tro-
chu na mě a trochu ne, asi jako že tam
nejsem. Neochotně odběhlo teprve po
důrazném upozornění, že takto u cesty
stát nemůže. Když jsem se po plavání
vracel, čekalo na stejném místě znovu.
Nejspíš na mámu srnku, která se mu tam
ztratila. Jazyk louky vyplazený od dubu
mezi zákryty pobřežních houštin nepo-
sedně prokvétal fialovými plamínky ocú-
nů. 

Ale já už vím svoje. Ještě uvidíme, kdo
komu strhne masku.

14Sova bez not
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Milan Čechura

Zvonokosy
Ještě dříve než se s vámi podělím

o dojmy z knížky francouzského spisova-
tele Gabriela Chevalliera, musím říci, že
jsem městský člověk. Jsem zvyklý na
hromadnou dopravu, na smog, na tržni-
ce. Nedovedu si představit, že bych žil
na venkově. Nedovedu si představit, že
bych neměl na dosah galerie, divadla
(chodím tam dvakrát do roka), nebo tře-
ba kavárny, restaurace a podobné pod-
niky (ty navštěvuji vícekrát, ale taky nic
moc). Kdybych bydlel na venkově, snad
by mi chyběly i úřady. To je přesně ono.
Ne že bych ty instituce, o kterých jsem
mluvil, nějak zvlášť využíval. Ale jde o ten
pocit. Že kdybych chtěl, tak bych mohl.
Jsem prostě měšťák jako poleno. 

V jedné vesnici bych ale byl s to žít. Ve
Zvonokosech. Samozřejmě v těch literár-
ních. Zařiďte, aby se znovu psal rok
1923 a šup tam se mnou. Budu nadšen.
Víte, podle čeho dostaly Zvonokosy jmé-
no? Já vám to prozradím. Ve 12. století,
když v kostele opatství, které zde stáva-
lo, zvonily zvony, vyletovali kosi z hnízd,
jež si postavili na vysokých stromech
v okolí. Tehdejší venkované říkali „zvon
na kosy“. A to jméno se udrželo. 

Jestli jste knížku Zvonokosy četli, jsem
přesvědčen o tom, že bychom se tam
potkali. A zašli bychom spolu do hostin-
ce Bohdana Macaráta, kde by nás ob-
sloužila Jarmila Macarátová proslulá svý-
mi vnadami, možná by tam seděl i staros-
ta Bartoloměj Pěšinka s učitelem Inocen-
cem Kulíškem, kterému by ukrutně
páchlo z úst. Až bychom pojedli a popili
výborného zvonokoského vína, vyšli by-
chom před hostinec a šli si ulevit na nové
záchodky, chloubu celé obce. 

Ten můj pocit, že bych chtěl ve Zvo-
nokosech žít, je trvalý. Měl jsem ho už po
prvním přečtení. O věcech přirozených
každému člověku se zde vypráví tak kou-
zelně, že není možné odolat. A také se
mi hrozně líbí do češtiny přeložená jmé-
na obyvatel. To je prostě nádhera:

Judita Čuprová – majitelka krásenské-
ho bazaru, po níž šílí všichni muži.

Severin Calaba – farář, kterému hos-
podyně Babeta pomáhá, aby se z toho
(ze sexuální zdrženlivosti) nezbláznil.

Eulálie Čubíková – zakyslá stará pan-
na, nešťastná z nových pisoárů.

Takhle bych mohl pokračovat, ale ra-
ději nechám plynout úryvek z textu. Snad
z něho bude zřejmé, proč jsou Zvonoko-
sy pevnou součástí mého čtenářského
života. Těžko se mi vybíralo. Nejraději
bych opsal celou knihu.

Titul oficiálního držitele krásné Judity
náležel Ferdovi Čuprovi, manželovi. Ale
skutečný a úrodu ze své držebnosti také
sklízející držitel se jmenoval Lorenc Po-
řízek, oficiál, statný brunet a hezký chla-
pík, s vlasy hustými a zlehka zvlněnými.
Je patrně třeba říci zde, jak se Judita
Čuprová dostala k této lásce, sice hříš-
né, ale opatřující jí prudké a časté rados-
ti, znamenitě prospívající její pleti a její
náladě. A z Juditiny dobré nálady měl
prospěch především zaslepený Ferda
Čupr; právě tomuto svému zneuctění dě-
koval za to, že měl doma svatý klid.

Není možné nechtít žít ve Zvonoko-
sech. Obzvlášť jako Lorenc Pořízek. Ne-
bo Evžen Bzikavka. Že nevíte nebo si už
nepamatujete, o koho jde? Tak si vezmě-
te ten papírový skvost do ruky a začněte
číst.
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Stanislav Bukovský 

Zkrátka v každé době…
Korektně jen korektně
Teď to vypadá, že korektní jazyk je ně-

jaký novodobý vynález. Opak je pravdou.
Za starých časů byla mluva květnatě ko-
rektní, kam se na to dnešní politicky
ohleduplné eufemismy hrabou.

Jako dítě jsem se podivoval tomu, proč
se říká starším osobám ženského pohla-
ví, jejich manžely nazývanými moje stará,
mladá paní. Tenkrát s ještě větší důsled-
ností než dnes, zvláště ze strany proda-
vačů. To bylo samé maucta madam, co
si račte přát, dámy, rukulíbám, mladá pa-
ní. Přitom to všechno byly obyčejné po-
starší ženské, žádné dámy, natož ma-
dam, ale dávno už ani mladé paní.

Taky mi přišlo divné, proč se o tlustých
ženách říkalo, že jsou trochu silnější.
O jejich síle jsem si každopádně myslel
své. Vždyť se některé při chůzi těžce ko-
líbaly a měly co dělat, aby unesly samy
sebe. Ještě víc jsem se podivoval výrazu
plnoštíhlá. Co je štíhlá, mi bylo jasné.
Plná byla odjakživa tlustá. Plnoštíhlá je
tedy tlustoštíhlá. Zkrátka taková udělaná,
ženská akorát. Nakonec co je na těch
hubených. Správná ženská je přeci tro-
chu při těle. Je to tělíčko. Nesprávná čili
hubená je tudíž od těla.

Trochu živější dítě, to byl nesnesitelně
zlobivý fracek. Řekl-li učitel matce o jejím
synovi, že není hloupý, ale že je trochu
lajdák a že kdyby chtěl, bude patřit mezi
nejlepší, znamenalo to, že se jedná o žá-
ka velmi mdlé inteligence. A byl-li někdo
trochu zpátky, byl to přitroublý trumbera.
Dnes by se určitě, alespoň mezi kamará-
dy, tituloval úplně jinak. Když nebyl zlý,
ale trochu se neovládal, znamenalo to,
že roste pro šibenici. 

