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EDITORIAL 1

Cítila se dobøe, angažovanì, rozumnì a vyspìle.

Vratislav Maòák

Už deset let redakce našeho literární-

ho mìsíèníku udìluje Ceny Plže za po-

zoruhodné pøíspìvky otištìné na jeho 

stránkách v prùbìhu uplynulého roèníku; 

nyní se tak stalo už pojedenácté. Døíve 

jsme pøidávali i èestná uznání a oceòo-

vali zvláš� prózu, zvláš� poezii a zvláš� 

publicistiku a esejistiku, v posledních le-

tech však z pomyslného klobouku vždy 

po zralé úvaze vytáhneme pouze tøi jmé-

na, která si vavøíny podle našeho názoru 

zaslouží. Obvykle tito tvùrci patøí ke kme-

novým autorùm èasopisu. 

Ceny Plže byly opìt pøedány v prù-

bìhu slavnostního „plžího” podveèera     

a tentokrát volba padla (autory uvádíme 

v abecedním poøadí) na významného 

výtvarníka a literáta Karla Adamuse, 

plzeòského rodáka, dále na Vratislava 

Maòáka, rodáka ze Støíbra a pøedevším 

laureáta prestižní Ceny Jiøího Ortena 

(moc by mu slušela i Cena Bohumila 

Polana, jenže…), posléze na Viléma 

Stadtherra, jehož prozaické fragmenty 

upoutávají už tím, nakolik se odlišují od 

lineárního pojetí literatury. Všichni tøi 

ocenìní jsou zastoupeni (snad dùstoj-

nì) v tomto èísle Plže a pochopitelnì jim 

gratulujeme! Jakož i laureátce Ceny 

Ason-klubu Karolínì Frûhbauerové.

Skoro celé bøeznové èíslo Plže je 

však slavnostní! Významného životního 

jubilea se totiž na jaøe dožívají dvì osob-

nosti západoèeského literárního života - 

básníøka Kvìta Monhartová a prozaik 

Václav Gruber. Tento zkušený literát se  

v poslední dobì chvályhodnì „rozepsal” 

a je dobøe, že nezapomíná ani na Plže, 

tudíž díky nìmu koneènì víme, jak to 

doopravdy probíhalo u Waterloo, zatímco 

Monhartová, známìjší jako výrazná vý-

tvarná umìlkynì, autorka subtilních epic-

kých skladeb, debutovala velice pozdì,  

o to víc se proto vždy tìšme na její bás-

nické texty! V tomto roce nezískal Ce-  

nu Plže žádný typický básník, jenomže 

zrovna Kvìta Monhartová zmínìnou ce-

nu už dávno má. Navíc z odstupu let je 

evidentní, že plným právem.

Osou tohoto Plže jsou tudíž texty na-

šich laureátù a našich jubilantù, jsou tu 

však i další pøíspìvky, na nìž bychom 

mìli upozornit: jednak na dramatické 

skeèe jakéhosi uhynulého, zøejmì zápa-

doèeského šamana, které peèlivì zazna-

menal Jan Sojka, jednak na pùsobivý, 

by� životním optimismem nehýøící plží 

debut, tj. na povídku Kristýny Málkové, 

zaøazenou do rubriky Mladý Západ. 

Namoutì: všechna èest tvùrcùm, kdo si   

i prostøednictvím Plže vydobyli spisova-

telské renomé, ovšem texty z Mladého 

Západu –  to jsou skuteèné západoèeské 

literární nadìje!
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Vratislav Maòák

3 +1 generaèní etuda

Marokánky

Pohrdám

tím, jak ráno zapínají rádio, aby

se mohli posadit v kuchyni,

vzít z kredence propisku,

pomalu otevøít leták

a roztøesenou rukou kroužkovat, co si koupí

v akci a levnì

dvì za cenu jedné

jsou až do konce týdne:

marokánky, které neukousnou,

nafukovací lehátka, která nepotøebují,

pìtikilová balení cibule, kterou nemohou jíst,

protože je pøeci na-dý-má, nechápeš?!

- a nìkolik dalších výrobkù,

o nichž ani neví, k èemu slouží.

Dùchodci.

Když já nìco chci, koupím si slevový  voucher.

Pøesvìdèivì

Pøi zaøizování bytu nám jde

o originalitu,

øíkali,

každý kus nábytku

má mít svou minulost,

místo jídelního stolu pro dva

poøídíme starý šicí stroj,

øíkali,

a každý host

u nás dostane jiný hrnek

a v žádném pøípadì nechceme obývací stìnu,

toho panelákového moru jsme si u našich užili dost, øíkali

a tváøili se pøesvìdèivì

a v ruce drželi katalog z Ikey.
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E48tuda 

