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EDITORIAL 1

Merthova šumavská krajina je mlžná, deštivá a nadèasová.

Roman Szpuk

Vánoce mají být svátkem míru a po-
hody, mùže si to však dovolit i pøedvá-
noèní neboli prosincový Plž? Nastojte: 
víme pøece témìø odjakživa, že všech- 
ny ženy jsou nejenom zaruèenì „správ-
né”, jedna jako druhá, ba i tøetí a snad      
i ètvrtá, jenže mimo jakoukoli pochybnost 
jsou také snìžné, a na rozdíl od nich se 
podobným poznáním nikterak netrápíme. 
Zato nìžné pohlaví má z toho ujímání! 
Napøíklad Danielu Kováøovou podnítil ne-
dávný antibukolický plží fejeton Stanisla-
va Bukovského do té míry, až pøispìcha-
la s ultimativním návodným desaterem, 
jaký má být muž, když už má být. Tím   
to neskonèilo: Stanislava Bukovská se 
pøidala s ještì truchlivìjším konstatová-
ním, že muži holt došli, není jich více      
a vìru nebude, leda obèas možná nìjací 
ti snìžní, v Plzni nesnadno dosažitelní. 
Redakce si radìji netroufá nic podotýkat, 
zvláštì když plzeòský a západoèeský  
Plž je nepochybnì výraznì nadpohlavní  
i mimopohlavní literární stvoøení. Na jeho 
stránkách ostatnì publikují snìžné ženy  
i snìžní muži, pokaždé tudíž bytosti li-
teraturou prozáøené – a dbá se v nìm 
pouze na tajné plží desatero. Tajemství 
snìžných plžù.

Nicménì se opravdu blíží Vánoce     
a tudíž je tady prosincové èíslo Plže.   

Co v nìm na rozlouèenou s kalendáøním 
rokem i se ètrnáctým roèníkem Plzeò-
ského literárního života nabízíme? Nové 
práce Plzeòanù jsme bìhem uvedeného 
roèníku uveøejòovali nepøetržitì, shodou 
okolností nyní dostávají vìtší prostor au-
toøi s Plzní spjatí, nesounáležející však již 
jednoznaènì s touto lokalitou: napøíklad  
Milan Šedivý a Vojtìch Nìmec, nemluvì 
o Oldøichu Janotovi. V rubrice Z odkazu 
uzavíráme publikování pøedèasnì ze-
snulého básníka Luboše Vinše: totiž je-
ho vzpomínkového rozjímání o „životì     
s hudbou” v pøedlistopadové Plzni. Rov-
nìž nyní mají Plzeòané èíst, a tak hod-
láme i v pøíštím roèníku pokraèovat           
v rubrice nazvané Plzeòan ète. Ve zno-
vuzavedené rubrice Navštívenka rádi 
otiskujeme aspoò nìkteré dosud nevyda-
né básnické juvenilie renomovaného 
tvùrce Miroslava Huptycha – a v rubrice 
Mladý Západ zase rané verše ergo tak-
též juvenilie Robina Panhanse. Bohužel 
západoèeská kulturní veøejnost opomnì-
la 100. výroèí narození Františka Daniela 
Mertha: ještì že si Roman Szpuk s pøá-
teli toto jubileum pøipomnìli a napsali      
o tom i na serveru XXVI. Se zadostiu-
èinìním tento text v Plži pøetiskujeme.      
A teï už si mùžeme popøát klidné a milé 
svátky!
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Perché tarda…
Milan Šedivý  

Aktivity

Pohøbít do potahu svoje tìlo a roky,
zastlat se s knihou do bortícího se zázemí.
Pøed chvílí jsem vypadal v zrcadle posekanì
(v ruce sklenièku, jistì…). 
V oknì koupelny veèer povalil slunce, 
opøel si o nìj hrábì.

Potemnìlý sál anebo sluj, tím procházím.
Zdálky slyším šustìní vyšší rezonance – 
agilní šoupání, jak rovná kosti do pagody: 
smrt dìlá v odpadech.
Jednìma rukama seškrabuje z povrchù 
(zbytky šlach, pøischlé pryè),
druhé její ruce kosti tøídí, 
velké – klep – malé támhle – cink, �uk,
jinýma rukama kyne zapomnìní, 
aby zaèalo vápnit.

Smrt má perfektnì seøízený bicykl i automobil.
Má nazelenalá rakev pluje a listuju v ní stránkami.
Smrt zná princip pøehazovaèky z malých tácù na velké.
Má únava je vápenná voda, prosakuje skálou k netopýøí plsti.
Smrt si ráda ukazuje na svítících budících.
Stesk mì pøitlaèuje na zádech a z mechu se vylila kalužka.
Smrt vyrazila, zrychluje v pedálech, duhový trikot povlává.

Perché tarda è mai la morte

Poøád naživu, a jen se za�atými pìstmi.
Bože, ty linie naspodu zápìstí –
ztupený nùž se zostøuje nepìknou myšlenkou! Èeká mì to?
Kdepak, jsou to tøi dvacetiletí klidného života, 
tvrdí chiromantie a zívá.
Jizvy po zadøených želízcích, já na to!

Bylo hluboko po desáté.
Prošlápnutý mìsíc chvìl se pod kopyty vystøílených bizoních stád.
Zvíøený prach zahalil vychrtlý kotouè:
bílá až zelenkavì opalizovala. 
Zalívala zvrácený ohryzek,
když kysnoucí syrovátka pomalu odkapávala z výšky 
na chvìjící se bradu.
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Koleje pøed stanicí se provìsily
a køivolace zatáèely pøes dynamické propasti.
Pražce doutnaly a jejich tmavé praskliny svrbìly po kùži.
Obtížnì jsem krotil zahlcující se dech.
Z neurèité tmy mi do uší vlehl zvuk praštících podpìr 
nìkde v dole, úzkost prosakující z podzemí.

Byl jsem tu, protivnì a neodvolatelnì. 
V zajetí korodujícího nástupištì, kde v tuhle hodinu už dávno nikdo 
                                                                                                    neèekává,
já, zhroucený na rozlámanou lavièku, vedle brýlí,
já, který pøejel, 
já, zuøivì odkopávající naplnìnou, kýmsi zapomenutou láhev,
já, druhý rok bez práce,
já, odraz všech mužù, žen srovnaných k nepoznání,
já, který nezadržitelnì stárnu,
já, 

který nevìdomì š�astný, vedle ní v neznámém domì,
naslouchal echu nákladních vlakù pøepažujících noc.

A radìji už ani dìti…
Jaromír Komorous

K èemu pamì�

když v mozku trhliny pod klíny
a holubi mají runway
lemovanou svìtly až k holubníku

Oráè ze Stadic to zvoral
když prostøená pole k úrodì
obrátil ornicí dokoøán
k rozehnaným darùm chléva
A kde jindy réva
vysvobození docílil blažený
zbavený obav z historie

Dunícími bubny rozsvítil scénu
na které s poklonou kantilénu
a ornamenty vèesané do slov
rozprostøel v záhybech lnu
zvlnìného kolem kráteru

Utlumit kázání páterù
a po tmì si vyléèit duši
nadìlit si ticho
a v táhnoucích mlhách hlavou
køísnout o jedinou pravou

V záplavách obalù

dereme se k bøehu
Vzdaluje se horizont
Už nejsme ani k smíchu

Nepomùže nám ni tlustý joint
k odvrácení nastupujícího nihilismu
kdy popírány hodnoty i øády

Negace vìkovitých zkušeností
zamyká svìt do klády
Globální návrat ke støedovìku
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kdy jakýsi mravokárce
sobì vymyslí duchovní cestu
a uklidní moøe své bárce

na které myšlenkové patoky
prosazované silou
a odchýlení z nich trestat odejmutím 
                                                       života

pokládat za zvlèilou
i pamì� uvízlou v mozku
a touhu po sebeurèení

Nad moèálovitou lagunou svinstva
krhavci zuby cení
Je pøekroèena nultá rovnobìžka

rozkývané zvony beznadìje
kohorty bez domova
zapalují pece bez nístìje

kol níž se v øádu otáèí
i pokora k pøedaným obyèejùm
Topíme se v papírových bednách 
                                                  a pytlích

a nazí ve službách svých koryfejù
vtékají na bøeh v dvanáctistupu
s pøesvìdèením že zem je blažená

pøipravena pronést šahádu
za slabost mstít se na ženách
a tváøit se blahosklonnì

A radìji už ani dìti…
A když nepoložit lžíci
tak potichu požádat o stìtí

Chce se mi vyprávìt. Nevím proè, 
nevím jak, zkrátka mi tu v lebce plave 
vyprávìní asi tak velké jako lázeòská 
veverka. A chce se mu ven. Jako vever-
ka nevypadá, nebo spíše: nevím, jak vy-
padá – vím jen, že by rádo
vyteklo

     vypadlo
                 vylezlo mým uchem 
                              na èerstvý vzduch.

A co dál?
Dál byste mohli obdivovat jeho barvy, 

tvary tìla, všemožné bièíky, panožky, 
brvy, oèka a jiné morfologické rozkoš-
nosti, avšak na tom nikterak nesejde. 
Ten tvoreèek by za mì mohl mluvit, 
hovoøit hlasem hromovým o pøíbìhu, 
jehož složitosti se mi nechce vyprávìt 
pøímo.

Lesklý jako èerstvì vy-vy-vyplivnuté 
novorozenì se usazuje na stole, z hu-
bièky mu kape jedovatá slina, a povídá:

„To víte, každou chvíli se nìco stane. 
Tenkrát se dìly vìci – hanba povídat!    
V pamìti mi uvízla kapitola z dìjin naší 
rodiny. Naše teta H., už tehdy èasem, 
jídlem, hmotou a gravitací ponìkud 
rozkošatìlá, dostala hlad. Nemohla spát, 
protože ji bolely zuby. A jak! Nìkdy ko-
lem pùlnoci se vyloupl na tmu boží nerv, 
chudinka malinká – v dutinì ústní, sám 
samotinký, v zimì, vichru, soužení.

Zbaven sklovinného krunýøe, poèal 
se nerv za svitu neposkvrnìného mìsíce 
tøást a ty vibrace, brrrrrrr, ty rozkmitaly 
tetino tìlo jako nástroj. Ano, skuteènì: 
Celá se v posteli natáhla – jako struna 
napnutá se rozezvuèela do noci... hrála 
nokturna, ty tóny si pøedstavme jako 
vykouzlené z ohnutého listu pily. Tak to 
znìlo: sladce a snivì jako chráp-chráp-
chrápající døímoty døevorubce za poled-
ního slunka... avšak zpìt k pùlnoènímu 
vyvádìní: Není divu, že dobøí sousedé 

Ohnìní
Vojtìch Nìmec
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byli ihned na nohou: oblékali se pantá-
tové, panímámy a všecka jejich zvíøecká 
drobotina, vyšli ze všech dveøí na chod-
bu domu a šli za malou noèní hudbou.

Byli to zvìdavci: pokud si nebyli jisti, 
svornì naslouchali za tìmi a tìmi dveø-
mi, jako tiše, nìmì lynèující dav našla-
povali po chodbách, hledali zdroj oné po-
divuhodné hry s melodií a rytmem (snad 
poklepávání tetiny paty o pelest, podla-
hu; snad lehké �uk�ukání èela o noèní 
stolek, kdo ví). Nakonec se zastavili za 
dveømi tety H., ucho rodiny pøitisknuté, 
tepající v nepoznané souhøe s tím, co 
pulsovalo uvnitø. Inu, nebylo sporu, že 
jsou na dobré adrese, ovšem tak jedno-
duché to vìru nemìli.

Zazvonili.
Tááááááhlé, pružné tóny rozbolavìlé 

nervové soustavy sinusoidicky plakaly do 
noci dál.

Zazvonili podruhé – pokornì, slušnì 
jako dùstojní spoluobèané.

Jéééééééééééééééééminééééééééé
éééééééééééééé! (znìlo to vskutku tak)

Zvonili potøetí, poètvrté, popáté.
Jéééééééééééééééééminááááááááá

áánkùùùùùùùùùùùùùùùùù! (bezpochyby 
do puntíku!)