O někom se říkalo, že je opatrný. Při-
tom nemusel být vůbec opatrný, ve sku-
tečnosti se jednalo o lakomce, byl to drž-
grešle. Řeklo-li se, že ten se vyzná, zna-
menalo to, že dotyčný je podvodník. Co
na srdci, to na jazyku měl prostořeký
drzoun nevidící si do huby. Až moc velký
dobrák byl trouba, na němž by se dalo
dříví štípat, zkrátka nekňuba. Řeklo-li se,
že je taková trochu do větru, znamenalo
to, že ta povětrná ženština je hodně pře-
létavá, abychom zůstali při těch eufemis-
mech. Veselý kumpán byl opilec. 

V pozdějších dobách se o opilci mohlo
říkat a psát do posudku, že je oblíbený
v kolektivu a každý tomu rozuměl, aniž by
padlo slovo o zálibě dotyčného v alko-
holu. Tenkráte se také těm, co nebyli
v tehdy podle zákona vládnoucí straně,
čili byli občany druhé kategorie, ale jinak
nezlobili, do posudku alespoň napsalo,
že mají kladný vztah k socialistickému
zřízení. Na oplátku se říkalo o těch, co
v té straně byli, ale nebyli to straníci zu-
řiví, že jsou sice ve straně, ale jinak že to
jsou slušní lidé. Dneska je zase soudce,
co křivě soudí a říká si o úplatky, ozna-
čen za duševně nemocného člověka.
Zato soudce, jenž si potrpí na dětskou
pornografii, je na oplátku duševně nor-
mální. 

Zkrátka v každé době se něco omlou-
vá a něco se nazývá jinak, než odpovídá
skutečnosti.

Čerti
Jsou čerti? Panenku Marii čas od času

někdo někde někdy spatří, ale čerti jako
by nebyli. Přitom pokud v jejich kompe-
tenci je šířit ve světě zlo, pak nelze než
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konstatovat, že jejich činnost je vidět
dnes a denně všude kolem, zatímco zje-
vení a zázraky Panny Marie jsou nesmír-
ně vzácné, takže na místa, kde se udály,
je kolikrát zapotřebí putovat kraj světa.
Všichni svatí, co jich jenom je, jsou vidět
ve svých skutcích ještě mnohem míň.
Zkrátka čerti jsou nejsnaživější. 

Třebaže čerta asi viděl málokdo, tak
každý dobře ví, jak vypadá. Zatímco vod-
níci a ostatní nadpřirozené bytosti mají
fyziognomii neustálenou, čerti jsou od-
jakživa všude stejní. V antice se jim ná-
padně podobali satyři neboli fauni, ale to
skuteční čerti nebyli. Snad to byli jen
nějací jejich vzdálení příbuzní. Žili si víc
sami pro sebe a o lidi se zas tak moc
nestarali. 

Přitom čerti už museli být i v prvotním
ráji; když ne dřív, tak alespoň od té doby,
co Stvořitel stvořil Evu. S jejím přícho-
dem do ráje přišel na svět i ďáblem
vyvolaný hřích, následkem čehož byl li-
dem odňat Eden a náhradou obdrželi ži-
vot v tomhle slzavém údolí. 

Od těch dob si bratr není jist svým ži-
votem před vlastním bratrem, neboť jsme
pokolením Kainovým. Každý myslí jen na
svůj vlastní prospěch a svým bližním ne-
přeje nic dobrého. Proč je tomu tak,
když byl člověk stvořen k obrazu boží-
mu? K obrazu Toho, jenž je ztělesněním
dobra? Čerti jsou tím vinni. Lidé za nic
nemohou. Kdyby aspoň čerti chodili me-
zi lidmi s kopytem sem a s nohou tam,
sírou čpící, rohatí a s ocasem, lidé by se
jim spíš dokázali vyhnout. Ale právě proto
nejsou nikdy vidět. Převtělují se, berou
na sebe podobu obyčejných lidí. A kam
čert nemůže, tam nastrčí ženu, nejlépe
nějakou sexbombu. 

Všimněte si jen, jak všichni politici na-
před shodně tvrdí, že jim jde hlavně o ro-
dinu. Na billboardech se představují voli-
čům jako taťkové v kruhu rodiny, ale jen
co je zvolíme, čerti tu idylu rázem zkazí.
Nastrčí jim do cesty mladou krasavici a je
po idylce. Všichni taky chtějí bojovat pro-
ti korupci. Jenže když nás přesvědčí
o své upřímnosti, čert je skrzevá jejich
vyvolenou začne navádět, že všichni
ostatní už mají nakradeno a že je i jejich
prvořadou povinností především zabez-
pečit vlastní rodinu. Nezbývá jim, než
s tím souhlasit. Vždyť o rodinu jim šlo už
na billboardech. Víc, než si myslíte.

Jak známo, čert nikdy nespí. Ani ten,
kdo se všemožně snaží neupadnout do
jejich osidel, se jim neubrání. Čerti ho
obelstí. Chtěl jsi být zásadový? Tak se
podívej, co jsi zavinil. Jsi zrádce, odpad-
lík, estébák, kacíř a idiot. S tou poctivostí
jsi všechno pokazil. Tvá poctivost je
zpupnost a pravdomluvnost podlost. Čiň
čertu dobře, peklem se ti odmění. Čiň li-
dem dobře, do kriminálu tě dají, pokud
tě neukřižují nebo neupálí. Tak je to na
světě zařízeno, tak svět odplácí. 

Protože čerti jsou po čertech mazaní
a mají odvěké zkušenosti s tím, jak na
nás vyzrát, nemáme šanci se jim ubránit,
ani kdybychom žili a sbírali zkušenosti
třeba do sta let. S tím, jak to na tom světě
chodí, se nedá dělat vůbec nic. K čertu
s každou snahou o nápravu světa. Lidi
musí občas vraždit, pořád krást a neustá-
le smilnit, protože čerti tomu tak chtějí.
Když se někdo pokusí svět polepšit, čerti
se rozzlobí a pak teprve nastane pravé
peklo na zemi. 