Zapùjèený volkswagen hltavì polykal sil-
nici první tøídy. Podle ukazatelù do cíle 
zbývalo slabých ètyøicet kilometrù. Jeli 
rychle, ale První nevìnoval øízení mnoho 
pozornosti. Povídal si s ostatními vzadu 
a zejména sledoval Druhou na sedadle 
spolujezdce. Mìl radost, že ji k výletu 
pøesvìdèil. Když z kabelky vytáhla spo-
leèenský èasopis, zpozornìl. 
První (udivenì): Ty èteš bulvár?
Druhá: Ale ne, prosim tì… jsem si kou-
pila jen tak, pro pøehled. 
Tøetí (pobavenì): To øíká moje matka 
taky.
Druhá: Náhodou… je dobrý vìdìt, co lidi 
ètou a jaký kraviny je zajímaj. Kdo se 
kde opil, kdo s kym spí, kdo si co oblíkl, 
kdo kde byl… (otoèí se na zadní seda-
dla) Chápete, že to tak žerou? Tøeba 
všechny ty skandály, co se týkaj Ha-
nychový?
Ètvrtý: Kdo je Hanychová?
První, Druhá a Tøetí se smìji.
Tøetí (lehce opovržlivý tón): Ze všech 
takovejch celebrit se mi dìlá zle.
Ètvrtý (k Druhé): Já si dokonce myslim, 
že je lidi kopírujou.
Druhá: Jako jak?
Ètvrtý: No že staèí, aby nìkdo z nich vy-
chválil nìjakou pláž tøeba v Itálii, a èeský 
cestovky tam už další mìsíc poøádaj zá-
jezdy.
Druhá: No jasnì! Úplnì vidim ten slogan: 
„Sem se jezdí koupat Karel Gott!”

Všichni se smìjí.
Tøetí (k Prvnímu): Tome – já už jsem       
u nìèeho jinýho – nevíš, za kolik tam  
maj Cuba libre?
První (øadí): Když jsem si vèera volal      
s Honzou, øíkal, že prej i za dvì kila.
Ètvrtý (suše): Levný to kraj. 
Tøetí: A nemùžeme se teda stavit v nì-
jakym marketu? Stejnì nám první film 
zaèíná až za tøi.
Druhá: To je dobrej nápad! Koupíme si 
vínko a dáme si ho nìkde v parku na trá-
vì.
Ètvrtý (ke Tøetí): Kolik máme nakonec 
tìch filmù?
Tøetí: Dva, jeden dneska, jeden pozej-
tøí… (naklání se ke Druhé) a ještìže tak, 
s kocovinou bych zejtra stejnì nebyla ni-
èeho schopná.
Druhá a Tøetí se smìjí.
První (ke Tøetí): Dano, a co je to za fil-
my?
Tøetí (zprvu váhavì): Hele, òákej eston-
skej… nebo lotyšskej? Teï nevim. A pak 
jeden americkej… brala jsem, co zbylo.
Druhá: Tak co to vínko? 
Ètvrtý (souhlasnì): No já jsem pro!
První: Takže piknik a až potom kino? 
Oukej. 
Zaøadil a položil Druhé ruku na koleno. 
Mezinárodní filmový festival pokraèoval 
tøetím dnem a do Karlových Varù zbývalo 
už jen slabých tøicet kilometrù.

10. bøezna

Vzrušenì
rozrazila okno bytovky a
opatrnì
do nìj skøípla vlajku Tibetu, kterou
nadšenì
koupila hned poté, co si poøídila
perfektnì

padnoucí košili. Cítila se
dobøe
angažovanì
rozumnì
a vyspìle. 

Cedulku MADE IN CHINA
z košile neustøihla,
protože byla malá a nebyla vidìt.
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Vilém Stadtherr

Koudelníkùv syndrom
xxx

Pøes veškeré potíže námi nám kladené
pokraèujme, prosím, v zapoèatých nedopatøeních

xxx

Svìt, tudíž kosmos pojal vùèi mnì nedùvìru
Co teï se mnou bude?
Možná, že budu totálnì zblbnut

xxx

Tmavochytrý vìštec
Táhnul chmuøcem na D6
Poté záchodovým štìtcem
Pøekøtil ètyøi pìšce
Co pøinesli mu zprávu pìšky
Z širé dáli
Že nemá hlavu zdrávu
Že rozum jeho kalný jest

xxx

Podle mapy bychom mìli být nìkde – tady…
Je to jedno, kde jsme, dokud nebloudíme –

xxx

Pøemýšleli nad tím, kterak zvítìzit
A náhle, ba až neèekanì zvítìzili nad tím,
kterak pøemýšlet
A to ještì – výsledky si pøièetli sami sobì

xxx

Králík se prochroustal až na úplný konec sena
Když se tak stalo, udivilo jej, že seno konèí
A navíc, tohle se stává takøka pokaždé…
Ale co si tím bude lámat hlavu
Ostatní øíkají, že není pøíliš chytrý…
Nebude nad tím tedy pøemýšlet
To je bez debaty – Dem!