Atd. apod. aj. Co vám budu povídat. 
Byl to koncert. Kvílející teta H. a zvon-
kohra rozmilých sousedù. Aèkoliv to byla 
bohaprostá improvizace, dìla se v boha-
plném poøádku: na pomyslné partituøe 
byste hledali a našli èarokrásný systém, 
jazyk matematiky vtìlený do zápisu, 
èarostøelecky pøesné pobíhání pùlových, 
ètvr�ových, osminových a jiných -nových 
not s eskortou køížkù a procesím béèek, 
no co bych to komplikoval, pøipomínalo 
to nervózní situaci, kdy nás probudí 
chrápání spoluspáèe a my se nejistì 
snažíme mlaskáním, mluvením, dotyky 
to zemìtøesení utišit.

Snažili se...
...avšak teta H. byla v tvùrèím pro-

cesu na vzestupu, stávala se teprve 
dominantou noci, témìø táááááááhlou 

siréééénou, svrchovaným náletovým 
poplachem, tudíž se nedivíme, že se so-
nický vzruch šíøil mìstem jako impulsy 
mezi neurony, probleskával mezi rozeví-
ranými okny tìch a tamtìch èinžovních, 
panelových, satelitních, více-ménì-im-
provizovaných domù kdesi v ghettech 
pro sociálnì malomocné.

Informace se v prùbìhu nanosekund 
(z pohledu našeho, tedy analytického)     
a minut (z pohledu zúèastnìných, tedy 
pohledu syntetického, protože jednotli-
vinami událostí, jevù a výrazových pro-
støedkù protagonistù i vypravìèe je te-
prve vytváøen organický celek pøíbìhu) 
dostala k následujícím instancím:

K policistùm

K hasièùm

K zdravotnické záchranné službì to-
ho kterého kraje

V následujícím odstavci hodlám vylo-
žit, jak se to všechno stalo, ihned to bu-
de, nebojte se: Nejprve pøijela kolona 
policejních vozù, uvnitø beztváøná masa 
s obušky a pistolemi, sešikovaná na vo-
zovce a poté v úhledných øadách jako na 
vojenské pøehlídce i pøed vibrujícím do-
mem. Uniformace vystoupila na povel – 
v jedné pikosekundì (z obou pohledù) se 
otevírají dveøe prostøedkù k pomáhání     
a chránìní, v jedné mikrosekundì (tak-
též) dupne tìžká bota zákona na chod-
ník nebo ulici. Dìje se to vskutku jako na 
zavolanou – dobøí sousedé ihned bleko-
tají, že tu je onen zdroj všeho povyku  
pro všechno, že se nemohou – chudáèci 
ospalci – dozvonit a domluvit se a uèinit 
ráj ticha, jak øíkám, a že prosím pìknì by 
bylo fajn, kdyby ruce a nohy Státu vykop-
ly a vyrazily dvéøe v jedné makrosekun-
dì (tìžko øíci), pøeèetly rozsudek a sjed-
naly poøádek.

Velitel skupiny, zøejmì hlava poma-
zaná, co zná všecky kejkle delikventù, 
kývne na už už usínající obèanstvo, pak 
na podøízené orgány a vše je jasné jako 
tahle vìta:
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policejní beranidlo rozráží panty jako 
tehdy Mojžíš vìrný slovem a myšlénkou 
rozrazil stìnu moøe;

komando vbíhá do ložnice, kde na 
noèním stolku, v knihovnì a na skøíních 
skáèou samou radostí z hudby hudeb 
všelijaké hrníèky na duše vnouèat, sy-
novcù a bratrù, dózy na bonbóny a ke-
límky tužek;

seržant cituje jakýsi paragraf, je však 
ignorován – jeho právnický monolog není 
v tom woodstockovském pekle slyšet;

seržant nonverbální komunikací za-
dává rozkaz, aby byla vibrující žena 
olbøímých rozmìrù vyvedena k výslechu 
(a poslechu);

celá státní delegace vybíhá z bytu 
ven s nepoøízenou, nebo�:

A) vzhledem k váze okolností není 
možné odvézt dotyènou osobu k pøelí-
èení a sepsání protokolu

B) dotyèná osoba není kompetentní 
vypovídat, neb je ve stavu chorobném

C) nejprve je nutno zaøídit lékaøské 
ohledání a vyšetøení

A proto, jak seržant vykládá již spícím 
a snícím spoluobèanùm, je nutné, aby 
byl neprodlenì pøivolán sanitní vùz. 
Orgány poøádku nastupují do vozù, star-
tují a vyrážejí zpìt k policejní stanici, kde 
je èeká koupel, pozdní veèeøe a spánek, 
pokud se již nenechali obejmout Mor-
feem za jízdy, ale to by bylo na jiný 
pøíbìh.

(...)
Dlouho se nic nedìje, protože obyva-

telé domu tety H. pokojnì usnuli (zøejmì 
si zvykli na tetin leitmotiv), a tak se ne-
stalo, že by nìkdo z nich vytoèil 150, 
sdìlil krátce stav, závažnost a adresu 
incidentu.

(…)
A je to tu: pøijíždí požární vozidlo,      

s požárníky, hasicími pøístroji, poøádnou 
hadicí a poøádnou houkaèkou. Hou-hou-
hou (krávy jdou, zdá se zrovna tetì H.: 
pøežvýkavci putují po dnì rybníka za 
pastvou...

nesou mlíko pod vodou,
nesou mlíka pùl džberíka,
i ta naše jalová
u božího kostela;
kostel se boøí,
stodola hoøí),

zní siréna, pøidává se k taktùm tetiny 
harmonie. Jednou botou v celé pùlvte-
øinì pùltónu stoupá požárnická bota na 
chodník, vyklusává schody od sklepa po 
pùdu, ovšem necítí kouø, chudák praco-
vitá, a tak vybíhá zpìt k pøístrojùm, ha-
dicím a houkaèkám, spícím obèanùm vy-
pisuje úèet za marný výjezd a odjíždí 
zpìt do knajpy ke koøalce, protože noc 
je, hoši, mladá, jak víme.

(Mezitím dále teta sní: octla se kdesi 
v plném lokále, kde...

proutek se otoèí,
soudek píva natoèí.
Píte, píte páni,
máte plný džbány.
Píte, píte panièky,
máte plný sklenièky.
Píte, píte ještì více,
píte, píte ze støevíce!)

Ta naše teta! Má vskutku mladé 
srdce, celá jurodivá i ve spánku, chtìla 
by hýøit i s tìmi koøaliènými požárníky! 
Ve svìtì bdìlých to s ní bylo k nevydr-
žení, a pøesto její pøemilí sousedé usnuli 
jako zabití, ráno se beze slova zvedli      
a s radostí postøehli, že pøízraèná hud- 
ba ustala, zùstala nìkde v zemi noèních 
mùr, zakuklila se a èekala...

První pomoci nebylo tøeba – tetu H. 
zub tìsnì nad ránem pøestal bolet. Za-
chumlala se do peøin a probrala se až 
další den – trochu si lámala hlavu nad 
proraženými dveømi, inu, øekla si, že i to 
se stává.”

Takhle ten mùj slizký vypravìè dopo-
vídal, trošku to pøehánìl, ale jen trošku. 
Však to znáte: každý si leckdy zapøe-
hání, když chce mít publikum. Pøíštì, milí 
zlatí, ho ale budu radìji držet zkrátka, 
kdo ví, co by mohly ony pøíbìhy naší ro-
diny zpùsobit.
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Správný muž by mìl být hlavnì 
chlap. Musí z nìj být cítit mužská síla, 
by� to souèasnì neznamená, že musí 
výraznì vonìt do všech stran. Užívá-li 
kosmetické pøípravky, mìl by tak èinit 
uvážlivì a spíše mimochodem, než aby 
umìlé pachy jeho mužnou sílu pøedchá-
zely. Správný chlap se nemusí prát na 
potkání, ale vyzaøuje z nìj odhodlání 
udeøit, zaútoèit nebo se aktivnì bránit, 
objeví-li se v dohledu divoká zvìø, pøíli-
vová vlna, urážka jeho ženy, podnapilí 
kamarádi èi jiné akutní nebezpeèí.

Správný chlap by mìl být vìtší a star-
ší, než jsem já, a na jeho ramenou a pa-
žích by se mìly vyskytovat dobøe hmat-
né svaly. Nemusí být zrovna kulturistou, 
mlèky však pøedpokládám, že bude 
schopen pøenášet hory, nábytek, tašky    
s nákupem, a bude-li to tøeba, i mou ma-
lièkost, zatímco já mu na oplátku vyèa-
ruju teplo domova a pøedvedu, jak vy-
padá nebe na zemi. Mùže mít tváø bílou 
jako sníh, osmahlou jako topinku nebo 
tmavou jako mák, jeho ruka však musí 
mít pevný stisk a objetí musím pocítit, 
tøebas bych mìla na chvíli zadržet dech. 
Mìl by se holit každý den, aby mì ne-
poškrábal, mùže však mít i plnovous, po-
kud mu na bradì má co rùst a bøitvì je 
schopno se odvážnì do cesty postavit. 
Na rozdíl od ženy jiných fyzických atri-
butù zmiòovat netøeba. Na muži je dù-
ležitìjší to uvnitø než to vnì.

Správný muž by mìl být schopen uži-
vit ženu, jež není pøíliš marnotratná (a že 
trochu marnotratná je vlastnì obèas kaž-
dá z nás), a v otázce penìz by mìl být 
uvážlivý, aby se vyhnul dluhùm, souèas-
nì však také dostateènì velkorysý. Nic 
není více smìšné nežli muž hádající se 
o spropitné nebo ten, co kontroluje ter-

mostat s komentáøem, že pøíliš protopí-
me. 

Muž by mìl být manuálnì zruèný, 
aby dokázal pøibít prkno, sestavit skøíò, 
nasekat døevo a rozdìlat oheò, abych ho 
mìla za co pochválit a obdivným pohle-
dem na nìm spoèinout. Nemusí mít 
zrovna zbrojní prùkaz, ale musí vìdìt, 
jak se drží nùž, a umìt ho v pøípadì po-
tøeby také použít. Mužský nemusí být 
abstinent ani nekuøák, ale musí pøesnì 
vìdìt, kdy má dost, a pøežene-li svou 
dávku, pak by se s ní mìl zašít daleko 
od domova, minimálnì až do okamžiku, 
než vystøízliví. 

Muži nejsou vìrní od pøírody. Nìkdy 
by mohli, pøitlaèeni okolím, takový slib 
dát, ale jen zøídkakdy jej skuteènì do-
drží. Nedodrží-li, mìli by tak èinit co 
možná nejdál od domova, ohleduplnì    
a pokud možno bez následkù. A po ná-
vratu domù zachovat mlèenlivost, jež se 
rovná zpovìdnímu tajemství. Moudrá 
manželka se stejnì na nic neptá.

Mužský by mìl vážit, kdy dát slovo, 
ale stane-li se tak a on ho daruje, pak by 
jej mìl držet, i kdyby ho to mìlo nìco 
stát. Nemìl by uhýbat a nemìl by se bát, 
a narodí-li se v jeho srdci strach, pak    
by ho mìl zamknout na nìkolik zámkù    
a nikdy víc ho pøed svou ženou nepøi-
znat. Nemusí pøitom užít mnoha slov, 
neb mužská mnohomluvnost je znakem 
politikù a obchodníkù s deštìm. V posteli 
by mìl muž být nìžný, ale taky dosta-
teènì dùrazný a pro mnohé z nás mož-
ná i lehce násilnický, by� vùèi ženì nikdy 
agresivní. A pokud si v onìch chvílích 
dovede i hrát, pak mu žena odpustí i to, 
že kus kluka zùstane v tom velkém muž-
ském tìle až do posledního vydechnutí.