Však to všichni známe z minulosti,
nedávné i dávné.
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Karel Trinkewitz 

Věra Linhartová aneb
Pronikání k jádru tajemnosti

„Kdo je naplněn žádostmi, postihuje
jen vnější tvářnost věcí,“ říká Lao-C’ na
počátku knihy Tao Te Ťing. Přiznávám,
že já sám nejsem dosud bez žádosti
rozumět tomu, co se skrývá za slovy.
Nedospěl jsem dosud k odříkání se knih,
jak to vyčítám z textu Věry Linhartové
v německém překladu její francouzské
knížky Cascades (Kaskaden; Friede-
nauer Presse, Berlin 1989): „Knihy mi už
dávno nic neříkají.“

Knížky Věry Linhartové jsem vždy četl
s obdivem a považoval jsem ji od prvních
publikací za nejpozoruhodnější talent
české literatury. Také ona chtěla rozu-
mět řeči jako takové: řeči, v níž se nám
jeví svět. Oné řeči, jež byla Wittgenstei-
novi hranicí jeho světa. Říkaly to už samy
tituly jejích knih od Prostoru k rozlišení
a Meziprůzkumu nejblíže uplynulého až
k Přestořeči.

Ale už v Domě daleko, knížce z roku
1968, čtu: „Ó ano, říkám, umění je
mlčení.“ Tehdy jsem si poprvé uvědomil
souvislost tohoto postoje s úvodními vě-
tami Tao Te Ťing: „Tao, co se dá pově-
dět/ už není to Tao/ Jméno co se dá
jmenovat/ už není to jméno.“

Už v roce 1964 jsem navštívil Věru Lin-
hartovou v jejím bytě bez oken pod scho-
dištěm Zvonařky, abych ji požádal o za-
hájení své výstavy. Tehdy jsem pochopil,
jak tato mimózově citlivá autorka splývá
s postavami svých textů, jak se uzavírá
před vnějším světem.

Něco z tohoto autobiografického po-
stoje jsem našel v její knížce Zehrbilder
(Edition Howeg, Zurich 1986, překlad je

dílem Susanny Roth) v textu Mistr Sagiro.
Tehdy jsem si všiml návaznosti těchto
textů na pražské období, ale tenkrát
jsem se ještě pokoušel dobrat se struk-
tur jejího psaní srovnáváním s jinými auto-
ry: od Dostojevského a Gogola přes Kaf-
ku až k Sarrautové a Beckettovi. Nalé-
zám koncept tehdejší recenze ve svém
archivu. Je poznamenána strukturalistic-
kou analýzou a podněty z metody dekon-
strukce. Nakonec jsem ji nenapsal, ve-
den spíše pocitem než plným vědomím
toho, že „Tao co se dá povědět“ už není
ono tao, které hledáme.

Čtu nyní texty z její knihy Kaskaden
a znovu uvažuji o cestě Věry Linhartové.
Vím, že už dávno píše francouzsky. Už
v Praze žila v kontextu světové literatury,
nebylo jí zatěžko zaměnit Prahu za Paříž,
psát německy, francouzsky anebo japon-
sky: vystudovala mezitím japanistiku a je
odbornicí na dějiny japonského moder-
ního umění stejně jako kdysi v Praze byla
znalkyní moderny české. Já však mohu
její texty teď číst lépe v němčině, fran-
couzská vydání jejích prací neznám.
Přesto píši o Věře Linhartové jako o praž-
ské spisovatelce. Franz Kafka psal ně-
mecky, Libuše Moníková píše německy,
Petr Král píše francouzsky a Josef Škvo-
recký někdy anglicky. Všichni jsou ale
i nadále pražskými autory. Z té Prahy,
která by měla být znovu evropským měs-
tem. Právě v autorech jako Věra Linhar-
tová tato evropská tradice Prahy ožívá.
Knížku Linhartové ale nečtu v Praze,
nýbrž po návratu z New Yorku, v Hambur-
ku. Nové texty této polylingvní autorky
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jsou také poznamenány cestami. Jeden
z textů se jmenuje Lhostejný smích (Ces-
tovní zápisky). V nich je nové oproštění
větné skladby, což ovšem posuzuji na zá-
kladě německého překladu a mohu se
mýlit, především ale určitá konkrétnost ča-
sových a místních údajů. Jestliže se Lin-
hartová v dřívějších textech pohybovala
v bezčasí a v jakémsi „kein Ort, nirgends“
(žádné místo, nikde), jak píše Christa
Wolf, tyto cestovní zápisky už mají charak-
ter popisu konkrétních krajin a v dalších
dvou textech už najdeme zcela přesné
údaje o popisovaných místech, ať o kas-
kádě v Nači nebo o zahradě v Ryšani.

Jelikož jsem také stoupencem kon-
krétních deníkových zápisů (sám si po-
znamenávám dokonce hodinu zápisu),
uvítal jsem v záhlaví jednoho delšího tex-
tu Zklamání očí (Kamenná zahrada v Ry-
šani) přesný údaj: Kjótó, 14. září 1982.
Tu zahradu dobře znám z mnoha vylíče-
ní. Jako stoupenec zenu ji dovedu ocenit
i v popisu Věry Linhartové. Už v dřívěj-
ších textech potvrdila, že je znalcem ja-
ponské literatury, zde promlouvá i jako

poučený znalec zenové estetiky.
Především mě však „nová“ Linhartová

potěšila v pojetí konkrétnosti textu. Ne-
jen přesný popis, v němž je mistrem, ale
i konkrétnost navozených vzpomínek:
přesvědčujeme se o tom, když například
popisuje Medicejskou fontánu v pařížské
Lucemburské zahradě. Musel jsem při
četbě této pasáže myslet na jiného emi-
granta, který už také píše v jazyce své
hostitelské země – na Iosifa Brodského,
na jeho třetí sonet z Dvaceti sonetů na
Marii Stuartovnu, v němž rovněž popisu-
je tuto fontánu z Lucemburské zahrady.

Zdá se mi, že Věra Linhartová pronikla
k moudrosti zenových myslitelů, že už
není naplněna žádostí proniknout násilím
k tajemství řeči. Zdánlivě jako by nyní
zůstávala na povrchu věcí a pouze je
popisovala. Jenže právě tato skromnost
a pokora ukazuje víc než všechno
usilovné konání. Jako to říká Lao-C’ v už
zmíněném vstupním textu Knihy o tao:
Proto ten, kdo zůstává bez žádosti, pro-
niká k jádru této tajemnosti.

Hamburk, 1989

Milan Kohout

Zpráva o jedné performanci 
Letos v srpnu jsem performoval na ma-

lém festivalu „(A) VOID GALLERY“ v Ná-
plavce, který se odehrával na břehu Vlta-
vy v Praze a jehož kurátorkou byla Káča
Olivová. Můj kousek se jmenoval: Vypla-
chovaní vzpomínek vltavskou vodou.