CENY PLŽE
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xxx

A co vy?
Já si též zuji obuv spolu s ostatními.
Dle ustanovení 24. To je samo sebou.
Tak mì napadá, kdo to tenkrát navrhl,
pousmál se Šimon.
Nerouhej se, bratøe. Máme ètrnáctero klanìní.
To bychom tì museli… A víš, co ještì…

xxx

Máte s sebou ty rentgenové snímky? Ukažte,
ale to je divné
No, musím vás upozornit, doktore, že v souèasné dobì
jsou všechny mé orgány èinné v trestním øízení

xxx

Udìlalo se ráno
Pistolník nejistý v kramflecích
shání se po koøalce
Nesnese pomyšlení, že by snad dnešek
nepøinesl nìco nového
A tak mizí, i když zùstává sedìt až do veèera

xxx

Ježíš Marjá – došla nám práce
Co teï budeme dìlat?
Tøeba nás napadne nìjaká jiná
Hm, myslíš?
Nevím…

xxx

Vem si regimentový bombón, Truhloskokine
Díky, Lopatove
Dnešní den má opravdickou pachu�
Ale, ale, Stìpane Petrovièi,
buïte rád, že zítra nemusíte – protože zítra! –
a ještì má být také hrozné poèasí – tak, tak
Vy dokážete mrtvého uklidnit, Kos�o Truhloskokine,
to vím zas já, ha, ha, ha
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Karel Adamus

Staré pøíbìhy I.

1. Jak se rozejít

Samotáø Mouka putoval krajinou. 

Cestou se k nìmu pøipojil mistr zvaný 

Mluvka a nìjaký èas šli spolu. Došli na 

rozcestí. „Cesta se dìlí,” øekl samotáø, 

„my se také rozdìlíme, rozejdeme se; 

vyber si, kterou cestou pùjdeš, já pùjdu 

jinudy, potøebuji klid.” Mluvka nic nena-

mítal, a tak dál šel každý sám. Po nìjaké 

dobì se samotáø ohlédl a všiml si, že ho 

Mluvka zpovzdáli následuje. Pomalu se 

loudal za ním a držel se od nìj v urèité 

stálé vzdálenosti, nepøibližoval se ani ne-

vzdaloval. Samotáøovi to nedalo a poèkal 

si na nìj. „Co má znamenat to slídìní, 

jak to, že jsi na rozcestí neodboèil, jak 

jsme se domluvili?” spustil na nìj Mouka. 

„Nezlob se,” omlouval se Mluvka, „ale 

zajímalo mì, jak budeš vypadat.” „Co tím 

míníš? Jak bych mìl vypadat?” „Øíkal jsi, 

rozejdeme se, rozdìlíme se,” pøipomnìl 

Mluvka, „jsem zvìdav, jak budeš vy-

padat, když se rozdìlíš, kolikrát pak 

budeš. A také jsem zvìdav, kde všude 

budeš, když se rozejdeš.” „Rozcházím 

se každou chvíli,” usmál se samotáø,  

„ale nikdy se nerozejdu daleko. Proto   

se vždycky najdu a vèas se zase sejdu. 

Jestli ti mohu poradit,” dodal, „ty se radìji 

drž pohromadì. Kdyby ses totiž nìkdy 

rozešel ty, tak s tím svým žvanìním se 

urèitì nìkde s nìkým zastavíš na kus 

øeèi, zabloudíš ve svìtì a už se nikdy 

nesejdeš.”

2. Místní

Jakýsi muž mìl nelichotivou pøezdív-

ku. Kdosi se divil: „Jak k ní pøišel? Tako-

vý pøíjemný, rozumný, rozvážný muž. 

Vždy� se podle té pøezdívky neprojevuje, 

chová se pøímo vzornì. Není to spíš na-

dávka než pøezdívka?” „My ho známe, 

moc dobøe ho známe, proto mu tak øí-

káme a proto se tak vzornì chová,” vy-

svìtlil mu pøezdívku jeden z místních. 

3. Styïte se!

„Styïte se!” zvolal mistr Otázka, když 

se ho kdosi zeptal, jak si pøedstavuje bla-

ženost. „Styïte se, je to totéž jako buïte 

blaženi! Jednoduše, samozøejmì, pøiro-

zenì a bezdìènì, styïte se! Jsou svìty, 

kde hlásají nesmrtelné myšlenky, rov-

nost, svobodu, bratrství, spravedlnost, 

právo…, ale nestydí se. Potlaèili stud, 

stydí se za stud, nehlásí se k nìmu, ne-

chtìjí se stydìt, vyhnali stud z domu, za-

plašili stud, zatratili, vykopli, vyvezli, vy-

hodili, zbavili se studu, zanechali jej, 

opustili… Nauèili se žít bez studu. Ne-

stydí se. Nejsou tak vèas varováni,      

volí nesprávné smìry, zavádìjící cesty      

a bloudí. Stud však nezmizel, ale zvrátil 

se, neslouží svìtu k varování, ale vede 

jej do neštìstí.” „Na základì èeho se sty-

díme?” zeptal se nejmladší žák. „Co to 

stud je? Mnì se zdá, že jsem se ještì 

nestydìl.” „Stydíme se, když se dáme 

nesprávným smìrem,” vysvìtloval mistr,

CENY PLŽE
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5. Jsou tady

„Øeknìte mi, kde se ve svìtì bere 

všechna ta havì� chodící, létající, le-

zoucí, bìhající, plazící se, poskakující, 

plovoucí, potápìjící se, èíhající, vidi-

telná, ménì viditelná, neviditelná, slepá, 

vidoucí, nebezpeèná, záludná, útoèná, 

dravá, zabíjející, chtivá, loupeživá, žízni-

vá, hladová, krev sající, žahající, škrtící, 

bodající, kousající, jedovatá? Kde se ti 

tvorové rodí, odkud pøicházejí, kam jdou, 

proè tu vùbec jsou? Mùžete mi to vy-

svìtlit?” zeptal se mistra Otázky jakýsi 

nìjakým zvíøetem pokousaný muž. „Jsou 

tady, rodí se tu, protože jsme tu my,” 