Správného muže jen tak nìco ne-
porazí, a onemocní-li vážnìji, pak by mìl 

Jak by mìl vypadat správný muž
aneb Bìžte s tou rovností pohlaví k šípku

Daniela Kováøová
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svùj údìl nést jako chlap, neskuhrat, 
nelitovat se a navzdory obecnì tvrzené-
mu doporuèení pøed ženou svého srdce 
a života nikdy nebreèet. Drobotinu dìt-
skou i zvíøecí by mìl kolem sebe snášet 
s vlídností a lehkou pýchou, leè pøíliš se 
o bìh jejich vìcí nestarat. A rozpadne-li 
se mu vztah, pak musí jako chlap hrdì 
odkráèet a více se už nevnucovat. Do-
prošovat se, aby byl pøipuštìn, èi se 
snad soudit o støídavou péèi èi smlouvat 
o pár korun alimentù je pøece pod jeho 
dùstojnost, velikost, sílu a životní dùle-
žitost. Poøádný muž v mých oèích je spíš 
mlèenlivá temná síla nad propastí, by� 
trochu neznámá a nepochopitelná, než 

Lepší snìžný muž
Stanislava Bukovská

Ester Krumbachová kdysi øekla: 
„Lepší snìžný muž, nežli žádný muž.” Je 
to smutná pravda a zároveò vyjádøení 
krajní nouze, nebo� i ten nejlepší muž 
není bohužel lepší než øeèený snìžný 
muž, protože to ve skuteènosti není 
žádný muž. Proè? Muž by mìl být pøe-
devším chlap. Ale, dámy moje milé, kde 
ti chlapi jsou?

Opravdové chlapy smetla emanci-
paèní tsunami tak dùkladnì, že se 21. 
století již žádní nedožili. Snad ještì 
uprostøed amazonských pralesù nìjací 
rudí chlapáci pøežili stavbu transama-
zoniky ve jménu rozvoje a pokroku a ta-
ky mezi lidojedy na Nové Guineji by se 
možná nìjací poslední stoprocentní muži 
na svìtì ještì i dnes našli. Øíká se ale, 
kdoví jestli!

Jen se podívejte na ty tajtrlíky! Kam 
to došlo, nejlépe dokládá rozhovor mezi 
vládcem z božího dopuštìní s jeho 
nejhlavnìjší poradkyní, co døela jako kùò 
a musela všechno rozhodovat za nìj, 
nejvyššího reprezentanta nìkdejších pá-

nù tvorstva. Vždy� bychom dnes vlastnì 
klidnì mohli øíci: Není jiný muž nežli 
snìžný muž, nebo� snìžný muž je po-
slední muž vzhledem k tomu, že exi-
stence dosud pøežívajících nezkažených 
kmenù v Amazonii a na Papue-Nové 
Guinei není jednoznaènì prokázána.

Jak asi vypadá a jaký je to èlovìk 
tenhle snìžný muž? Máme o nìm po-
mìrnì málo informací, protože málokdo 
ho vidìl a málokterá mìla možnost se    
s ním blíže seznámit. Zøejmì je velký, 
silný a chlupatý. V žádném pøípadì ne-
páchne jako nìjaká navonìná bytost      
s nevyhranìným pohlavím, ale mužství 
je z nìj již zdaleka cítit. Urèitì neklábosí 
po kavárnách o módních trendech, netla-
chá tam o kultuøe, nikoho nepomlouvá, 
nevytahuje se, co by dokázal, kdyby mo-
hl, kdyby to šlo a kdyby chtìl. Øekne-li 
ano, znamená to ano, øekne-li ne, zna-
mená to ne. Protože je civilizací nezka-
žený, nikdy nelže.

No, politika by asi dìlat nemohl, na to 
by se nehodil. Právník by z nìho asi ta-

sterilní produkt ženských èasopisù, jenž 
na rodièovské dovolené obsluhuje praè-
ku a asistuje ženì pøi porodu. Cožpak by 
takový byl schopen ubránit svùj dùm 
pøed hordou pøivandrovalcù, až nastane 
èas?

Není to vìru lehký osud, být mužem 
v dnešním ženském svìtì, plném zrca-
del, svodù a feministických povídaèek.    
A že správní chlapi vymøeli a nejsou? 
Nenechte se, milé dámy, opít rohlíkem – 
staèí jen oèi otevøít a trochu tìm vzru-
šujícím samcùm pomoci, aby se zase 
stali poøádnými muži. Takovými, jaké 
celý život toužebnì vyhlížíme.
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ky dobrý nebyl. Ale jinak nevím o nièem 
jiném, v èem by nemohl vyniknout.         
O soužití s nìkým takovým si mùžeme, 
mé dámy, nechat všechny jen zdát. Je 
otužilý, na nic si nestìžuje, se vším si 
umí poradit, nikoho a nic nezneužívá, ve 
všem spoléhá sám na sebe. Dokáže 
ochránit nejen sebe a své blízké, ale       
i slabé utiskované silnìjšími. Takové 
chování je totiž bìžné mezi yettii v Hi-
malájích, a ti je nemìní, ani pøesídlí-li 
jinam.

Døív se asi takovíhle gentlemani vy-
skytovali i v našich zcivilizovaných kon-
èinách. Alespoò ve starší literatuøe je      

o tom nejedna zmínka. Rytíøi bez báznì 
a hany a nezmìkèilí cowboyové, již se 
zbyteènì co chvíli nemyli jako nìjací ob-
sedantní neurózou stižení pseudointe-
lektuálové, udržovali v minulosti morálku 
na patøièné výši. Dámy si jich mohly vážit 
a padouši se pøed nimi museli mít ne-
ustále na pozoru. Teï už jsou takoví jen 
ti yetti. Ester Krumbachová nám už bo-
hužel nemùže øíci, jaké ona mìla s nimi 
zkušenosti. Zda je taky neznala jen z do-
slechu. Každopádnì ve svém vyjádøení 
dala najevo, že vkládala ve snìžného 
muže poslední nadìji. Ostatním nevìøila    
a lásku k nim nepoci�ovala.  

Dotyky

Házím oblázek 
na hladinu rybníka 
a poèítám dotyky 

Kolik dotykù
tolik lásek 
nad kterými se zavírá voda

Spadl z nebe 

Dopadl na všechny ètyøi
na dvì se postavil 
a kloubem ukazováèku si promnul
své velké modré oèi

a zíral 
na sochy rozježdìné tanky
na sebevrahy skákající do oèí èumilù
na ukøižovanou nadìji 

Posadil se na lavièku
malinko zvrátil hlavu dozadu
a hledìl
na modré nebe

Juvenilie
Miroslav Huptych

NAVŠTÍVENKA

Když zhasne lampa
a tma vychladne
tiskne tváø do polštáøe
stopu
kudy mizí poranìná zvìø
rány si vylízat
Jestli je nìkde blankytný ráj
patøí tomu
kdo spí opøen o svou hvìzdu

Pokøtìný piják

Po bradì mu teèou fousky piva
ještì neumí táhle øíhnout
a tøísknout pùllitrem o zeï

Obdivnì civí 
na cirkusová èísla opic
stolovníkù

Pøed pùlnocí pár kamarádských
                                         štamgastù
jej zasvìtí
kopanci 
do skoøápky na zadku
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tak dùkladnì
až koneènì uvidí 
v kanálku venkovského hajzlíku
plout loï bláznù
v plné parádì 

V hospodì U Erbu

Sedí tu opilec
bez zájmu
bez šance

Sám mezi sklenicí 
a vším tím halasným bøinkotem

Do sebe potopen
polyká andìla

Malá událost

Koèko - - -
øekl vábícím hlasem
chlapec na schodech

Za dveømi vybuchovaly granáty
rodinné hádky
a vzduch se tetelil
svìtovými událostmi
od pólu k pólu

Koèko - - -
øekl chlapec konejšivì
a hladil 

Máš v hrudi akvárium

Èervená rybka naráží do skla
a já naslouchám
výmluvnému mlèení
s hlavou na tvých prsou

Moøe jsou slanìjší
rybièko
jsou slanìjší
než tvé jezírko ze slz

Literární soutìž Louny 78

Ve vinárnì hotelu Modrá hvìzda
k ránu
porotci na pokojích
rozepínají lyrické halenky
a pronikají k podstatì poezie

Zatímco Pavel Verner
zaèíná preludovat
na neviditelné housle
vyzve Zdenìk Lebl 
sklenku vína
k tanci

Taktéž zapomenutá vidlièka zatouží 
                                             po ploužáku
se Sašou Berkovou

Ludvík Nìmec s jednou rukou 
v dìravé kapse
s druhou pøitisknutou na srdci
krokem tanga køižuje parket

Zuzana Trojanová
protože už ví
že se zítra budeme fotit 
u výlohy Nucený výsek
tak s Pidou Kejhou
tanèí
ostošest

Jen já netanèím
protože mi židle 
dala kopaèky
a teï snuji teskné verše
pod stolem

Generace

Ráno stojíme pøed zrcadlem
jak u výslechu
a spaluje nás reflektor
vlastního studu

Chrstáme na sebe ledovou vodu
abychom procitli



11

Když procitneme
kloktáme 
pachu�
vèerejších debat 
o smyslu
všeho

Kloktáme
a zní to jako koktání
utopencù

Není tu nikdo
kdo by nám bránil 
vycenit na sebe zuby

Nahá žena s deštníkem

U mých dveøí zazvonila
nahá žena s deštníkem
Našla si v notýsku
že na ni myslívám
když mi mrholí do duše

Pila èaj a švitoøila 
o milování
jako by venku slunce zešílelo

Své tìlo mi odevzdala
jako zákusek 
k èaji

Když bylo po všem
tasila èernou køídu 
a na zeï
nìkolika tahy
naèmárala sebe

Roztáhla deštník:
Miláèku adié
ta èerná na zdi
hoøký èaj dopije

Žádost o vypuštìní

Je to na draka
a proto mì vypus�te 
nad strništì

Budu se z výšky vesele zubit
a myslet si svý
Tak už mì vypus�te
podzim i bez toho škaredý

Stromy se svlékají
lidé naopak

Jakoby strojenost
pøedèila nahotu

Lyrici jsou v podzimu doma
mazlí se s tesknotou
Meluzínu si vodí do postele
kde si v praxi ovìøují Marnost
zplodivše básnì
stenající komínem k vìènosti

Život je na draka
když i Meluzína dìlá drahoty

A tebe
ne a ne
vypustit z hlavy

Proradnost o svobodì

Trhám si bulíky od nosu
šlapu po rùžových brejlièkách
a vyhrabávám si zuby nehty
jámu

Udìlal jsem se v existenci
sám pro sebe

Na samém dnì 
slyším sám sebe
jak syèím

Odtud však pøed sebou
už nezdrhnu

Nezbývá než se užírat
od ocasu
až k nicotì

která je hvìzdou svobody 
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Vzpomínám si, že v jednom z po-
vinnì odebíraných sovìtských èasopisù, 
snad Kolobok, se èas od èasu ocitla des-
ka. Ale ne solidní vinylová deska. Jakýsi 
modrý plátek na zpùsob listu papíru. 

Sestra ji jednou s velkou slávou 
pøinesla ze školy. Plni oèekávání jsme 
plastový list s drážkami položili na 
gramofon. Singlu odpovídalo 45 otáèek. 
Deska se roztoèila. Sestru a mne zasáhl 
zprvu bezmezný údiv. Hudba byla sviž-
ná, skoro jako u tenkrát populárních zá-
padních skupin. Jen slova znìla nìjak 
podivnì zrychlenì. Pozdìji nám došlo, 
že musíme zmìnit rychlost otáèek. I ma-
lé ruské desky vyžadovaly 33. Poté se    
z desky vyloupla pìknì nudná èastuška 
støižená ruskou verzí rokenrolu.

Všechno to pokoušení bigbítu jako 
jediného místa, kam ideologové nemìli 
pøístup, vyvrcholilo, když u mne propukla 
láska k saxofonu. 

Pracoval jsem tehdy v jedné z nejtuž-
ších institucí, které zuby nehty bránily 
ideologickou èistotu svých poddaných.  
Abych se nìjak zbavil toho pøíšerného 
pocitu bezmoci, zaèaly výlety na Šuma-
vu. Øízením prozøetelnosti do mého ži-
vota tehdy vstoupili: Rybka, Boža, Jirka, 
Ferda, pozdìji Jarda. 

Naše spoleèná existence se poèala 
ubírat hudebním smìrem. U Ferdy se 
jednoho listopadového veèera zrodila 
skupina Požár. Já byl jako jediný nehu-
debník pøijat až po spoleèné seanci        
v hospodì na Èachrovì, kam naše malá 
spoleènost jezdila nadýchat se èerstvého 
vzduchu a popít zlatavého moku. 

Mojí doménou se staly plechovky. 
Rytmicky na tom nejsem zas tak špatnì.

Jednoho památného veèera se mi     
v ruce opìt ocitl mikrofon. Ta vìc mìla 
pro mne magickou pøitažlivost. Anebo já 
pro ni.