Před rokem mi v Česku vydali knihu
vzpomínek na undergroundové hnutí
Druhé kultury, na němž jsem se podílel.
Někteří bývalí účastníci, kteří se stali sou-
částí dnešního establishmentu, jako by
zapomněli, jaké většina z nás tenkrát vy-

znávala hodnoty. 
Když jsem přednášel o umění českého

undergroundu na TUFTS University Bos-
ton, sepsal jsem kompilaci společen-
ských hodnot, které se dají dohledat
v dochovaných dokumentech tohoto hnu-
ti. Přestože se jednalo o hnutí ostře vy-
mezené vůči tehdejšímu totalitnímu ko-
munistickému systému, většina hodnot
úzce rezonuje s hodnotami anarchismu
či komunismu a naprosto se neslučují
s dnešní totalitně kapitalistickou společ-
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Mladý Západ

Jemný štípání jazyka mě uspokojovalo.
Whisky jsem převaloval v ústech ze stra-
ny na stranu. Miluji ji. Utíkám do světa
Ernesta Hemingwaye, ocitám se na Ku-
bě a je mi docela fajn. Snažím se vsu-
gerovat si pocit, že se všichni smějou,
tancujou a venku je fakt děsný vedro.
A taky, že tak dobře píšu, jako Ernest.
Jenže chyběl drahej tabák, možná silnej
doutník a Havana… Místo toho jsem byl
v nějaký pochybný pivnici. Byla to tmavá
díra, na stěně hráli chlapi fotbal a všichni
okolo mne měli radost. Jediné, co se

s tou latinskou amerikou shodovalo, byl
komunismus. Ti dědkové kolem mne byli
zažraní komouši. Jen teď už se smáli ji-
nak. Hm… super. Sklenička mi vyklouzla
z ruky. Kur... 

Zapálil jsem si cigaretu. V kombinaci
s dobrým pitím dostával tabák skvělou
chuť. Vyfoukl jsem slastně kouř, zadíval
se na barmanku, sjel ji pohledem a za-
stavil se u kotníků. 

„Má hrozně hnusný kopyta.“ 

Karolína Frühbauerová

Miluji tě, Bukowski!

ností. Zde je pár příkladů:
Jestliže se rozhodnu být svobodný,

udělám to HNED a podle toho se HNED
začnu chovat.

Vytvářet paralelní svět s paralelními
a rozdílnými morálními hodnotami.

Vyhýbat se jakékoliv pozici v establish-
mentu. (I. M. Jirous)

Být pacifista a spirituální ateista.
Lepší nedělat žádné umění, než umě-

ní, které bude kompromisem k establish-
mentu. (I. M. Jirous)

Žádné umění neprodávat, penězům se
chechtat.

Nesoutěžit, naopak spolupracovat.
Nepřipustit žádné elity či třídy ve spo-

lečnosti Druhé kultury. 
Neustále socializovat a o vše se dělit.

Jelikož teď žijeme v časech jakési „so-
ciální amnézie“, kdy se předstírá, že čes-

ký underground měl hodnoty, které
s dnešními rezonují, namáčel a vypla-
choval občas jsem svoji knihu ve vltavské
vodě, abych její obsah přizpůsobil dneš-
ní době. 

Po každé lázni jsem z ní četl úryvky,
zatímco jsem nechal svůj mozek volně ply-
nout a dávat do úst bývalých postav Druhé
kultury jiné myšlenky, měnící tehdejší hod-
noty tak, aby se přizpůsobily dnešnímu
politicko-ekonomickému systému. 

Moji hrdinové po každém vypláchnutí
začali více a více chvalořečit budoucí ná-
boženskou diktaturu, prodejnost umění,
dravou společenskou soutěž, privátní
vlastnictví výrobních prostředků, kult bo-
hatství, hromadění peněz atd. 

Na závěr jsem svoji knihu hodil do Vlta-
vy, aby jednoho dne doplula do moře za-
pomenutých vzpomínek a nadějí na lepší
společnost.
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Proč jsem tu měl sedět jako troska?
Věčně neučesaný černý vlasy mi stále
padaly do očí. Snad bych se někdy mohl
nechat ostříhat. Ale co na tom sejde,
stejně mne nebudou brát jako lepšího
člověka. A proč taky. Vyhrnul jsem si
rukávy košile v barvě bordó – aspoň na
ní nejsou vidět fleky od portskýho, který
jsme včera s Oldou vypili. V Praze. Proč
tam, sakra, nejsem? Chci zpět. Pozo-
rovat jeho hezký ruce, jak svírají štětec,
a zapálenej šílenej výraz, když maluje ty
svoje symbolistický výjevy. 

„Petr zmlátil Marcelu – tu jeho dcerun-
ku. Víš to? Znáš ji?“ 

Ondřej přikývl. Byl nervózní, v ruce
žmoulal papírky a sirky, které někomu
ukradl. Vím proč. Co se dá dělat. Kolik
mám v sobě vzteku? 

„Je to debil,“ sykl jsem. 

Petr byl pěknej vysokej chlap – měl
skvělou práci, krásnou ženu a dceru.
Bohužel mu chybělo to, čemu se říká ro-
zum... prostě všech pět pohromadě. Tro-
chu idiot. Marcelu vyhodili z internátu.
Jo, je trochu živel... nedivím se, když ho
má za otce. Zmlátil ji jako čubu. Pak se
vožral slivovicí a usnul. Vykašlal se na
Marcelu i na manželku. Žil ve vlastních
představách. Trochu fantazijní svět... Co
s takovýma zbytečnýma lidma? 

„Oukej... co teda o mně melou ty lidi?
Co zase měli za kecy?“ 

Mezitím se Ondřej napil jedenáctky.
Pěna mu zůstala na horním rtu. Olízl se.
Kolem prošla barmanka a hodila na něj
tupý a odtažitý pohled. Byla tak ošklivá!
Všiml jsem si jejích prsou. Žádný ne-
měla. Zvedl jsem oči v sloup, snad k ne-

bi. Dobře, tak ke stropu toho smradla-
vého pubu. I kdyby tady byla Meryl
Streepová, nic by se nezměnilo. Hlavně
by si jí nikdo nevšiml. Žádnou hnusnější
díru jsem prostě neviděl. Doléhal ke mne
smrad z věčně pochcanejch záchodků.
Chvílemi jsem zaslechl pár tónů z repro-
beden. Nebo snad retro? K mojí idylce
chyběl houpavý rytmus samby nebo tor-
nádo nějakýho romantika…

Štamgasti řvali, na zdi se povedlo
chlapcům střelit gól. Prskali kolem sebe
pivo a sliny, skákali po sobě a děsně mě
iritovali. Skřípání zubama nebylo slyšet,
jen cítit. Kde mám skotskou? 

„Hele, seš prostě moc jinej. Lišíš se
i tady,“ cekl. 

Hm, to je dobrý... co z něj ještě vy-
padne? Proč to chci vlastně vědět? Záleží
mi na tom? Kdybych byl třeba v tý úžasný
Praze, nemusel bych nic řešit. Žádný po-
chybný existence, ani tu svou. Žádný de-
bilní názory lidí. Vím, že jsem magor.
Vlastně nevím. Proč nejsem Hemingway? 