odpovìdìl mistr, „jsme tu my chodící, 

létající, lezoucí, bìhající, plazící se, 

poskakující, plovoucí, potápìjící se, èí-

hající, viditelní, ménì viditelní, nevidi-

telní, slepí, vidoucí, nebezpeèní, záludní, 

útoèní, draví, zabíjející, chtiví, loupeživí, 

žízniví, hladoví, krev sající, žahající, 

škrtící, bodající, kousající, jedovatí…”

èí než skuteènost, pøedstava nicne-

dìlání, nemá takovou váhu jako obyèej-

né a skuteèné nicnedìlání, pøitom si 

urèitì odpoèineme.” Pøedstavovali si te-

dy. „Je to lepší, je to lepší,” libovali si po 

chvíli, „teï teprve odpoèíváme.” Po pì-

šinì se blížil mistr, vidìl, jak si žáci le-

bedí u øeky, nìco se mu na nich nezdálo. 

Zavolal na nì: „Co dìláte?” „Odpoèívá-

me!” „Jak to dìláte?” „Pøedstavujeme si 

nicnedìlání!” „Já vám dám pøedstavo-

vání! Okamžitì toho nechte! Takhle le-

nošit! To vám nicnedìlání nestaèí?” na-

pomenul je.

„a to bezdìènì, pøirozenì; stud nás tak 

vèas varuje a pøimìje zmìnit smìr, než 

dojde k nejhoršímu. Se studem, právì 

tak jako s pøíbìhy putujícími po Dnì, 

jsme dobøí pøátelé, studu si vážíme, 

ochraòujeme jej, opatrujeme, peèujeme 

o nìj, rozvíjíme jej a pøivedeme-li jej       

k dokonalosti, chrání nás, vede nás a va-

ruje pøed nastoupením nesprávného 

smìru. Øekni rovnost, svoboda, bratrství, 

spravedlnost, právo,” vyzval mistr nej-

mladšího žáka. Rozhostilo se ticho, žák 

mlèel, váhal, potil se, pøešlapoval…, ti-

cho trvalo, až to nejstarší žák, který stál 

vedle nìj, nevydržel a øekl: „Neøekne ta 

slova, neøekne. Vidíte ho? Stydí se!” 

„Stydí? Jestliže se nejmladší žák stydí, 

jestliže nechce øíct rovnost, svoboda, 

bratrství, spravedlnost, právo, pak tam, 

kde se ta slova vyskytují, kde se jimi za-

klínají, kde se jich dovolávají, tam mu-

síme být ve støehu a chovat se tam na-

nejvýš opatrnì a obezøetnì. A vùbec! 

Nesmrtelné myšlenky!” pozvedl hlas 

mistr. „Rovnost, svoboda bratrství, spra-

vedlnost, právo. Fuj! Držte huby! Styïte 

se!” 

4. Pøedstava

„Odpoèineme si,” navrhl jeden ze 

dvou žákù, procházejících se kolem øeky. 

„Dobøe,” souhlasil druhý, „ale jak?” „Po-

sadíme se, lehneme si, nebudeme nic 

dìlat,” upøesnil odpoèinek první žák. 

Sedli si tedy a pustili se do nicnedìlání. 

Po chvíli druhý žák øekl: „Mì to od-

poèívání s nicnedìláním pøipadá stejné, 

jako bych neodpoèíval a jen nic nedìlal.” 

První navrhl: „Budeme si tedy to nic-

nedìlání pøedstavovat. Pøedstava je leh- (pokraèování pøíštì)
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Kvìta Monhartová

Skladba pro dva hlasy
Žlutá zeï smìøuje k jedné pravdì.

Rùžová pohlcuje malíøovu touhu.

Tmavé plochy hnìdé vedou do nitra

hrubých, nevkusných záludností.

Barevné župany spolkne výtah,

budou to jeho odhodlaná køídla,

vynese je k andìlským výšinám,

aby si už na cestì vytrpìly své.

Tmavé pozadí a ruce svítivì sepnuté pøed oblièejem,

úplnì bílé pozadí a ruce se jen lehce dotýkají tváøí,

èervené pozadí a ruce se znásilòují pøed tvýma oèima,

zelené pozadí a ruce vztyèují prsty, aby se zabodly, 

modré pozadí a ruce se vzájemnì obviòují z bøídilství,

žluté pozadí a ruce ukazují všemi prsty na ty, co poèítají,

výsledek – potvrdí se potøeba velkého množství pozadí.

Andìl zkamenìl, vidìl co nemìl

a ještì ukázal, aby mu urazili ruku. 

Strom se mu smál, dostal svìrací kazajku.

Keøe dosahovaly vysoko, spálili je proto zaživa.

Sametovì vypadá pole i s mýma vypùjèenýma oèima,

jdu proto radìji úzkou pìšinkou v už polehané trávì. 