Toho dne se sjelo pár lidí, že bude 
koncert. Koncert Požáru. Kluci nìco hrá-
li, vlastnì zkoušeli, a do mne najednou 
vjela slova a chu� je vykøièet. Všichni      
z hospody vtrhli nadšenì do sálu. Je-
nomže slova jak pøišla, tak zase odešla, 
a já tam stál ku zklamání všech, pøe-
devším svého, jako hlupák.

Tehdy se ve VOK poøádaly rùzné 
koncerty a Antidiskotéky Jiøího Èerné- 
ho, který mìl Støedoèeský kraj zakázaný,      
a tak vzal zavdìk Plzní. 

Jedna spøátelená skupina mìla mít 
koncert. Nìkdo domluvil, že nám po 
svém programu pùjèí nástroje. Netušili, 
chudáci, jaká vypukne mela. Upøímnì øe-
èeno, my také ne.         

Rybka se na tu slávu vybavila šmin-
kami z tuzexu, darem od bratra, kterými 
nás všechny pomalovala. Nevím, jak se 
tam ocitlo koleèko, na kterém byl Jarda 
pøivezen na malé podium, kde se chopil 
kytary.

Domluva znìla: Udìlat co nejvìtší 
kravál, pøekvapit je. To se nám, myslím, 
dokonale podaøilo. Ovšem došlo k nì-
èemu velice zajímavému. Najednou se 
všichni, jak tam sedìli, pøišoupli až k pó-
diu. Udál se tehdy zøejmì jeden z tìch 
nevyzpytatelných magických okamžikù, 
kdy nepøipravené zasáhne jiskra osví-
cení. 

Nìco nádherného probìhlo malým 
sálem a zasáhlo jak nás, tak naše publi-
kum.

Byli jsme prostì free, š�astni. 
Co na tom, že nám k tomu pomohlo 

nìkolik piv. V tehdejší šedivé atmosféøe 

Luboš Vinš

Hudba a já aneb Pùsobení 
hudby na život jednoho èlovìka III.

(Dokonèení z minulého èísla)



protože akci poøádalo SSM strojní fa-
kulty.

Chodilo se na Chodské slavnosti, 
kam bylo nutno nejprve proniknout kor-
dony policistù, kteøí mìli loajální obèany 
pøed námi, mírumilovnými mánièkami, 
ochránit. Jeden musel vlasy zastrèit pod 
bundu, dát džíny do batohu, obléci nená-
vidìný tesil. 

Lidová hudba nám sice tehdy pøipa-
dala jako nástroj  establishmentu k otu-
pení lidí, na vytvoøení zdání, že jsou 
všichni š�astni a vše je v poøádku, ale 
buï v samých Domažlicích nebo v ne-
dalekém okolí poøádaly se pøi slavnos-
tech bigbíty. Na ty se sjíždìla mládež.   
Na jeden z nich se do Kdynì sjelo pøíliš 
mnoho lidí a byl komunisty zakázán. 
Dav, který se ve svých právech cítil být 
ochuzen, byl pak brutálnì rozehnán       
a obušky zbit.

Patøilo k dobrým mravùm obhospo-
daøovat doma hezkou sbírku nahrávek. 
Kazet, páskù s donekoneèna kopírova-
nými songy a samozøejmì pár desek 
horko tìžko získaných. Taková sbírka 
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se stejnì nedalo nic jiného dìlat. Ale 
kouzlo brzy zmizelo. Pak už jen nudné 
pokusy najít nìjaké téma, vykouzlit z tro-
sek trochu melodie. I posluchaèi postup-
nì ochladli. Zùstali jenom pankáèi, kteøí 
nás pak oslavovali. Prý v životì nic tak 
skvìlého neslyšeli. Ještì pár let po tomto 
extempore mne tøeba z protìjšího chod-
níku zdravili a ptali se, kdy budeme mít 
zase koncert.

Ale zpìt k mojí lásce pøelétavé, k sa-
xofonu. Jirka, který za chvíli hrál na vše, 
co mu padlo do ruky, pøinesl jednoho  
dne na zkoušku saxofon. Brzy na nìj 
dokázal zahrát. Ten nástroj se mi moc 
zamlouval, a tak mi ho obèas pùjèil.       
V mých rukách však nebohý nástroj vy-
luzoval dìsivé zvuky. 

I pøi onom koncertu ve VOK mne zlá-
kal, abych se do nìho opøel. A kupodivu, 
jako by jeho kvílení mìlo patøit k celko-
vému zvuku naší podivné kapely. Od té 
doby saxofon miluji. Pro moji nesoustav-
nost a nešikovnost, možná i z dùvodu 
nepøílišné zdatnosti v hudebních doved-
nostech jsem se na nìj, jako na žádný 
jiný nástroj, k mojí lítosti hrát nikdy ne-
nauèil.

Chodilo se na koncerty pololegálních 
i docela nelegálních skupin. Vesmìs 
konèily obuškovým tancem. Naši bdìlí 
orgánové se èasto pøes svoje špehy a in-
formátory dozvìdìli, kde se produkce 
koná, a chutì pøijeli nevinnou mládež ro-
zehnat. Mnohdy nás rozvezli do dale-
kých lesù jako pomstu za to, že jsme si 
dovolili vyznávat nìco jiného než oficiál-
ní slátaniny. Zoufalí, promrzlí bigbí�áci 
pak po nocích bloudili ocitajíce se nìkdy, 
ne vlastní vinou, až na samé hranici zá-
kona. 

Poslouchali se písnièkáøi: Merta, 
Tøešòák, Voòková a ovšem Karel Kryl. 
Nìkdy pouhé vlastnictví nedovolených 
nahrávek vedlo k perlustraci. Pamatuji 
koncert Jasné páky v hospodì Bukovci, 
kam bdìlí obèané zavolali policii a kon-
cert se dál konal pod jejich dozorem, 
vstup pouze na vysokoškolský index, 
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patøila spoleènì s džíny k nejvìtším po-
kladùm tehdejší omladiny. 

Militantní ideály tøídního boje halasnì 
vyøvávané na oslavách 1. máje, pokry-
tecké slogany o budování lepších zítøkù 
kde: „Všichni si budou rovni a nìkteøí 
ještì rovnìjší!” (G. Orwell), nám neøíkaly 
nic. Pod kuratelou zhoubné ideologie 
pøipadali jsme si jako zahnáni do rohu, 
odkud není úniku. 

Stále mám doma desky, kazety, CD,  
i když na jejich pouštìní se mi jaksi ne-
dostává èasu. A dìti již stejnì sjíždì-      
jí jinou muziku. Milované Floydy (I wish 
you were here) si pøesto rád poslechnu. 
K tomu Bruckner, Beethoven, Grieg, 
Stravinskij, nìco jazzu. Uèarovalo mi 
Mozartovo Requiem. Pouštìl jsem si ho 
stále dokola pøi psaní. K tomu, svìte div 
se, Boba Dylana, všechno, co mám, také 
stále dokola. Ani mi to nepøipadlo.

Pak se mi pøihodil tìžký úraz na kole. 
Ani nevím proè, doba Requiem a Dylana 
náhle skonèila. Snad jakýsi pokyn shùry. 
Teï na radiu BBC Nan Gaidheal poslou-
chám v nemnohých chvílích, kdy se do-
stanu k psaní, irskou hudbu.

Jinou mojí láskou bylo a stále zùstá-
vá piáno, tedy klavír, jak mne pouèují dì-
ti. Nástroj pøívìtivý, honosící se tolika 
klávesami, že na nì ani prsty obou rukou 
nestaèí. Prvnì mi dodalo odvahy staré 
piáno na jedné faøe, i varhany jsem vy-
zkoušel a nechal se unášet slepeckou 
vášní zbloudilých rukou, podobnou milo-
vání. Hudební kamarád po jedné mé pro-
dukci v opuštìném kostele, kterou ne-
dobrovolnì vyslechl, prohlásil, že takhle 
mùže hrát buï šílenec, anebo geniální 
blázen.

V domì, do kterého nás zavál osud, 
zabíralo pøes polovinu obýváku ohromné 
pancéøové koncertní køídlo. Jedna z dáv-
ných jeho majitelek byla operní pìvkynì. 
Sice po tìch letech pøíliš neladilo, ale to 
pro mne nepøedstavovalo žádnou pøe-
kážku. Vrhnout se do víru kláves v extázi 
osvobozujících tónù mi bývalo potìše-

ním. Ale køídlo muselo pryè, obývák ne-
dal se obývat. Vyženil jsem pianino, na 
které mi bylo obèas povoleno provozovat 
svoje kousky. Ach, co se v nìm skrývá 
zvukù. Jak nahodilým melodiím je pøí-
stupné!

Mému svobodnému, možná trochu 
svévolnému nakládání s nástrojem uèi-
nilo pøítrž až jedno z dìtí, které když se 
„nachomejtlo” k mým ohnivým improvi-
zaèním orgiím s klaviaturou, vždy se roz-
plakalo. Na piáno už tóny nevyluzuji.

Po návštìvì folkového festivalu na-
buzeni spontaneitou úèinkujících, uspo-
øádala rodina nìkolik seancí, kde se kaž-
dý projevoval, jak chtìl i umìl. Žel, usku-
teènilo se jich jen nìkolik. Dìti zdìdily 
zøejmì po pradìdeèkovi z manželèiny 
strany, skladateli a dirigentovi, hudební 
nadání a hrají na nìkolik hudebních ná-
strojù. Snad je již moje neumìlá sponta-
neita a nesvázanost nehudebníka obtì-
žuje. Jako vzpomínka mi zùstalo didgeri-
dou, do kterého si obèas pro potìšení 
zaduji.

Ještì musím pro úplnost zmínit, jak 
se mne dcerka snažila nauèit noty. Plna 
nadìje hustila do mne stupnice, zkouše-
la z všelijakých trikù. Avšak já, nevdìè-
ník, pøes obèasné úspìchy zùstal tím hu-
debním nedovzdìlancem.

Na milovníka klasické hudby jsem si-
ce vyslechl nemnoho koncertù, ale dos-
pívám k názoru, že je v ní mnohem vøe-
lejší hlubina než tøeba v bigbítu, jazzu. 
Když se to povede, zasáhne mne celé-
ho. Její sdìlení nevibruje po povrchu, 
ubírá se hloubìji. Až tam, kde možno za-
hlédnout zaslíbenou zemi.

Když mi bylo z toho všeho tady i ze 
mne samého zle, veèer pøed spaním mì 
na pøání oblažovala fantastická hudba. 
Staèilo jenom soustøedit se, pøát si ji,       
a prchavé štìstí pøišlo. Nìkteré motivy 
pøetrvaly až do rána, ale protože noto-
vým zápisem nevládnu, zase zmizely. 
Snad se jednalo o poselství andìlù, kteøí 
nade mnou bdí.
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Život dyskalkulikùv II.
Oldøich Janota

Nejvìtším traumatem dyskalkulika, 
zvaného nìkdy též dyskulkulíka, bývá 
setkání s nulou. Š�astná dyskulkulíkova 
léta, kdy se domníval, že matematika je 
blaženost pøesunování barevných døevì-
ných kulièek na poèítadle, jsou nenávrat-
nì pryè, nebo� mu byla zjevena existen-
ce nuly. Na poèítadle pøibyla kulièka, 
která tam není.

Zde dyskalkulik udìlá chybu, pocho-
pitelnou, protože si nulu zaène pøedsta-
vovat jako nic. Nula je nìco, co není. To 
je bohužel stejnì fatální omyl, jako když 
si nìkdo pøedstavuje, že ticho, prázdno 
mezi notami, není hudba. Ze života pøi-
tom kdekdo ví, co znamená, když se       
o nìkom øekne, že je nula. Nýmand, nik-
toš, zírák, pøesto jako èlovìk dál hmata-
telnì existující. Zírák však již neexistuje 
lidsky, je pouhým nositelem nuly, jako 
Mìsíèòan je nositelem luny. Niktoš, no-
body, je dùkazem, že nula existuje, ale 
aby se mohla projevit, musí mít nìjakého 
nositele. 

Kdybychom tedy onoho nositele, zde 
èlovìka, nìjak odstranili, nutnì bychom 
se dostali k èisté nule, nule o sobì (do té 
doby v osobì).  