„Nějak ti to prochází. Jasně, že ostatní
nevidí, jak funguješ, vidí jenom to, co
chtějí. Nechodíš nikam, na žádné se-
ssion, večírky...“ 

Hm, hm, přátelé, přátelé. Že já tak na-
hlas mluvím… „Takže abych byl pro ně
ideální, mám jíst zdravě, přestat kouřit
a chlastat, nepsat ty hloupé veršované
texty, nehrát kšefty, ale jen sedět, mek-
tat intelektuální plky a všem vyprávět, jak
to maj dělat... a nakonec držet hubu,
šoupat nohama a...“ 

Ondřej se zatřásl. Asi se mne trochu
bál. Proč? Mám ho rád. Je realista. 
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I kdyby se oblékl do těch nejsmrad-
lavějších starých hadrů, stále by úžasně
voněl svým Versacem. Blonďatá kštice
mu padala do očí, tak jako mně. On ale
vypadal úžasně. Měl nepřirozeně velký
modrý oči a děsně asymetrickej obli-
čej… to bylo právě že pěkný. Žádný fleky
po vínu, jen u prsou mu voněla kapsa
marjánkou. A tím parfémem. To mi neva-
dilo. Je to mladej sofistikovanej frajer, co
sakra dobře hraje na klavír. Takový druhý
Rachmaninov. I s tou svou citlivostí a ro-
mantikou tomu odpovídá. 

,,Shit. A víš co? Víš co? Všechno je to
pěkně v prdeli, abys věděl.“ 

Kývnul. 

Popotáhl jsem si z levný viceroyky. Ja-
ko by na mne padla ledová kousavá deka
plná blbých pocitů, breberek a vůbec.
Sesunul jsem se na židli, srknul. Už tak
dobře nechutnala. 

Nikdy nic není ideální. Jo, to jsem vě-
děl. Tak proč jsem, sakra, u toho stolu
seděl sám? 

„Ondřeji, tebe mám rád.“ 

„Máš mou podporu, kluku.“ 

Oukej, můj milý, ale co podle tebe
mám teď asi dělat? Postavit se na hlavu?
Sedím v nějakým pofiderním pubu, piju
drahý pití a kouřím levnej tabák. Dědové
řvou, Marcela je zmlácená a já nevím, jak
jí pomoci. A nakonec se na mne všichni

smějou, ale za zády pomlouvaj jak nadr-
žení psi. 

Párkrát jsem si ještě zanadával. Měl
jsem chuť kopnout do stolu a hodit whis-
kovku na tu obrazovku. Pořádně seřvat
ty prošedivělý komouše a cpát jim, že
fotbal není vítezství dnešního večera. Že
je to zbytečný, ať si radši pustí Čajkov-
skýho a poznají, o čem to taky je. 

To ale není můj styl… 

V klenutým půllitru nové Ondřejovy je-
denáctky se odráželi tupí fotbalisté, stále
dokola se honící za balónem. A ten tuč-
nej zadek barmanky. Ne, tohle nebylo
nic pro mě. 

Zvedl jsem se. 

Seděl jsem v baru někde na Slova-
nech a vytáhl Bukowského. Přišli mladí
se zbytky jídla z mekáče, hlasitě řvali,
řehtali a krkali… z pusy jim padaly
cheesburgery, kluci se usmívali na
slečny a ty připitý holčiny se smály na ně.
Kymácely se na podpatcích ze strany na
stranu a rozmazávaly si rtěnky po obliče-
ji. 

Musel jsem se přesvědčit, že ta realita
je nakonec vždycky stejná. 

Tak jak být? 

Miluju tě, Bukowski.
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Tereza Paiderová

Jdu jinudy, jsem jinde...
Svatební

Jsem 
panenka z hadrů
s růžovým
čepečkem. 
Znásilněná 
variací 
vlastních slov. 
Na klávesnici 
ťukám kód 
k mýmu
vrcholnýmu dílu.
Zasranýmu zboží 
jsem 
předmětem 
pro přenos 
tuší. 
Jen stavidla
okleštěná bájí
naleznou klid
v olivovém 
háji.
Tam jednou
spatřím ráno
a oba
si špitnem, 
že ano.

Užívám

Empirismus
logické
tmy - atomismus
pronesený
nad krev
Žíly pálí, smaží
jedí

chemikálie
Bostonské pití čaje
na vlastních nervových
buňkách

Zdrogovaná

Mám
sluneční hodiny, 
co tikají. 
Mám 
nárok na děti, 
co běhají? 
Mám 
právo
rozpustit noci? 
Až jednou 
dokážeš okusit 
ten pocit. 
Pošli mi krátkou zprávu, 
že už nepatříš
k mému právu. 

Nadějnaté zítřky

Krvácím pod tlakem reality
nabádám lidi k úsměvu
a oni jen krčí rameny
a šlapou dál ve svých kolejích
a já vím že jdu jinudy
že jsem jinde
ne jediná
bolestnější rána mne čekají
sny milovaných milujících
jsou v dálce rozpuštěné
kyselinou pochopení
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Našlapuj tiše, pozorně
Když jsem před pěti lety měl tu čest recen-

zovat básnickou sbírku plzeňské literátky Ta-
mary Kopřivové (1962) s názvem Otisky, kon-
statoval jsem, že se čtenářům dostává do
rukou knížka vyzrálé reflexivní lyriky, která
v uspěchaném světě působí jako ono pověst-
né pohlazení po duši. Dnes listuji autorčinou
básnickou novinkou, útlým svazkem básní
pojmenovaným Krajinou bez kompasu, a uvě-
domuji si, že se ocitám ve známém světě,
kde věci běží podle daných pravidel, kde
každodenní chaos ustupuje harmonii a řádu
– a kde je mi dobře. 

Tuto sbírku, jež evidentně navazuje na poe-
tiku předchozí knížky a dále ji rozvíjí a pro-
hlubuje, vydalo plzeňské nakladatelství NAVA
v roce 2012 jako čtvrtý svazek Edice Radbu-
za zaměřené na regionální autory. Kniha do-
provozená ilustracemi Zdeňka Světlíka (ško-
da, že jich je tak poskrovnu) se člení do čtyř
oddílů pojmenovaných podle výrazných inci-
pitů, které na sebe logicky navazují a dávají
básním jakýs rámec.