Kopec dlouhý do nekoneèna svázaný se zkušeností 

zapomenutou, proto mi pøináší záhady pøekvapení.

Den, øíkáme mu smolný, pohyboval pro mne ústy

a já si jej s chutí uložila jako luxusní vzpomínku.

Zelená tìla stromù, žíly kmenù, vìtrolam.

Padáèky odkvetlých pampelišek se vznáší.

Hodím rychle korunu do ptaèího automatu.

Ukažte na mne, budu bohatým vlastníkem.

Vyprázdním odpadkový koš svého vzteku.

Zaposlouchám se jen do šouravých krokù.

Jsem stromem, nohy vrostlé do zemì,

vùnì a zvuky èasného léta létají kolem mé koruny,

vlasy, listoví žebroní vítr o pohlazení,

zemi pøedávám svou únavu, ze zemì saji svoji sílu,

pes se u mne zastavil a zvedá nožièku. 
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Zem je zmrzlá, pøesnì tak, ale pøesto ji tlustí 
èerní èervi svým dechem zmìkèují,
rozhrabávají a tlaèí pomalu pøed sebou.
Neubližují, jen dostávají špínu na povrch.
Dotyky jemnými jsi mne probudil,
rafinovanými dotyky své touhy.
Jako mrcha jsem tì odehnala.
Probuzená hledám køíž 
se tøemi vrcholy. 

Èervené punèochy v depresi
nakopávají kvìtináè, lavici,
toho, kdo se jen mihne kolem.
Poslouchají stísnìnost zvukù,
bez možnosti køièet s nimi,
bez možnosti neslyšet køik.
Lépe je dívat se na protìjší zeï. 
Jejími okny prosvítají zase okna,
svìtýlka nebo zrcadla uvnitø tìla.
Narovnávají se i stíny na stìnách.

Veï mì na øemínku jako svého psíka.
Pùjdu u tvé nohy poslušnì, nenucenì.
Vodítko mùžeš nechat v celé své délce.
Pro tvé potìšení budu stát na špièkách,
psíma oèima budu sledovat každé hnutí,
pøedem chci uhodnout každou myšlenku,
žensky záludná, až se mì s potìšením zbavíš.
Je èas pøíchodù, èas odchodù, splývají.
Bìhem pùl minuty skonèíš s láskou.
Liješ vodu do dìravého hrnce, 
když se hledáš v nové.

Ulice je svítivì teplá,
na chvíli odskoèila ještì do léta.
Obchùdky se pøedhánìjí v nabídce 
zmrzlin, ledových tøíští, mražené kávy.
V pøedzahrádce restaurace užívám klid,
nechávám utíkat lehce vlasy s vùní èesneku,
utíkají ale i oèi, kterým nestojím za podívání.
Polykám pouze výpary, kloužou hladce do krku 
a zapadají jako mince do parkovacího automatu.
Pøiøítila se tramvaj, do kopce se vždycky zadýchává.
Mùj zatím neuskuteènìný obraz: za jejími okny had.
Had o mnoha hlavách, na nich dvojice ponížených oèí.
Další obraz: sloupoøadí bìlavých kmenù. 
Sametové sloupoøadí himalájských bøíz. 
Oèima se v nìm koupu, jemnì mne vede.
Vede na malý vršek k zlomené borovici.
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Václav Gruber

Jak to bylo u Waterloo

(Plíhovy plží pohádky II)

Historie je opisována z jedné uèebni-
ce dìjepisu do druhé. I proto se úpor-  
nì traduje domnìnka, že Napoleon dne 
18. 6. 1815 v bitvì u Waterloo tak špat-
nì dopadl, protože jeden z jeho nej-
významnìjších maršálù Emmanuel de 
Grouchy se svou armádou cestou na 
bojištì zabloudil. V kritickou chvíli, kdy 
se obrana Anglièanù pod opakovanými 
zbìsilými útoky Napoleonova oblíbence 
maršála Neye témìø zhroutila, Grouchy  
a jeho muži na bojišti chybìli. Jako skoro 
všechno to bylo ve skuteènosti trochu 
jinak.

Bledé zimní slunce už se skoro 
dotýkalo nízkých pahorkù na západì. 
Jean Ribot pøihodil na malý ohýnek další 
vlhkou vìtev a zkusil se ještì víc za-
chumlat do tìžkého vojenského pláštì. 
Konèil první prosincový den. Tisíce fran-
couzských pìšákù, jezdcù i dìlostøelcù 
se krèily u podobných ohýnkù. O nìco 
dál na východ mezi Zlatým potokem       
a Litavou mrzli Rakušané a Rusové. 
Mladý Bertrand si pøisedl k Ribotovi. 
Natáhl ruce k nízkým plamínkùm a otøásl 
se. Zimou. Granátníci, kteøí zažili Maren-
go a pak všechna další tažení s Velkou 
armádou, se chvìjí pouze zimou.

„Kam zase zmizel Duval?”
„Duval?” ušklíbl se Bertrand. „Ten je 

teï nejspíš pod peøinou. A nejspíš 
nespí.”