Zkusme to nejprve radìji s jablkem. 
Jablko vynulujme tak, že ho sníme. Zù-
stane po nìm pouze nula, prostor, který 
jablko pøedtím zaujímalo. Jazykem jab-
leèné matematiky si nulu tedy mùžeme 
pøedstavit jako prostor nutný k tomu, aby 
jablko mohlo existovat. Bez tohoto nu-
lového prostoru by prostì jablko nebylo, 
nikam by se nevešlo. Nemùže se totiž, 
pochopitelnì, vejít ani do prostoru jiné-
ho, napøíklad hruškového èi koèièího, 
protože v prostoru hrušky èi koèky se 
mùže zjevit pouze zas jenom hruška èi 
koèka.

Dyskulkulièku, na poèítadle nejsoucí 
nulu, si mùžeme pøedstavit i podle její- 
ho silového pùsobení. Stejnì jako pa-   
ní Joliot-Curie vystopovala v neexistenci 
prvek rádium.

Víme, že 4 x 0 = 0. To je snadno po-
chopitelné, protože 0 x 0 x 0 x 0 nemù-
že být zase nic jiného než 0. Vezmìme 
si ale nejprve ètyøku a tu pak vynásobme 
nulou! Výsledek je opìt nula! Ètyøka 
prostì zmizela, byla silovým pùsobením 
nuly anihilována! 

To je celkem bìžný jev, který dobøe 
známe z práce cirkusového kouzelníka, 
vlastnì jakéhosi pracovníka s nulou. Pra-
covník s nulou vloží do klobouku králíka, 
zamumlá tøikrát pìt je pìt, a hle, cirku-
sový stan i s králíkem již v klobouku ne-
ní, je tam pouze králíkova nula. Není pak 
nic snadnìjšího, než zamumlat tøikrát  
pìt je tøi, a králík se znovu, s cirkusovým 
stanem i se slonem, v prostoru své nuly 
v klobouku objeví.

Nepomáhají-li dyskalkulikovi ani dal-
ší praktické pøíklady, jako že odpálením 
atomové pumy vyrobené z neexistujícího 
rádia zmizí Hirošima, zkusíme nulu ob-
jasnit rèením „nula od nuly pojde”. Bývá 
to pøekládáno jako „nula od nuly chcíp-
ne”, ale pøesnìjší je pøeklad „z hovna biè 
neupleteš”.  

Proto nula jako nìco, co prošlo trávi-
cím traktem, nìco, z èeho je vyèerpáno 
vše živé, a pøesto zùstává materií, niko-
liv už ve smyslu hmoty, ale pouze po-
tenciálu, nutného nulového prostoru, 
který sám nedokáže tvoøit, jen destruo-
vat, avšak je i nadále nezbytný k tomu, 
aby se mohlo ve svìtì cokoliv zjevit, 
jablko, králík, èíslo nula èi cirkusový 
kouzelník. 



in a field
of forget-me-nots
children fly kites

v pomnìnkovém poli 
dìti pouští
draky

Raffael de Gruttola 
(USA)

neighbors chat
over the fence –
scarlet dragonfly

sousedská øeè
pøes plot –
èervená vážka

Bruce H. Feingold 
(USA)

as they fall
last year's leaves
caught by light

jakmile spadnou
listy z loòského roku
chycené svìtlem

Bernadette Duncanová 
(Nìmecko)

early morning;
this snail rushing towards
a mushroom

brzy poránu;
tenhle šnek pospíchá
k houbì

Slavica Grguriæ Pajniæová 
(Chorvatsko)
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autumn mist
his water-color boat
floats away

mlha podzimu
jeho akvarelová loï
odplouvá

Ernest J. Berry 
(Nový Zéland)

Nosila sam bebu
u vreme Cernobilja
nosim je i sad

Èekala jsem dítì
za doby Èernobylu
a ještì ho èekám

Ljiljana Mitroviæová 
(Srbsko)

a white lotus
enlightening the night
above a still lake

bílý lotos
osvìtluje noc
nad tichým jezerem

Slavica Grguriæ Pajniæová 
(Chorvatsko)

the warmth of sunlight
our shadows meet
in the middle of the path

teplo paprskù
naše stíny
setkaly se vpùli cesty

Stephen A. Peters 
(USA)

Kusamakura X. 
v pøekladech Milana Šedivého

an owl hoots
...the night plays dead

sýèek houká
…noc hraje mrtvou

Helen Buckinghamová 
(Velká Británie)

Whispers of the dawn
Pearls overflows the cobwebs
Shimmering sunlight

Šepot úsvitu
Perly naplòují sí�
Záblesky v slunci

Ana Dabacová 
(Chorvatsko)

storm threatens
the islands disappear
one by one

bouøe zahrozila
ostrovy mizí
jeden po druhém

Elaine Riddellová 
(Kanada)

a green balloon
floats east
down the Liffey

zelený balón
letí východnì
dole Liffey

Owen Bullock 
(Nový Zéland)

(16. roèník 2011)

ROK S HAIKU
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june rain –

her bare collarbone

border shirt

èervnový déš� –

její nahá klíèní kost

hranice blùzky

Takahiko Kišino 

(Japonsko)

tryingtomakeheadortailo-

                      fanearthworm

zkoušímpoznathlavuodkon-

                          cedeš�ovky

Rafal Zabratyñski 

(Polsko) 

(17. roèník 2012)

over wire entanglements
of the country border
a butterfly

pøes ostnaté zátarasy
za hranici státu
motýl

Lucian Horii-Hotta 
(Japonsko)

meditation
the pond's blue eye
captures an egret 

meditace
modré oko rybníka
zajalo volavku

Earl R. Keener 
(USA)

 

morning mist...
tracing the edges
of her name

ranní mlha
vytyèuje hranice
pro své jméno

Cara Holmanová 
(USA)

tea ceremony
in the autumn air
a tense cup

ceremonie s èajem
v podzimním ovzduší
pnutí èíšky

Jukiko Jamadaová 
(Japonsko)

autumn twilight
the river turns
my face to water

podzimní západ
øeka zmìnila
mou tváø ve vodu

Earl Keener 
(USA)

lunar eclipse
a skeleton in the window
of the bio lab

zatmìní luny
kostlivec v oknì
biolaboratoøe

Earl Keener 
(USA)

tug of war
fish versus man
gulls cheer

trhavá válka
ryby proti èlovìku
racci jen fandí

Raj K. Bose 
(USA)

cosmic
self-lit presence
fireflies 

vesmír
sebezažehnutí
svìtlušek 

Manuel Asorey 
(Argentina)

crossing centuries 
           the aging bridge

napøíè staletími 
              stárnoucí most

Belle Shalomová 
(USA)

solitary prime numbers
I count
under starry night

osamìlá prvoèísla
poèítám
pod hvìzdnou nocí

Èikako Kadžitaniová 
(Japonsko)
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skywriting all the disappearing 
                      words between us

psát po obloze všechna slova 
      mezi námi, co se rozplynula

Margaret Dornausová 
(USA)

new radio
the noise
of our origin

nové rádio
šum
našeho vzniku

Dietmar Tauchner 
(Rakousko)

this heat
the birth-giving petroglyph
in desert varnish

to horko
pocit zrodu z petroglyfu
v pouštní polituøe

Bruce Ross 
(USA)

a summer of rain
unwavering blades of grass
bleed the roses green 

letní deštíèek
bodce trávníku bez vln
mokvá zeleò rùží

Kylie Hooklynová 
(Austrálie)
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Kesennuma
among the sunlit wrecks
the sounds of gulls 

Kesennuma
mezi slunnými vraky
zvuky rackù

Martin Gottlieb Cohen 
(USA)

a race
with shadow
alone

závod
se stínem
samotným

Kjoko Takahašiová 
(Japonsko)

a gaze from height –
on the field of rice
sprouted straw hats

zírám z výšky –
na rýžovém poli
raší slamìné klobouky

Malvina Miletaová 
(Chorvatsko) 

spring light –
on the tip of a hoe
turning earth

jarní jas –
na konci motyky
obrátka zemì

Soradžiro Jokoiová 
(Japonsko)

whistle, rustle, bustle
it blows through
sweeping the grasses

svist, šum, spìch
vane skrz
rozlehlý trávník

Denise Hewittová 
(Japonsko)

herring clouds
the fisherman's net
heavy with light

mraèna slaneèkù
rybáøova sí�
zatìžkaná leskem

Maja Ljubenovová 
(Bulharsko)

the pirate ship at dusk 
               a fallen beech

loï pirátù v šeru 
                    spadlý buk

John Barlow 
(Velká Británie)

pass control –
both ends of the bridge
in deep fog

kontrola pasu –
oba konce mostu
v hluboké mlze

Helga Härleová 
(Švédsko)
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jí úctu ženám a starým lidem, jen však 
potud, pokud se takové chování nestane 
nežádoucím, ba dokonce trestným, od té 
chvíle se chovají ke všem stejnì a neu-
rážejí spoluobèany nechtìnou zdvoøi-
lostí. Mrtvé pøíbuzné na jejich pøání ne-
chávají kulturní lidé zpopelnit a rozptýlit 
na rozptylové louèce, ti sentimentálnìjší 
pak pøechovávají urny s jejich popelem 
doma ve skøíni. S dobou nejdou jen pøí-
slušníci nìkterých etnik a nekulturní lidé 
žijící mimo kulturní centra. Nedílnou sou-
èástí kultury je umìní. Umìní vytváøejí 
umìlci, lidé ve všem a všemu navzdory 
jiní. Nezbytní jsou ale i ti, kteøí se kolem 
umìní všelijak motají.

Umìlec je když: Kreativní jedinec 
kašle na všechny konvence, chová se 
podle momentální nálady a nenechává 

Slova kulturního feministy
Stanislav Bukovský

Kultura a umìní

Kultura je když: Obec je èistá, èistých 
veøejných záchodù je dostateèné množ-
ství a domy, stromoøadí a parky jsou 
dobøe udržované. Když se lidé vùèi so-
bì a vùbec ke všemu chovají kultivovanì 
a ohleduplnì, a to jak jako chodci, tak      
i jako øidièi. Jen tak pro nic za nic ne-
vraždí (vraždit smí ba musí, jen když je 
válka), nekradou (pokud to nemají jako 
zamìstnanci, napøíklad banky, v pracov-
ní náplni), neskáèou druhým lidem do øe-
èi (s výjimkou politikù) a jsou schopni 
naslouchat druhým (pokud se nejedná   
o nepøátele). Chodí slušnì obleèeni, 
ovšem s ohledem na módu, pøijde-li do 
módy neslušné a nevkusné obleèení, by-
lo by neslušné se jí nepodøídit. Prokazu- 

ANTIBUKOLIKA

moving against
the current –
salmon too

posun proti
dnešku –
losos rovnìž

Brian Birdsell 
(Kanada)

shooting star
slicing the autumn sky
into the present

padající hvìzda
krájí podzimní nebe
a je právì teï

D. S. Lliteras 
(USA)

self portrait
summer dries
blue eyes last

autoportrét
léto schne
modré oèi trvají 

Don Hansbrough 
(USA)

strong young men
cutting the old plane trees –
I draw my gaze away

mladý silák
krájí staré platany –
odhlédnu pryè

Željko Špoljar 
(Chorvatsko)

Still undecided
to become silence -
the last cicada

Stále nerozhodnuta
jestli se utiší -
poslední cikáda

Eduard Þarã 
(Rumunsko)

quake transforms:
seed pods and bones become
islands that weep

zemìtøesení mìní:
z hrachových luskù a z kostí
ostrovy, které pláèou

Carole Ann Lovinová 
(USA)
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se spoutat žádnými pravidly, na nic ne-
bere ohledy. Pije alkohol v množství vìt-
ším než velkém, neustále kouøí a part-
nerské vztahy zbyteènì neprotahuje. 
Potøebuje hodnì penìz, ale získá-li je, 
okamžitì se jich zbavuje, takže je vìènì 
bez penìz. Za nejvìtší pøekážku svobod-
ného projevu považuje poøádek, smysl 
pro poøádek a kvalita umìlecké produkce 
se totiž navzájem vyluèují. Obléká se zá-
sadnì jinak, na hygienu si nepotrpí, na 
zdravý životní styl už vùbec. Prostì 
umìlec je jako feferonka, pálivá chilli 
paprièka, zatímco kulturní lidé jsou nìco 
jako nudle, brambory, co se hodí ke vše-
mu, kynuté knedlíky nebo zelí. 