Úvodní oddíl Omotám si tě kolem prstu…
má podobu lyrizovaného průvodce po Plzni,
městu básnířce až osudově blízkému. Pro-
cházíme tak Plzní magickou (pravda, trochu
méně než je přisuzováno její stověžaté soky-
ni), rušnou a proměnlivou, zádumčivou, ale
především důvěrně známou, krajinou, kde
kompasu netřeba. Ke konkrétním místům se
vážou niterné asociace, často v celých meta-
forických trsech, které evokují vzpomínky
a vzápětí i zamyšlení, reflexi. Básně plynou
s neobyčejnou samozřejmostí, bez samo-
účelných ozdob, těžíce z výhod „samospádu“
volného verše.

Druhý oddíl nazvaný Byla to naše chvíle…
obsahuje básně tendující k hlubší, intimnější
reflexi. V krátkých, intenzivních verších již ne-
nacházíme Plzeň jako subjekt zkoumání, ale
jako všeobjímající imanentní prostředí – spíš
tušené než skutečně přítomné –, které rámo-
valo a rámuje zásadní životní momenty. Bás-
nické já se právě v těchto místech odhaluje
a dává nahlédnout do zapadlejších zákoutí

duše. V poslední básni oddílu nacházíme (jis-
tě ne jedinou a definitivní) odpověď na obá-
vanou otázku proč?: Oblékám slova do bás-
ní/ aby se nenastydla/ když na ně občas
štěkne mráz/ z chladniček úst/ co na mne
promluvila.

V předposledním oddílu sbírky Miluji kraji-
nu narub oblečenou opouštíme Plzeň a vy-
dáváme se na pouť otevřenou krajinou, do níž
se nějakým způsobem o(b)tiskla autorčina
přítomnost. Ať už se jedná o lokality Čech
(Nebílovy, Český Krumlov) či o místa, kde se
utvářela evropská vzdělanost (Kréta, Řím),
pokaždé je takové setkání příležitostí ke
krátkému zamyšlení, názorovému usebrání,
dílčí životní reflexi. Konečně několik básní
závěrečného oddílu …a prsty do psí srsti…
vnese trochu autobiografického světla do
vytváření/vycházení jednotlivých veršů a dost
možná také poukáže na limity zvolené vý-
stavbové metody.

Je zřejmé, že pro Tamaru Kopřivovou ne-
představuje vydání její nejnovější sbírky
zásadní přelom v básnické kariéře. Autorka
v knížce veršů dále rozvíjí svoji zavedenou
poetiku, doplňuje ji, cizeluje. Chtělo by se
napsat: jen rozvíjí, jen doplňuje a jen cizeluje,
ale – proč vlastně od základu měnit osvěd-
čené a nahrazovat je cestou do neznáma?
Básnický svět Tamary Kopřivové obráží život
v celé jeho pestrosti, nevyhýbá se ani jeho
problémům a negativním stránkám. Patrná je
ovšem také snaha tyto problémy (s až mateř-
skou starostlivostí) řešit či alespoň vyhlazo-
vat, harmonizovat. Už jen proto, že knih po-
dobného mírného optimismu je v současné
české literatuře, poezii nevyjímaje, pomálu,
nemohu recenzi končit jinak nežli: Dobře
a těším se na další verše.

Martin Šíp

Naklíčená knížka

V ústecké knižní edici jako samostatná pří-
loha časopisu H_aluze letos vyšla první kniha
mladé, původem západočeské básnířky Mi-
chaely Schwarzové, dnes studující v Ústí nad
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Labem. Její Eroze hran je vyrovnaný a vcelku
milý debut, ale zatím nepřekvapí. Celek je
členěný na čtyři oddíly po dvanácti básních,
což je vnější a zbytečné zjištění, důležité jen
pro ty, kdo by se chtěli rozněcovat symetrií
obsahu. Oddíl Rozhraní hned v druhém textu
přináší typický formální prostředek, s nímž
autorka pracuje. Je to využití pohledu part-
nera, který zpětně poetizuje dívčí svět... Jde
o stylizované vnášení poetizace do promluvy
opačného pohlaví, což je zvlášť v prvních
literárních krocích ošemetné, ale relativně
uvěřitelné, díky tomu že vrstevník je stejně
naivní jako křehké děvče, které poetizuje.

První oddíl je především důvěrnou zprávou
o prvních vztazích v mladém životě, včetně
prvních ochutnání smyslů: motivy kreslení
mezi lopatky, „kdybys mě sevřel dlouhým
krokem ulic/ prosycených deštěm a svitem
petrolejek/ záda bych vyklenula“. Lyricky vní-
mané tělo je prostorem pro děj a křehkou
radost, smyslovost je tu harmonizována
a zklidňována („Brali mi míchu skrz trup/ Už
se hojí“). Čteme básně, které natahují paže
k subjektu ty, po této ose jsou slova posílána
tam a nazpátek, velmi mnoho promluv je
v genitivu. Člověk, se kterým máme vztah, je
stále ještě v básnířčině světě vnímán bezvý-
hradně jako nositel dobra („Já z tebe chtěl
vyplít/ úponky jedovatých trav“). Nalezneme
motivy peří a křídla v kontextech, které uza-
mykají texty do tradičního lyrického kódu,
a důvěrná deminutiva (kyblíček krmení). Sym-
paticky jsou řešené názvy básní, které vzchá-
zejíce rovnou z textu, jsou v něm ponechány
a jen od ostatního textu odlišeny majuskulí. 

Druhý oddíl nazvaný rovněž Rozhraní variu-
je výchozí situaci básní prvního oddílu a spíš
rozmnožuje: opět tu nalézáme stylizovaný mi-
lostný deník, opět promluvy ústy milého, ješ-
tě citelněji než v prvním oddíle zazní Skácel:
„Najednou jsme málo samozřejmí / Najednou
daleko/ od Kdysi a od Jednou.“ Harmonizač-
ní úsilí je už trochu rozrušeno, objeví se me-
lancholie, která klade kvetení do minulosti:
„fialové astry/ Jen tak samy od sebe/ A kve-
tou – vždyť to jsme také uměli“. V oddílu
Meze, kde se oslabuje vztah k ty a vystupuje

do popředí sebeprožívání, čteme oproti tomu
protiklad: „vzdycháš, že jsi nestihla dokvést“.
Lyrická mluvčí se vidí jako „křehká a tenká“
a mnohem zajímavěji také jako „plná soustře-
děnosti s kosy“. Poslední oddíl Podrost vy-
náší další téma sbírky, téma rodového vědo-
mí. Schwarzová se svěřuje „dál než k praba-
bičce nedohlédnu“, ale uvědomuje si, že „žijí
mezi mými kostmi“ – a přidává v závěru:
„Jsem z kvádrů mých domovů.“ Odcitujme na
závěr nejobraznější dvojverší sbírky a popřej-
me, aby poezii Michaely Schwarzové nestihl
podobný osud jako tolika debutantek před ní,
které se vzněcovaly velmi podobně, v případě
naší autorky celkem zdařile: „a na plachetnici
z archu novin/ po malířské barvě kamsi od-
pluješ“.