Pierre Duval nebyl pod peøinou. Právì 
si na seníku v nedalekém statku ve ves-
nici, která má naprosto nevyslovitelné 
jméno, natahoval kalhoty. Veèer prožil 
pøesnì tak, jak si jeho kamarádi v ležení 
divize generála Soulta pøedstavovali.

„Poèkej,” zavolala na Duvala baculatá 
vesnièanka. Neumìl tuhle zvláštní øeè. 
Ale rozumìl. Vìdìl, proè na nìj volá. 
Nezmýlil se, dívka pøinesla tak jako vèe-
ra kotlík plný tuhých kouskù koøenìného 
horkého masa. „Pro kamarády.” Tomu 
rozumìl.

„Koneènì,” zavrèel Ribot, když se gra-
nátník Duval objevil u ohnì.

„Nebrblej, Jeane, do rána je spousta 
èasu.”

„Kdoví, kolik máme opravdu èasu.”
„Na poøádnou veèeøi urèitì dost,” øekl 

Duval a položil kotlík s chladnoucím ma-
sem vedle ohnì.

„Jako vèera?” ožil mladý Bertrand.
„Ano. Musíme to ale trochu ohøát.”
Francouzští granátníci pak míchali nad 

malým ohýnkem vaøené šneky s èesne-
kem a sbíhaly se jim sliny.

„Co všechno jsou lidi schopni sníst,” 
prohodil Bertrand.

„Vèera ti chutnalo,” øekl Duval, aniž 
odtrhl pohled z kotlíku, kde už to zase 
zaèalo bublat. Tohle si musím pama-
tovat, øekl si. Tihle malí plžové s ulitami 
jsou pøece i doma. Jo, doma... Pierre 
Duval si v duchu pøestavil, jak doma ve 
Forges nedaleko Marseille vaøí plže 
vyloupané z ulit v zeleninové polévce     
a pøipravuje pastu z èesneku, malých 
rybièek a koøení. Smutnì se usmál. Jest-
lipak se vùbec ještì dostane do Forges. 
Ještì jednou obsah kotlíku zamíchal      
a ochutnal malý kousek plžího masa. 
Spokojenì kývl hlavou. „Už je to.”

Za okamžik už rozdìloval pochoutku 
chudých z rakouského mocnáøství do 
misek kamarádù Bertranda a Ribota. 
Pøišli ochutnat i Perrin, Bouzac, Castellot 
a další.

JUBILEUM
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trochu jídla a trochu klidu. Od Moskvy  
už jen ustupovali. Pøežil díky tvrdému 
výcviku, zkušenostem, ale i díky velkým 
stepním hlemýžïùm.

„Mají daleko tužší maso než u nás,” 
prohodil Jean Ribot.

„Buï rád, že tu je alespoò nìco," 
Duval se dál soustøedil na porcování 
obøího šneka. „To je kousek. No jo, Rus-
ko, tady jsou úplnì jiná mìøítka.”

„Myslíš, že by se dali chovat i u nás?”
„Sežrali by vinice. A maso by se mu-

selo marinovat alespoò týden.”
„No jo, naši jsou lepší.” Vyhladovìlá 

Napoleonova armáda ruské velkohle-
mýždì pøi svém ústupu z Moskvy skoro 
vyhubila. Ale ani to ji nezachránilo.

Pierre Duval se vrátil do Forges, 
mladý Bertrand do Marseille, scházeli   
se èasto, vìtšinou u Duvala. Vinice 
rodily, jídla bylo dost. Bourboni v Paøíži 
se paktovali s Prusy, ale Paøíž je dale- 
ko. Elba, kde teï bydlel jejich císaø, taky. 
A tak pili víno, jedli ryby, králíky i hle-
mýždì. První rok èekali, jestli se pøece 
jen neobjeví Ribot. Vidìli ho naposled pøi 
pøechodu Bereziny.

„Jo, to byli hlemýždi,” povzdechl si 
Duval.

„Nikdo ve mìstì mi to nevìøí,” pokrèil 
rameny Bertrand.

„To víš, kdo nebyl v Rusku...”

„Masakr! To je masakr!” køièel Pepé.
„Nehulákej tak,” napomenul ho klid-

ným hlasem starý hlemýžï, kterému pro 
jeho zdvoøilé vystupování všichni øíkali 
Bonjour.

„Genocida!” rozèiloval se dál Pepé. 
„Posbírali je do košíku. Všechny. Nejen 
že už šnek nemùže na normální zahra-
du, kruci, já bych si zase dal hlávkový 
salát, už nás hubí i v lese.”

„Poèkej,” namítl nevzrušenì Bonjour, 
„co víš, kam je v tom košíku nesli. Tøeba 
zrovna na zahradu.”

„Nasbírejte hlemýždì, zítra toho udì-
láme kotel pro celou setninu.”

Druhého prosince 1805 nemìli gra-
nátníci z Ribotovy setniny, z ostatních 
útvarù Soultovy divize ani nikdo jiný        
z Velké armády na východ od Slavkova 
na hlemýždì ani pomyšlení. Jean Ribot, 
Pierre Duval i mladý Bertrand pøežili. 
Dvanáct tisíc francouzských a víc než 
pìtadvacet tisíc rakouských a ruských 
vojákù ne. Hlemýžïùm v rozsáhlých smí-
šených lesích v pøedhùøí Karpat to ne-
vadilo.