Zvláštní kategorií jsou pak kultur-
trégøi. Ti jsou namícháni z obojího, kul-
turu mají v malíku a cítí se být na jedné 
lodi s umìlci. Avšak ucho by si nikdy 
neuøízli. Mohli bychom je pøirovnat k leèu 
nebo k tatarskému bifteku. Umìnovìdci, 
lépe øeèeno kunsthistorici, jsou odborníci  
pøes umìní, kteøí ze zásady nemají na 
nic svùj názor a na jejich slova proto 
vždycky dojde. S èím vìtší rázností 
zdùrazòují to, co již bylo mnohokrát øe-
èeno a napsáno, tím vìtšími jsou odbor-
níky. Nìkdy však naopak hlásají nìco 
zcela originálního, ale jen v pøípadì, že 
za to dostali zaplaceno. Jsou jako labuž- 
níci, co mají chorý žluèník a jenom pùl 
žaludku.

Obchodníci s umìním jsou ze všech 
nejvìtší umìlci. Však ne nadarmo se 
øíká, že nìco udìlat umí každý, ale 
prodat to je teprve skuteèné umìní. To 
oni, spolu se svými pomahaèi kunsthis-
toriky, dìlají z adeptù umìní skuteèné 
umìlce. Èasto až po jejich smrti. Ob-
chodníci jsou mesiáši.

Neménì dùležití jsou snobové. Co by 
bylo umìní bez snobù! Sebevìtší umìl-
ci a obchodníci-umìlci by byli namydle-
ní, kdyby nebyli na svìtì snobové. Ti 
jsou nìco jako køoví populárních zpìvá-
kù a zároveò jejich fanynky. 

Pro umìlecký svìt jsou nezbytní ješ-
tì spekulanti. Zatímco snobové chtìjí, 
aby byli vidìt, spekulanti chtìjí na umì-
ní vydìlat. Snobové jsou jako vojáci       
a spekulanti jako dùstojníci. Ti, co na-
kupují a se ziskem prodávají obrazy za 
miliardy, pak jsou generálové.

Poslední bitva vzplála

Pùvodnì žili lidé v matriarchátu, pro-
tože dokud nebylo možno stvrzovat pa-
ternitu pomocí genetiky, platilo, že pouze 
matka je jistá. Dìti mìly jen matky, 
otcové byli a nebyli. Pak to ale Amazon-
ky a taky Vlasta se Šárkou s tou jejich 
dívèí armádou prohrály a matriarchát vy-
støídal patriarchát. Muži se stali hlava-  
mi rodin, rodù a øíší a dìdili to po nich 
mužští potomci jejich žen, jež mìli za 
své syny. Muži vìtšinou rozhodovali tak 
a èinili to, co chtìly ženy. Jinak øeèeno, 
jak ženy kroutily mužskými krky, tak muž-
ské hlavy jednaly. Kvùli ženským intri-
kám se muži pouštìli mezi sebou do 
nelítostných válek, které mohly kolikrát 
trvat klidnì i deset let, jako tomu bylo 
tøeba v pøípadì trojské války.

Dlouhou dobu se lidé živili hlavnì 
zemìdìlstvím. Sedlák neboli hospodáø 
mìl v hospodáøství na starosti polní prá-
ce a velký dobytek. Musel pøitom dost 
pøemýšlet, dá se øíct, že sedlák byl pøe-
mysl oráè. Selka mìla na starosti drù-
bež, zahradu, malé dìti, vaøila a starala 
se o domácnost. Oba byli stejnì dùleži-
tí, jeden bez druhého nemohl být. Dìti 
odmalièka pomáhaly, kde mohly, a do-
staly tak tu nejlepší možnou výchovu. 

Když musel sedlák i s konìm odejít 
do války, výminkáø pøerušil svou zaslou-
ženou dovolenou na dobu neurèitou, za-
pøáhl do pluhu selku, tedy svou dceru èi 
snachu spolu s vìtšími dìtmi, a oral pole 
s nimi. Biè nechal vìtšinou doma. Pakli-
že sedlák nebo selka zemøeli, musel se 
vdovec nebo vdova znovu oženit èi vdát. 
Sami by starost o všechno nezvládli.

ANTIBUKOLIKA



Kromì sedlákù byli zapotøebí i øe-
meslníci. Tøeba kováøi, ti obouvali konì  
a lidem trhali zuby. Ženské dìlaly napøí-
klad báby babicí neboli porodní báby. 
Páni, ti si žili úplnì jinak, ale tìch zas 
tolik nebylo. U pánù sloužila mladá dìv-
èata. Obèas se stalo, že najednou z ni-
èehož nic mìla holka outìžek. Takovou 
hodný pán provdal za hajného. Chodil-li 
k ní pán pozdìji na návštìvu, byly z há-
jenky, dokud tam byl, sundány parohy. 
Hajný se mohl vrátit domù, až když tam 
mìl parohy.  

Pán byl jinak strážcem mravnosti       
a po svatbì kontroloval poèestnost ne-
vìst pomocí práva první noci. Nebylo-li 
všechno, jak má být, dostal ženich vý-
prask. I když bylo panstvo ponìkud de-
generované, ponìvadž se v této nepo-
èetné spoleèenské vrstvì v zájmu ucho-
vání majetku brali pøíbuzní neustále me-
zi sebou, na prostý lid pøísun odlišných 
genù pùsobil blahodárnì. K osvìžení 
krve však obèas docházelo i opaèným 
smìrem. Pak se mohl mezi neduživými 
urozenými sourozenci najednou objevit 
zdravý a bystrý poøízek, pøípadnì po-
hledná dívenka, o jakých se øíká, že jsou 
krev a mlíko. 

Tak tomu bylo od èasu do èasu po 
vìky, ne však na vìky. Až dotud, než se 
zaèali nadbyteèní lidé stìhovat do mìst. 
Z mužù se tam stali dìlníci a z žen fab-
rièky. Pak se rozmnožili také úøedníci.  
Po vynálezu psacích strojù se objevily     
i úøednice. Ženy výše postavených mužù 
však nepracovaly. Èasto je bolela hlava 
a obèas omdlévaly. Tehdy pøišly na svìt 
feministky. 

Feministky zaèaly nosit kalhoty, øíkalo 
se jim zprvu kalhotnice. Chtìly vypadat   
a dìlat všechno jako muži. Kouøily, opíje-
ly se v kavárnách a po hospodách a ved-
ly tam øeèi o estetice a politice. Za nìjaký 
èas se jim podaøilo vymoct i pro ženy vo-
lební právo. Nìkde byly èasem ve svém 
tažení tak úspìšné, že tam byla pro nì 
zavedena nepovinná a jinde dokonce      

i povinná vojenská služba. Vojandy se 
proto dnes mohou, dojde-li k nìjakému 
konfliktu, strefovat do mužù urèených      
k odstøelu. 

Ale ještì poøád není dobojováno. Je 
tøeba prosadit, aby na všechna dùležitá 
místa byly ženy pøednostnì dosazovány, 
dokud nebudou naplnìny dosud ne na 
všech úrovních uzákonìné kvóty. Ty by 
mìly být nastaveny tak, aby všude, 
zvláštì tam nahoøe, bylo žen více než 
mužù, ponìvadž i ve spoleènosti jich je 
víc. Pøíklad: Má-li být nìkde 200 dobøe 
placených lidí, mìl by tam být pomìr žen 
k mužùm asi tak 105 ku 95.

A je tøeba zlomit rovnìž odpor katolic-
ké církve ke zmìnám. Nejenže by ko-
neènì mìly slovo boží i v katolických 
chrámech kázat také faráøky, ale mìly   
by být jmenovány i biskupky, kardinálky,  
a voleny papežky. Mìlo by pøi volbì hla-
vy katolické církve také odpadnout to ne-
dùstojné ošahávání kvùli zjištìní, jaké- 
ho že je zvolená osoba pohlaví. A když, 
tak jedinì aby se potvrdilo, že byla 
splnìna pøedepsaná kvóta; to pro pøí-
pad, že by se nìjaký lstivý kardinál   
chtìl vydávat za kardinálku. Beztak už 
jednou se na Petrovì stolci papežka 
ocitla a svìt se nezboøil. Jen když to pak 
prasklo, pøistoupilo se k tomu ošahávání, 
aby se to neopakovalo.  

Až budou všechny kvóty naplnìny     
a až církev svatou bude øídit žena, tepr-
ve pak bude odèinìna Dívèí válka a po-
rážka Amazonek. Válku vyhrává, kdo 
zvítìzí v bitvì ze všech poslední. Máme 
to štìstí, že jsme souèasníky a dokon- 
ce úèastníky poslední bitvy v odvìké vál-
ce, ve které feministky koneènì jednou 
provždy a na vìèné èasy vybojují spra-
vedlnost a poøádek. Potom, aby se nìja-
cí pánové kvùli kariéøe nezaèali vydávat 
za ženy, kdo to taky dnes má poznat, 
kdo je kdo, by se mìlo mužùm zakázat 
nosit kalhoty.

Stanislav Bukovský, feminista
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Platonický Jonathan Swift?
Ivo Fencl

PLZEÒAN ÈTE

„Pokud se na svìtì objeví opravdový 
génius, spolehlivì se pozná podle toho, 
že se proti nìmu všichni �ulpasové spik-
nou,” mínil Swift (1667-1745), jehož Ioan 
James charakterizuje: „Nedá se øíct, že 
by lidi pøitahoval; spíš je anektoval.” Otec 
zemøel osm mìsícù pøed autorovým na-
rozením, proto Swift dospíval u strýce.   
V patnácti šel na Trinity College v Dub-
linu a po strýcovì smrti (1688) se stal je-
ho mecenášem diplomat William Temple 
(1628-1699). V Moor Parku u Londýna 
mu Swift dìlal písaøe a poprvé tady pot-
kal Esther „Stellu” Johnsonovou, tehdy 
sedmiletou. V Oxfordu získal titul magistr 
(1692), vysvìtili jej na pastora, pøevzal 
faru v Kilrootu u Belfastu, ale vrátil se co 
tajemník k mecenáši. Mìl problém s pa-
mìtí a dál studoval o to úpornìji. Deset 
hodin dennì èetl, vždy po dvou hodinách 
vybìhl na kopec.

Jeho „fluidum” prý pùsobilo na ženy, 
které vzrušoval i despotismem. Esther 
Vanhomrighové øíkal Vanesso. Byla dce-
rou bohatého purkmistra a poté, co pøi-
šla o rodièe, odstìhovala se do Swifto- 
vy blízkosti v Celbridge u Dublinu. Ale 
odmítl ji. Zùstali jen pøáteli a jeho životu, 
zdá se, dominovala jiná Esther (1681-
1728), jíž øíkal Stello (Hvìzdièko) a kte-
rá byla zvláštního pùvodu. Templeova 
sestra mìla totiž pøítelkyni Bridget, kte-
rou zamìstnala jako hospodyni, a ta       
s Templem diskrétnì povila dítì. Zabez-
peèil ji i Stellu tak, že mohli opustit Moor 
Park a žít v nedalekém Farnhamu.

V poslední vùli Temple jmenoval 
Swifta správcem své literární pozùsta-
losti, ale už pùl roku po jeho smrti se 
Jonathan stal domácím kaplanem earla 
Berkeleyho v Dublinu, kam pøicestoval 
se Stellou v doprovodu její starší spo-

leènice Rebeky Dingleyové. Do smrti se 
už neodlouèili, i když bydleli každý zvláš�.

„Nevezmu si mladou ženu,” zapsal si 
tehdy Swift. „Nebudu se vnucovat mla-
dým. Vyhnu se nìze k dìtem, nebudu se 
opakovat, poradím leda na požádání, 
nebudu si namlouvat, že mì ve stáøí mù-
že milovat mladá žena, a nebudu se 
spoléhat, že si tahle pravidla ve stáøí 
pøeètu; už na nì neuvidím.” Získal far-
nost v Laracoru, dvì obroèí na irském 
venkovì a jedno u katedrály sv. Patrika  
v Dublinu. Z toho plynoucí dùchod dvì 
stì liber roènì ho natolik zabezpeèil, že 
se mohl vìnovat dlouhým návštìvám 
Anglie. Chtìl být biskupem, zazname-
nával úmrtí církevních hodnostáøù, po 
nichž se uprazdòovaly stolce. Roku 1709 
podnítil založení listu Tatler Richardem 
Steelem; pùl roku vedl list Examiner,      
v záøí 1710 se stal poradcem ministrù 
Oxforda a Bolingbroka. A tehdy zaèal     
s dopisy Stelle.