Milan Šedivý

Broušení úhlů

V poslední plží recenzi jsem popisoval
abstraktní výseky do reality již zkušené
umělkyně Květy Monhartové, nyní se chci
soustředit na básnickou sbírku s názvem Ero-
ze hran, knížku debutující Michaely Schwar-
zové, nynější studentky ústecké bohemistiky
(hned připomenu poněkud šklebivý recenzní
příspěvek Milana Šedivého, který povýšeně
hlásá cosi o naivitě mládí, což do vážně míně-
né recenze či kritiky přinejmenším nezapa-
dá). Text vydaný pod redakcí Tomáše Suka
(a jsoucí jako součást projektu Vzděláním
k multikulturalitě) je pečlivě rozčleněn do
čtyř částí: Rozhraní I., Rozhraní II., Meze
a Podrost. Již toto rozvržení signalizuje – ob-
dobně jako ve sbírce básnířky a výtvarnice
Monhartové – konceptuální přístup k tvorbě,
avšak pokud u Monhartové šlo o koncept spí-
še strukturální, zde máme tu čest s koncep-
tem převážně tematickým. Však se jedná
o poezii obrušování tvarů skrze bujnou pří-
rodní stylizaci, což můžeme interpretovat
i jako gesto vzepření se civilizaci, případně
jakémukoliv jinému umělému ohraničování
lidské svobody.
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V bezčasých, bezprostorových kulisách,
jež se tu před námi rozkládají, se objevují
i mytologické, konkrétně „pohanské“ kulisy
(„Až zkřišťálovíš/ budeš nová Morana“). Tento
únik Schwarzové od všednosti (civilizova-
ných) dnů k básnické zkušenosti je podnikán
také skrze početné hudební motivy (např.
„vypráví to pikola“, „tóny fiduly“ atd.), i když
vyloženě muzikální text, čili s výrazně rytmic-
kou složkou, nacházíme ve sbírce pouze je-
den – florálně autostylizační, milostná evoka-
ce pohlavního růstu či snad hymnus na kos-
mický cyklus zrodu a zániku v básni s formou
dětské říkanky s názvem Vzklíčená: jde tady o
aktualizaci folklorní tvorby nebo o filosofující
konstrukt založený na kontrastu formy a
obsahu? Odpověď nechť si najde čtenář
sám: však se jedná o poezii, navíc s menší či
větší mírou narace, a v tomto ohledu přemítej-
me o esenci autokonfesijní, o deníku v básni
či o básni v deníku.

Tato tendence básnického subjektu ke
směřování „sama k sobě“ (nebo mnohdy skr-
ze jiné, milované nebo milující objekty vášně,
tedy jakousi metodou zvnitřnělých dialogů) je
doménou mladé, rozvíjející se poezie či spíše
rozvíjejícího se básnického jazyka – a ten má
u debutující básnířky (ač je již ostřílená mno-
ha literárními soutěžemi) originální tvar. Nic-
méně mnohdy při četbě narážíme na nápadi-
tá, imaginativní slovní spojení, metafory atd.,
i když je někdy patrná jistá křečovitost tvarů
typu „Mončičák se střepy jako příslušen-
stvím“. To je však spíše projev tvůrčí nejistoty,
když se Schwarzová vydává na pole nevyšla-
pané jejími básnickými vzory. Zvláště patrná
je autorská obliba ve florálních, konkrétně
v dendrologických transformacích, jež v rám-
ci interpretace mohou nést příznak odcizení,
zmatku identity světa vnitřního (básnické „já“)
nebo vnějšího (svět jak jej vnímáme, jak se
nám jeví i třeba skrze naše, tedy do jisté míry
kolektivní „já“): „Mokré dřevo syčí/ voda vaří/
těsně pod kůrou“.

Co však v souboru textů chybí, je diverzita
zpracovaných nebo zobrazovaných témat,
vše je v dekorativních „aranžích“ orientováno
na „velká“ témata lásky a smrti (a analogicky

přírodního cyklu rození a umírání) z perspek-
tivy mikrosvěta intimní lyriky, ovšem tato opti-
ka je velmi často konturována či spíše kolo-
rována bohatými přírodními motivy, tudíž se
jedná o jakousi milostně přírodní lyriku a vice
versa. Také by textu prospěl nějaký generač-
ní impuls – nemám tím však na mysli nějakou
(politickou) angažovanost, to vůbec ne, nýbrž
výpověď textu o duchu doby, jakkoliv jsou
v něm obtisknuté básnické obrazy intimní,
vnitřní nebo zvnitřnělé. I milostná lyrika může
ve svých verších obsahovat přesahy za po-
znání sebe sama skrze ty druhé. Komplexně
nahlíženo je sbírka vyváženým textem – po-
přejme jen básnířce v jejím dalším hledání
osobité poetiky více jistoty ruky a ducha, osvo-
bodí-li se od vlivu povinně nepovinné četby.

Vojtěch Němec

Něco se stalo

Vladimír Páral, jubilující
Polozápadočech

Jubileum je jubileum, jenže i tváří v tvář blí-
žícím se jubileím se patří počínati si obezřet-
ně, poněvadž pouhé dobré úmysly nemusí
postačovat. Poslužme si příkladem z Plže,
a to příkladem nedávným: na poslední chvíli
jsme si povšimli, že má Ladislav Smoček úcty-
hodné životní výročí. Tak jsme chtěli honem
nahonem přispěchat se svou gratulační plží
troškou, nuže jsme přispěchali v hodině
dvanácté v č. 9, jenže jsme tomu dali. Někdo
může mít za to, že Smoček je ikona nejenom
pražské, ale i plzeňské divadelní kultury, argu-
mentů pro toto tvrzení by se našel dostatek,
však jiná se do plžího textu vloudila chybička!
Přiznejme ji a sypejme si popel na pleš: La-
dislav Smoček se nenarodil v Plzni, jak jsme
mylně uvedli, nýbrž v Praze. Že je v Plzni jako
doma, že v ní pořádal recesistické akce atak-
dál, to je jiná věc. Ale je to pražský rodák a slu-
ší se to pokorně přiznat. Vždyť i David Lim-
berský přiznal, že nafilmoval penaltu! Jenže
u levého beka to nebyl podvod, leč pouhá
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lest, zatímco ve Smočkově případě šlo o plží
zmýlenou. Nezlobte se, pane režisére!