Pierre Duval nezapomnìl na bacula-
tou vesnièanku. Vždycky, když pøipravo-
val hlemýždì pro svoje kamarády, si na 
ni vzpomnìl, i když mezitím ochutnal      
a nauèil se pøipravovat øadu jiných spe-
cialit. Následující léta Pierre Duval vaøil   
i pekl hlemýždì v rùzných místech Evro-
py všemi možnými zpùsoby i se všemi 
možnými pøísadami. S bylinkami i s koò-
ským masem. Voják v poli sní všechno. 
Francouzský voják to ale pøedtím ná-
ležitì upraví. Brzy pøišli na to, že na-
drobno nasekané dostateènì okoøenì- 
né maso vydrží déle, když ho napìchují 
zpátky do vymytých ulit. Brzy to tak dìla-
li všichni, nejen v pùvodní Soultovì divizi 
granátníkù.

A pak pøišel skuteèný malér. Mocným 
se èasto stává, že když dosáhnou mno-
hého, myslí, že získají vše. Rusko. Nikdo 
nemìl pøedstavu, co je èeká. Tisíce fran-
couzských pìšákù byly zvyklé pocho-
dovat. Duval, Ribot, Bertrand a další pro-
šli Evropou po všech možných cestách 
za všelijakého poèasí. Více než pùlmilio-
nová armáda ale nebyli jen dobøe vy-
cvièení granátníci. A Rusko, to je úplnì 
jiná Evropa. Zaèalo to v létì. Øeka Nì-
men, pak Smolensk, Borodino... Pak 
pøišla zima. V Moskvì se ohøáli. Hoøelo 
všechno. Prázdná Moskva. Pohled na 
hoøící Kreml je výjimeèný zážitek, ale 
Pierre Duval by ho stokrát vymìnil za 
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øi pøece jen trochu z kopce. Jak to tu 
vypadá?”

„No,” øekl rozvážnì Bonjour, „musíme 
se schovávat. Hele, kdo to je s tebou?”

Za Pepém se zpod listu lopuchu vy-
noøil statný šnek s hnìdou ulitou.

„To je Johann,” pøedstavil Pepé svého 
spoleèníka. „Jdeme spolu z Berlína.”

„Ty jsi fakt z Berlína?” ozval se mla- 
dý hlemýžï Nino, který se objevil vedle 
Bonjoura.

„Jasnì, bydlí tam pøímo v zahradì     
u Viléma. To je jejich Napoleon. Mluvte 
na nìj pomalu, špatnì rozumí francouz-
sky.”

„Hele, Pepé tvrdil, že u vás lidi hle-
mýždì nejedí.”

„Sichr, šneky nejí. Lidi mají rozum, 
moc práce, málo masa. Lepší prase.”

„Poèkej, Johann, tady všichni tvrdí,  
že ten odporný zvyk jíst hlemýždì do 
Francie pøinesli císaøovi vojáci, když vál-
èili tam nìkde za horami.”

„Z Nìmecka urèitì ne, v Nìmecku po-
øádek.”

„Prý nìkde v Èechách to pochytili,” 
pokraèoval Bonjour.

„Jo. Èechy, to jo. To jsou ale Slovani. 
Ti šneky rádi. Jedí.”

Johann s Pepém necestoval až k Mar-
seille jen tak. V Prusku se nic nedìlá jen 
tak a Johann byl disciplinovaný pruský 
plž. Byl tu, aby uzavøel s vedením hle-
mýžïù v Provence a pak pokud mož-   
no i s celofrancouzským pøedstaven-
stvem tajnou smlouvu. Tak tajnou smlou-
vu, že napsáno nesmìlo být nic. Pove-
dlo se. A povedlo se také tuto prusko-
francouzskou smlouvu dokonale utajit.

Pikle se nekuly jen na prusko-
francouzské úrovni. Dalo se to èekat.  
Pro Bonaparta byla Elba opravdu malá.

„Hej, Pierre, vstávej.”
„Co je?” Duval byl zvyklý vstávat hned 

ráno, ale co tu takhle brzy dìlá Ber-
trand?

„Jo, na zahradu,” ušklíbil se Pepé       
a pokraèoval už ponìkud tišším hlasem. 
„Rovnou do kuchynì je nesli. Do ku-
chynì, do kotle s vaøící vodou. Takové 
zvìrstvo.”

„Jak to mùžeš vìdìt?”
„Vím to, plížil jsem se za nimi až k do-

mu. A pak jsem vylezl po zdi až na pa-
rapet. Hrùza, je to horší, než za války. 
Teï mají lidi èas a klid, a tak si vymýšlejí, 
co všechno by ještì snìdli. Já tu nezù-
stanu.”

„A co jako chceš dìlat?” zeptal se 
Bonjour.

„Zdrhnu odsud. Na sever. Tam jsou 
royalisti, ti takovéhle bestiality nedìlají.”

„Jo?” ušklíbl se Bonjour. „Všichni jsou 
teï royalisti. Akorát Napoleon na Elbì 
nejspíš není pro Bourbony. Ale i jeho mi-
láèek maršál Ney je s králem.”