Každé slovo za slovem opisoval do 
sešitu. Vznikla fascinující kronika. Vždy 
zachytil deset až ètrnáct dní. Teskní po 
Dublinu, naoko se durdí a nìkterá psa-
níèka jsou urèena souèasnì Rebece, ale 
víc pøíznì projevuje mladší adresátce. 
Text se hemží zkratkami, srozumitelnými 
jen jemu a Stelle, zcela se ho nepoda-
øilo rozluštit. Deník pro Stellu (nejprve 
1766) vyšel kompletnì teprve roku 1948, 
ale poslední, 65. dopis je z èervna 1713, 
kdy se Swift v kariéøe vyhoupl nejvýš: 
stal se dìkanem katedrály sv. Patrika. 
Biskupem jej ovšem nikdy neudìlali, ne-
byl prý církvi dost oddán.

Kvùli Stelle stvoøil Swift zvláštní ja-
zyk; øíkal mu „malý”. Mimo dopisy ho 
nikdy nepoužil. Oslovuje ji tu také Pop-
pet (Brouèek, Cvrèek) a zdá se, že sám 
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vystupuje jako Presto (italsky Swift), ale 
ta pøezdívka pronikla do korespondence, 
teprve když ji pøipravoval k vydání Swif-
tùv synovec a slovem Presto nahradil 
veškeré mazlivé zkratky strýcova jména.

Vzali se Swift a Stella? Vanessa je     
z toho podezírala. V jednom z dopisù mu 
píše o sebevraždì. Po posledním setká-
ní s ním si stìžovala na slova, „která za-
bíjejí”, a pohled, po kterém „onìmìla”. 
Druhého èervna 1723 zemøela. Den poté 
Swift vyjel koòmo na ètyømìsíèní cestu 
venkovem. Zda tragédii zavinil jeho po-
divný platonismus, nevíme, ale reveren-
du Tisdallovi roku 1704 prokazatelnì 
napsal: „Èas nestírá z panen lesk.” Po-
kud je známo, se Stellou se Swift setká-
val vždy jen v pøítomnosti tøetí osoby, ale 
podle legendy je skuteènì roku 1716      
v zahradì své rezidence v Clogheru 
tajnì oddal jeho profesor z Trinity, St. 
George Ash.

Roku 1720 zaèal Swift s Cestami      
k rozlièným dalekým národùm svìta, kte-
ré anonymnì vyšly o šest let pozdìji. 
Autora neznal ani nakladatel. Aèkoli 
"Gulliver" pùsobí neotøele, èerpá z Lu-
kiana (Pravdivé pøíbìhy), Rabelaise        
i Cyrana. Zatímco vznikal, Stellino zdra-
ví se bohužel horšilo a 28. ledna 1728 
zemøela. Gulliverovy cesty už, pravda, 
nezemøou. 

Hned v úvodu je hrdina zajat tucet-
krát menšími tvory, jimž panuje císaø 
Golbasto; pomùže jim pokoøit sousední 
Blefusko (symbolizuje Francii). Dodej-
me, že slovo Liliput má erotický podtext. 
Vzniklo z výrazu lilli, který v „mazlivé” øe-
èi nahradil pojem malý, a ze slabiky put, 
synonyma pro nedospìlou dìvku. Výra-
zy se objevují i v tøetím dílu Cest v názvu 
Laputa (jak již Temple nazýval ve svých 
pamìtech Anglii).

Už v mládí se u Swifta projevil Mé-
nierùv syndrom; s koncem života ho drti-
ly záchvaty závrati a nakonec vydával 
jen obèasná zvolání; stal se nesvépráv-

ným. Pohøben je u své katedrály po bo-
ku Stelly. Vzpomínka Na smrt paní John-
sonové, již rozepsal veèer po její smrti, 
vyšla èesky s názvem Jaká byla Stella 
(pøeklad Aloys Skoumal): „Obyèejnì žila 
u jedné rodiny na venkovì, kde se dù-
vìrnì spøátelila s ženou pokroèilejšího 
vìku,” píše Swift. „Byl jsem tehdy usazen 
v Irsku, což mì nemálo hnìtlo, a když 
jsem se odebral za známými do Anglie, 
zastihl jsem ji ve stísnìných pomìrech, 
protože jí umøel nìkdo, na nìmž dost 
závisela. Její jmìní nepøesahovalo pat-
náct set liber. V zemi drahoty poskyto-
valy úroky jen skrovnou obživu, i uvážil 
jsem to a už pro své potìšení (mìl    
jsem v Irsku málo pøátel a známých) 
jsem Stellu i tu druhou ženu, která jí byla 
milou pøítelkyní a spoleènicí, pøemluvil, 
aby si pøevedly peníze do Irska. Ten ma-
jetek záležel pøevážnì v dùchodu ze 
státních papírù a peníze tenkrát v Irsku 
vynášely 10 %, nehledì k tomu, že se 
dalo spekulovat. Všechny životní potøeby 
tam rozhodnì byly o polovinu levnìjší, ty 
dvì se zaøídily dle mé rady a zakrátko 
pøijely. Stelle bylo devatenáct a bydlely 
spolu až do dnešního dne, kdy nám ji 
odòala smrt. Nevzpomínám si, že by 
nìkdy pøede mnou chybnì posoudila 
èlovìka, knihu èi vìc. Vyjadøovala se 
vždy dobøe i šetrnì a v každém jejím po-
sunku, slovu a skutku byl pùvab pøesa-
hující lidskou míru. U nikoho se tak 
š�astnì nesnoubila uhlazenost, nenuce-
nost, pøívìtivost a upøímnost. Všichni, 
kdo ji znali, se k ní chovali s vážností ná-
ležející vyššímu stavu, všem bylo v její 
pøítomnosti dobøe, a než jsme se po ve-
èerní besedì rozešli, byli jsme zajedno, 
že øekla z celé spoleènosti vždy to nej-
lepší. Nìkteøí si její bonmoty zapisovali    
a vynikala v nich neuvìøitelnì.”

A hypotézy na závìr? Dle jedné byl 
Swift syn Templeova otce, tudíž bratr 
svého mecenáše a Stellin strýc. Dle dru-
hé byl Templeovým levoboèkem a Stella 
tedy byla jeho sestrou.
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Pøítel s kabely namísto žil

Poèkejte, pánové, poèkejte chvíli,
co jsem to slyšel? Co to øíkáte?
Pøítele mého na kousky, díly, 
že už se vidíte, jak ho pitváte?

Poèkejte pøeci, zadržte probùh!
Já znám vaše ujeté teorie,
ospravedlnìní, že se to smí,
protože on jen z oceli je!

Øíkáte, že je to tøeba, je tøeba kupøedu jít,
ve jménu
                                vìdy
                                     pokroku
                                          bezpeènosti
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>lidstva
                                            prosperity
                                     techniky
                                míru
a bùhví èeho ještì,
je tøeba konat i nejvìtší špínu.

Nemluvte, prosím, dost už tìch slov,
znám vaši zvrácenou verzi.
Prý nemá srdce, a pokud ano,
tak urèitì jen ze rzi.

Narozdíl od vás jeho tìlo je z plechu,
však víc než vy urèen je k tomu, aby žil,

laboratoø-popravištì, lehátko, jak v mechu.
Pøítel mùj s kabely namísto žil.

Co vlastnì udìlal? Provinil se? Èím?
Citu než vy má víc – možná tak tím!

Trpìlivì

èekám na tebe, jen na tebe
èíhám ve skrytu tvého opovržení
v ruce mám laso a házet s ním umím

Dost už tìch slov
Robin Panhans 

tak èekám a možná dobøe je
že pro tebe neexistuju
že nedìláš si ze mì vrásky
tím skýtáš mi skvìlou skrýš
a pak? nic!
nic neuvidíš
až stáhne se ti laso lásky
kolem krku

Trochu se to zvrtlo

koupil jsem si køeèka
teda né sobì
ale pro syna
zase ho napadla kravina
tati kup mi køeèka!
že je prej milej
malej
hebkej
a je s nim sranda
já teda nevim
slyšim jen randál
ten malej šmejd
bìží mi v koleèku pro smrt
a urèitì se mi to nezdá
že za zády on se smìje mi
ale pro syna je ten parchant hvìzda
všim jsem si jednou, jak potají
syn s køeèkem spolu tlachají
a že se  syn vùbec netají
s tim, že má radost z toho, že mi
bubínky ušní praskají
to je mùj syn? zrádné prase
køeèko-synní konspirace!
má žena, ale nevìøí tomu
balí mi kufry
a letim z domu
bože jak málo staèí k tomu
aby èlovìk
pøišel o všechno
a zároveò našel klid
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Potlesk

ležel v nemocnièním pokoji
kde život svùj už dávno odevzdal
nemocnièním pøístrojùm
a tys to vìdìla
a neøekla jsi
nic

orchestr o jednom hudebníkovi
co hraje na buben života
hraje a hraje si
v hrudi
pomalu konèí a za malou chvíli
orchestr sklidí od všech potlesk

a jen tys to tehdy vìdìla
a neøekla jsi

To kvùli nìmu

mnoho lidí není dnes kompatibilní
s procesem vìøení
a operace tužba dìlá taky problémy
a program snaha? škoda mluvit
to klidnì vìøte mi
kód toho všeho není zøejmì validní

programátor co práci si s ním dal
chtìl si ji ulehèit a vypnout už ten krám
tak se s tim nemazal
pracoval v úsporném režimu

musel být hovado solidní
lidi jsou potom zoufalí
že to kvùli nìmu nikam nedotáhnou

Rozsoudek

Pohádal jsem se s kamarádem,
no co, to už se stane.
A taky stalo, však co teï s tím?
Hej, rozsuïte nás, pane!

Pán zamyslel se, hned na to pøišel,
popadl nás a na cestu vyšel,

na cestu s námi vyrazil,
do sklípku, kde sud narazil.

Povídá: „Já mám vás soudit?
Sednìte si a pijte!
Hlavnì se nepobijte.
Hovada.”

Ekologie stranou

koupit si tak štìstí ve spreji
nedbal bych freonù a podobných
                                                  nesmyslù
koupil bych za poslední peníze dvì
                                                    lahvièky

namíøil bych si to na støechu nejvyššího
                                                        domu
lahvièek trysky bych namíøil dolù
míøil bych na figurky pode mnou

a nechal na nì padat
mlhu tajemnou

Pøijïte pojíst

pøijïte dnes veèer ke mnì
nìco vám uvaøím
suroviny mám vždy èerstvé
vaøím z nenávisti

naleju vám dobrého vína
roèník 93
ach ano zraje už pìkných pár chvil:
od doby co jsem se narodil

a urèitì budu servírovat
i sladký zákusek
no nestyïte se, jen si dejte
ale ta poleva není z èokolády

tak nedejte se pobízet
v sedm vás u mì èekám
na tácu zlatém budou vaše bìsy
snad vás tím nepolekám
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Deziluze hukotem
Profánní svìt coby chladné vìzení pro es-

téty, muèivá motivace stvoøit básnicky vidìný 
svìt vìznìm umìleckého textu – pøedevším 
tyto obecné, makroskopické obrazy lze evo-
kovat pøi èetbì Huèákù (Pro libris, Plzeò 
2015) Jaromíra Komorouse, tedy projíždìním 
divokými, svìtu vzdornými jezy ducha. Jistì, 
estetické oponování neestetickým banalitám 
není nižádné novum – však na nìm nechce-
me myšlenkovì zakládat naše rozjímání nad 
básnickou sbírkou. Co tedy chceme? Pøe-
devším zachytit prùnik Komorousových bás-
nických svìtù s nemožnými svìty všedního, èi 
pøesnìji: prùtok poetiky nezmapovatelným 
územím imaginace, neb básníkova tvùrèí ces-
ta je dvojí – objevovat magiènost obraznosti, 
stát v nìmém žasnutí nad její propastností     
& brát nešvary našeho (spolu)žití zteèí.