Dále. Nejsme sterilní či skurilní informační
automaty, a tak jsme si až při čtení dovolen-
kových novin uvědomili, že 10. srpna oslaví
osmdesátiny i další významná osobnost po-
válečné české literatury – Vladimír Páral. Jen-
že to už bylo zářijové i říjnové číslo Plže v tis-
ku, takříkajíc praskalo ve švech, proto se ke
spisovatelovu jubileu vracíme teprve nyní, ne-
boť raději se ohlásit s blahopřáním pozdě než
nikdy. Koneckonců řada médií autorovo výro-
čí úplně pominula, rozuměj trestuhodně igno-
rovala, proč bychom si však tak měli počínat
v Plži? I když cestičky vedoucí k Páralovi jsou
křivolaké: náš prozaik členem Střediska zá-
padočeských spisovatelů není – a jak je to
s jeho západočešstvím? Dlouho nic, dlouho
samá voda, přinejmenším v tomto tisíciletí ale
můžeme hovořit o momentálním polozápado-
češství nebo o půlzápadočešství: spisovatel
zčásti pobývá v metropoli všech Čechů, zčás-
ti, značnou část roku, žije v Mariánských Láz-
ních. Po zmíněnou značnou část bychom tu-
díž o něm mohli hovořit jako o autorovi ma-
riánskolázeňském, bylo by však toto pojme-
nování patřičné a výstižné? Kdopak ví, prav-
děpodobně leda z polovice.

A teď musí přijít nezbytná topografická pa-
sáž. Vladimír Páral bývá spojován s Brnem,
v němž vyrostl, s Pardubicemi, kde studoval,
ponejvíce však se severočeskými (resp. se-
verovýchodními) městy, ve kterých profesně
působil a později z nich učinil dějiště svých
kdysi tolik čtených a tolik ceněných románů:
z Jablonce nad Jizerou, z Liberce, z Ústí nad
Labem… Nějaký čas Páral působil i v Plzni, to
však ví opravdu málokdo, navíc na základě
určitých indicií můžeme nabýt dojmu, že na
své relativně kratičné plzeňské účinkování
Páral nevzpomíná příliš rád, nejspíše právě
naopak. Na rozdíl od namátkou Elišky Krás-
nohorské, která se sice také zmínila o nebla-
hém plzeňském konzervatismu, leč jinak jsou
její řádky o Plzni vlídné. Ergo: Páral je stejně
jako Ladislav Smoček pražský rodák, nemá-
me v úmyslu ho prohlašovat za rodáka plzeň-
ského. Ale je to v současnosti Polozápado-

čech, proto si také on, i Polopražák, zaslouží
upřímné blahopřání k letošnímu jubileu!

Všechno ale má svůj rub a líc a nutno lito-
vat, že Vladimír Páral už dlouho nepíše, při-
nejmenším dlouho nevydal žádnou novou kni-
hu. Co když mu vyrazily pero z ruky novější
prachmizerné filmové adaptace jeho knížek?
Škoda, málokterý autor, k tomu tak plodný
jako Páral, po šedesátce pověsí spisovatel-
ské poslání na hřebík. Možná kdyby přesídlil
z Prahy nadobro, dostal by chuť sepsat v ma-
riánskolázeňském ústraní aspoň paměti. Na-
příklad i o pobytu v Plzni.

Vladimír Novotný

Přání

Plzeňská spisovatelka Miloslava Ledvinová
oslaví 23. listopadu své pětasedmdesáté na-
rozeniny. Jde sice o dámu, takže není vhod-
né poukazovat na věk, doufám ale, že mi jubi-
lantka promine.

Ohlédneme-li se za jejím životem, těch
pětasedmdesát let nebylo zrovna jednodu-
chých. Autorka sama se bez dlouhého roz-
mýšlení přirovnává k hrdince své povídky Ta-
nečnice. Ta pojednává o dívce, která se zni-
čehonic objeví na jedné oslavě. Nikdo ji ne-
zná, neví, odkud přišla, jen fakt, že je bosá
a má potrhané oblečení, svědčí o tom, že za
sebou nemá lehkou cestu. Ledvinová v dět-
ství přišla o oba rodiče (matka zemřela a otec
jako odpůrce kolektivizace skončil v jáchy-
movských dolech), nesměla studovat a nako-
nec i ona byla odsouzena.

Pak dívka zatančí. Někteří jejímu tanci ne-
rozumí, jiní z něj jsou nadšení. Všichni bez
rozdílu z ní ale nemohou spustit oči. Taneč-
nice ze sebe strhává zbytky oblečení – a stej-
ně tak se odhaluje i Ledvinová, která v kni-
hách vypovídá o svých největších bolestech.

A co Miloslavě Ledvinové popřát do dalších
let? Kromě obligátního zdraví a rodinné
pohody třeba nové nápady, chuť do další
práce, šťastnou ruku při výběru nakladatele a
v neposlední řadě i přívětivější literární kritiku.

Dagmar Kuncová
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Karel Adamus

Básně obrazy (11)



Tiráž

Autoři Plže:

Karel Adamus (1943 Plzeň) – výtvarník
a literát, žije v Třinci

David Brabec (1980 Plzeň) – básník,
herec a zpěvák

Stanislav Bukovský (1944 Plzeň) 
– výtvarník a publicista

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

Karolína Frühbauerová (1992 Blatná) 
– studentka plzeňské konzervatoře, 
básnířka a prozaička

Oldřich Janota (1949 Plzeň) – hudebník
a literát, žije v Praze

Milan Kohout (1955 Plzeň) – v roce 1986
vyhoštěn z Československa, česko-
americký performer, pedagog a básník,
vydal knihu vzpomínek Proveď vola
světem, volem zůstane (2010), žije
v Bostonu a v Plzni

Dagmar Kuncová (1980 Český Krumlov)
– pedagožka, redaktorka, publicistka, žije
v Plzni

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

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

Tereza Paiderová (1993 Domažlice) 
– studentka, žije v Koutě nad Šumavou

Milena Písačková (1980 Plzeň) 
– pedagožka, básnířka a fotografka

Milan Šedivý (1977 Teplice) – básník,
tč. žije a pracuje v Mladé Boleslavi

Martin Šimek (1975 Plzeň) – pedagog
a básník, žije v Dobřanech

Martin Šíp (1979 Plzeň) – bohemista 
a germanista

Petr Švácha (1942 Plzeň) – básník, žije
v Kladně

Karel Trinkewitz (1931 Mečeříž) 
– výtvarník, básník, esejista, žije v Rabí

Jan Valeš (1961 Plzeň) – státní 
zaměstnanec, tramp a prozaik, žije
v Holýšově

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

V příštím Plži mj. čtěte:

Poezii Romana Knížete a Evy Rajtmajerové

Prózy Dany Raunerové a Viléma Stadtherra
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