Než ale budeme tyto principy tvùrèího 
pøístupu mapovat, je tøeba zachytit zpùsob, 
jakým Komorousùv estetizovaný mukl svìta – 
tj. impuls tvorby poetických svìtù – pracuje     
s mnohotváøností jazyka. Již letmé nahlédnutí 
mezi strofy odhaluje jistou dichotomii výrazu: 
na jedné stranì kultivovanou udýchanost ver-
šù (viz dva verše „na kolenou stroupky pøine-
sené z dìtství, / vestavìnou centrifugou zba-
venou lhostejnosti” z generaènì ladìného šle-
hu po duchu doby Nedokonèená), na stranách 
druhých lakoniènost, (ú)seènost (tøeba v iro-
nicky ladìném „obrázku” z bohémských ve-
èírkù Divadelní premiéra: „Zapudrujte mi tiše 
èelo / a za víno udìlte jednièku plus”). Dùraz 
na hudebnost – totiž na eufonické, tedy rytmi-
zované, rýmované znìní ve vìdomí ètenáøe, 
vèetnì ruchù této melodizace (o øece odhalu-
jící krásu ohòostroje v básni Silvestr: „natož 
by se v ní brouzdala / a pomalými pohyby raj-
covala / náhodné svìdky svého pøedstavení”) 
–, užití „muzikologické” terminologie („riffy vy-
šlapané Zappou”, „prsty v klaviatuøe” atd.) 
jsou rysy, jimiž inspiruje k interpretaci literár-
ního textu buï hudbou instrumentálnì vnìjší, 
anebo hudbou zvnitønìlou impulsem „realiza-
ce” – tj. transformace via jedineènou asocia-
tivní potenci každého z nás; adaptace estetic-
kých požadavkù ètenáøe na básnickou jina-
kost díla – textu pøi procesu èetby; zpøítom-
òuje jej fixováním na eufonii, pøestože a prá-
vì proto, že „ale svìty jsou tak kakofonní”,  
jak mùžeme èíst v generaènì reflexivním 
textu O mlèení.

Básnické, tj. imaginaènì všelidské, tažení 
proti nelidsky strojovému, odcizujícímu svìtu, 

jest èervenou nití Huèákù – proto také èteme  
i úderné verše „Rozdupat hodinky. Mobily / 
pøeplnìné èísly hodit do studny” v textu 
Procházka voòavým parkem; vždy� právì 
pragmatické monitorování stavu èasu, neboli 
za úèelem blahorodé produktivity v zájmu cel-
ku, rodiny, státu, národa (sic!) je to, co nás 
vzdaluje od nás samých, od našich identit, 
duševních životù. Právì ono facebookové 
pøesycování sociálním soucítìním & sdílením 
nicotných emocí a duševních prázden nás dì-
lá pøáteli Všech a Nikoho, nepøáteli sebe sa-
ma, sociopatickými (samo)vrahy identit. Krom 
této tendence nepøímo apelovat po lidském 
skrze sugestivní básnictví (Komorousovým 
tvùrèím já metaformované „zùstaòme lidmi, 
zùstaòme sami sebou”) zmiòme ještì k vìè-
nému, na sociálních, politických, kulturních aj. 
zotroèujících vazbách nezávislého, tendování 
k estetizaci znakù a jejich významù – tato 
„neèasovost” se projevuje mimo mnohé jiné 
verši o ženských zøítelnicích: „a oèi nahradí 
propastí, / do které propadat smím i s køídly / 
prodlouženými echem na ètyøi doby”. 

Protože jsme milovníci tvarové ukáznì-
nosti, synergie, syntetiènosti, pokládáme za 
pomyslné vrcholy sbírky takové texty, jež pro-
pojují právì onu dobovou naléhavost s estét-
skou nadèasovostí – logicky jsou to ty (jme-
novitì Nedokonèená, titulní Huèáky a Motýlí 
tanec), které jsou rozsáhlejší než ostatní: na 
vìtší významotvorné ploše textu se lépe, sou-
držnìji dosahuje „souèinnosti” tvùrèích prin-
cipù od sebe (èili v relaci ke spoleèenským 
jevùm) a k sobì (tedy v souladu s imaginativ-
ním vytržením, jež vyrùstá z archetypální vše-
množiny myslitelného, tvárného umìleckým 
jazykem, vidìného zvnitøku). Èím více obrazù 
a jejich transformací spatøujeme v uzavøeném 
mikrokosmu konkrétního textu, tím se jeví Ko-
morousova poetika pružnìjší, to jest schop- 
na do sebe vtahovat a od sebe emanovat onu 
„depeši duší do poryvu vìtrù” aneb: V poryvu 
vìtrù doby vyzpívat naše duše.

Vojtìch Nìmec

František Daniel Merth 
a jeho dvojdomoví

Ve dnech 10. a 11. 10. 2015 probìhlo ve 
Volyni sympozium ke 100. výroèí narození šu-
mavského básníka a knìze Františka Daniela 
Mertha. Vypravil jsem se tam z Vimperka na 
kole. Kromì jiných lidí se setkání zúèastni-     
li bohemisté Antonín Petruželka, Vratislav 
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Färber, Kristýna Merthová a Václav Toucha. 
První den probìhl ve znamení vzpomínek. 
Václav Toucha a Kristýna Merthová nám pøi-
blížili jak samotné Merthovo dílo, tak i cestu, 
na které tohoto zapomenutého autora objevili. 
Tonda Petruželka nám názornì pøedvedl, jak 
obtížná je práce editora, který pøipravuje 
souborné vydání tak záhadného básníka, 
jakým František Daniel Merth je. Vrá�a Färber 
diskuzi moderoval.

I druhý den jsem pøijel do Volynì na kole. 
Na javoru a jírovci u muzea švitoøilo hejno 
špaèkù. Zašel jsem i do kostela, zrovna knìz 
kázal na téma z Markova evangelia o boha-
tém mladíkovi. „S nièím už nepoèítal,” øekl 
knìz. „Už se cítil dostateènì dobrý.” Pak jsme 
vyrazili autobusem na dvì poutní místa, do 
Strašína, kde Merth dožil, a do Dobrše. Prù-
vodcem nám byl øeditel volyòského muzea     
a velký znalec historie místního kraje Karel 
Skalický. Bìhem dne slunce rozproudilo krev 
barev v korunách podzimních stromù. Vrcho-
lek Javorníku se probíral z cárù mrakù, jako 
by si otíral ospalky. Volným krokem jsme došli 
ke zdi strašínské fary a shlíželi jsme dolù na 
zarostlou zahradu, v níž sklánìla své vìtve 
stará jabloò obtìžkána fialovými jablky. Pak 
jsme se zastavili u obrázku Panny Marie. Pod 
mohutným javorem pobíhají dvì dìti. „Na 
nìkterých není nic napsáno,” ukazuje jedno     
z vnouèat babièce žlutý list.

Po mši jsme prošli kostel. Nejdéle jsem se 
zdržel u tamní køížové cesty, která je co se 
zavedených kompozic jednotlivých zastavení 
týká velmi originální. Na desátém zastavení 
strhává trojice pochopù z Ježíše šat. Jeden si 
pomáhá nohou a druhý ani neodloží èíši vína. 
Takové vìci nelze konat za støízliva.

V Dobrši nás provázel Ivo Kraml z míst-
ního zámku èi tvrze. Mìli jsme možnost ztišit 
se v tamním starobylém kostelíku, objevit in-
spirativní prostøedí fary, vylézt do zvonice a na 
tvrzi zajít na výstavu v galérii Co Co, kde 
pøedstavil ing. arch. Filip Ditrich své fotky s té-
matikou židovských høbitovù. Doplnil jej Jiøí 
Syrovátka rastrovanými erotickými fotkami za-
halenými „elektronickým oparem” a v samo-
statné místnosti, která sloužila kdysi jako 
squatt pro rodièi vyhnanou mládež z Volyò-
ska, rozvìsil jak temná køídla svá abstraktní 
plátna Jindøich Lerch.

***
Poezie Františka Daniela Mertha není 

snadná. Je tøeba ji èíst tak, jak vznikala, v ti-

chu a osamìní, pomalu, v hlubokém soustøe-
dìní. Je zbyteèné snažit se pochopit tyto bás-
nì jako celek. Staèí se nechat prostoupit tøe-
ba jen jediným motivem. Což verš: „A høbitov 
na kopci byl v tanci štìstím, že je pøeléván”, 
není již sám o sobì hotovou a kompaktní bás-
ní? Pøi soukromém ètení se mùžeme vracet 
textem zpìt. Nìkdy to dìlá básník za nás, 
když nìkteré motivy („svítí jenom stùl”, „ku-
kaèka zasteskne si” èi „kvetoucí louky na ho-
rách”) opakuje. Tu pøipomínají èást refrénu, 
jindy se vrátí zpìt jako zapomnìtlivci, aby si    
v básni na urèitém místì pøipomnìli dostave-
níèko.

Básník postupuje pomocí intuice, zdánlivì 
poslepu za pomoci vnitøního zraku (tøeba bì-
hem usínání na lùžku), protože odmítá prag-
matickou a zištnou logiku spoleènosti. Sledu-
je pro nìj podstatný rozmìr, více jej tuší, než 
aby jej vìdecky zkoumal, reaguje na poža-
davek okamžiku. Další rozmìry ponechává,   
a� jej doprovázejí podle libosti. Jednou verš 
usekne v samotném zárodku, jindy jej prota-
huje, dokud mu staèí dech. Záleží na tom, jak 
dlouhou má k dispozici nit, na kterou navléká 
korálky slov. Merthova poetika, jak se vyjádøil 
Václav Toucha, se vyznaèuje mimo jiné „tlu-
meností, potlaèením dynamiky”, a její dìj se 
odehrává v mezích „èepovského dvojdomoví”. 
Otázka dvojdomoví mì zajímá už proto, že 
mì od dìtství pøitahoval ideál tuláka bez do-
mova. Nemít žádné útoèištì nebo si uvìdo-
movat prázdno, které o nás usiluje v napìtí 
mezi dvìma rozmìry pobytu, jaký je v tom 
rozdíl? Dva domovy vytváøejí tiché mlýnské 
kameny, pøièemž do meziprostoru padá dr� 
slov.

Merthova šumavská krajina je mlžná, 
deštivá a nadèasová. Je brzdnou drahou pro 
vášnì a pøesycené barvy. Domnívám se, že 
by náš básník dnešní turistický ruch a zloèiny 
developerù nesl tìžce. Stejnì tak by nechápal 
zástupy hltavcù zvìèòujících vše kolem sebe 
digitálními fo�áky. Obloukem by obešel infor-
maèní centra a usmál by se nad zážitkovými 
programy národního parku. Všechno, co jej 
obklopuje („pluh, chalupa, jablko, oheò”) mu 
poskytuje pøíležitost k rozjímání a naslouchá-
ní. Miluje tichá zákoutí a to, co v gabrétských 
samotách poskytuje oporu. Ví, že Nejvyšší mu 
požehnal. Požehnání krajiny, která se mu sta-
la domovem, mu bylo pøidáno. Až pak se mù-
že pustit do odvážných výprav na hranici slov.

Roman Szpuk
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Ivo Fencl (1962 Plzeò) 
- strážný, prozaik a publicista, 
  žije ve Starém Plzenci

Miroslav Huptych (1952 Varnsdorf) 
- básník a výtvarník, žije v Praze

Oldøich Janota (1949 Plzeò) 
- hudebník a literát, žije v Praze
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- textaø, básník, publicista
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Vojtìch Nìmec (1983 Cheb) 
- doktorand PF UJEP Ústí nad Labem,
  prozaik a kritik

Robin Panhans (1993 Sokolov) 
- student FPE v Plzni, básník, 
  žije v Královském Poøíèí 

Roman Szpuk (1960 Teplice) 
- pozorovatel poèasí, básník, publicista,
  žije ve Vimperku

Milan Šedivý (1977 Teplice) 
- básník, žije v Koš�anech a v Praze

Luboš Vinš (1959 Blatná – 2014 Blatná) 
- básník a prozaik



PRO LIBRIS


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14
	Stránka 15
	Stránka 16
	Stránka 17
	Stránka 18
	Stránka 19
	Stránka 20
	Stránka 21
	Stránka 22
	Stránka 23
	Stránka 24
	Stránka 25
	Stránka 26
	Stránka 27
	Stránka 28
	Stránka 29
	Stránka 30
	Stránka 31
	Stránka 32