„Cože?” nevìøícnì natáhl oèi Pepé. 
„Michel Ney že obrátil kabát?”

„Je teï ministrem války,” pokrèil ty-
kadly Bonjour.

„Tak pùjdu ještì dál na sever.”
„Ještì dál? Tam je ale Prusko.”
„No a? Tam snad našince nejedí.”

Pepé se opravdu vydal na sever. Byla 
to štreka, ale dolezl až do Berlína. 
Cestou vidìl spoustu zajímavého a po-
znal spoustu užiteèného. V Berlínì na-
vázal velice zajímavé kontakty. V Berlínì 
hlemýždì opravdu nesbírají a neházejí 
do hrncù s vaøící vodou. Lidi tam do-
konce na hlavì nosí neumìlé plechové 
napodobeniny hlemýždích domeèkù. 
Kvùli tvrdohlavému prušáckému smyslu 
pro symetrii samozøejmì nejsou schop- 
ni vytvoøit elegantní spirálu, ale poøád    
to je pøíjemnìjší než elegantní Francouzi    
s dvouzubou vidlièkou na šneky.

„Kdo je?”
„Kdo asi, to jsem já Pepé.”
„Ty už jsi zpátky?” podivil se Bonjour.
„Zpátky to šlo rychleji, je to sem k mo-
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Maršál Blücher se tou dobou pohy-
boval se svými kolonami daleko na jih od 
Waterloo. Sunuli se hlemýždím tem- 
pem. Pomalu, ale jistì. V èele pocho-
dového proudu byli Johann s Pepém      
a nìkolik místních plžù. Ti mìli fran-
couzských vojákù plná tykadla už od 
dvaadevadesátého, kdy zdivoèelí Fran-
couzi po vítìzství u Valmy totálnì zdupali 
nepøíliš š�avnaté belgické louky. A k tomu 
postupnì narùstající románská žravost.

„Jste si jistý, kudy nás vedete?” zeptal 
se starý vojevùdce statného šneka, kte-
rého mu poboèník podal na støíbrném 
tácku.

„Jistì, pane maršále. Táhneme sicher 
tím správným smìrem. A ve správnou 
dobu,” dodal Johann.

„A zadní sled?”
„Všecko in ordnung. Frantíci za námi 

nás nedoženou.”
„Doufám, že víte, co dìláte.”
„Jawohl, Herr Feldmarschal. Pruský 

šnek nesmí zklamat pruského velitele.”

Na bojišti už to vypadalo, že Francou-
zi prorazí. Maršál Ney se vyšvihl na konì 
a obrátil se k císaøi. „Vaše Velièenstvo, 
prosím, abych smìl osobnì vést útok.”

Napoleon pøikývl. „Jeï, Micheli, vím, 
že udìláš všechno, co je možné.”

Michel Ney, maršál Francie pozdravil 
svého císaøe šavlí. I on vìdìl, že znovu 
už by ministrem u Ludvíka XVIII nebyl.   
A guillotinu zblízka vidìl mockrát.

Císaø jen pøivøel oèi. Mockrát byl v si-
tuaci, kdy šlo o všechno. Teï už vìdìl, 
že pruské sbory maršála Blüchera se     
k Waterloo dostanou vèas. Ale také 
vìdìl, že tìsnì za nimi postupuje tøia-
tøicet tisíc vojákù maršála Grouchyho. 
Blücher do bitvy zasáhne, ale za ním 
bude Grouchy. Císaø se trochu ponuøe 
usmál. Kouzlo dvojího zvratu...

Na bojištì dorazili Pepé s Johannem. 
A s nimi i pruské sbory. Pro Francouze   

„Císaø! Císaø se vrátil!”
„Co to povídáš. Náš císaø?”
„Ano! Napoleon se vylodil u Marseille. 

Jen se svojí osobní gardou, ale teï už je 
jich nìkolik tisíc.”

Pierre Duval se narovnal a zhluboka 
nadechl èerstvý jarní vzduch. Jeho císaø 
se vrátil. 

Král Ludvík XVIII. proti Napoleonovi 
poslal Michela Neye. Ten už se k býva-
lému císaøi znovu pøidat nemùže. Pøidal. 
A pøidali se skoro všichni. Bývalí pøísluš-
níci Velké armády i vìtšina novì vycvi-
èených královských vojákù. Dvacátého 
bøezna vstoupili znovu do Paøíže. Ludvík 
se dvorem uprchl smìrem k belgickým 
hranicím. Stejným smìrem vyrazil i císaø.

Sedmnáctého èervna nebyla chladná 
noc. Jen k ránu mlha.

„Jako za starých èasù, co?” Pierre 
Duval pøihodil vìtev na malý ohníèek.     
V noci je to u ohnì vždycky pøíjemnìjší,   
i když je už skoro léto.

„Stojí prý proti nám sám vévoda z We-
llingtonu.” V Bertrandovì hlase byla sly-
šet obava. A zkušenost. „Ještì tu nejsou 
Prusové. Na štábu øíkali, že maršál Blü-
cher to snad nestihne. Jestli proti nám 
budou jenom Anglièani, mùžeme ještì 
zvítìzit.”

„Døív jsme nepochybovali,” hoøce se 
usmál Bertrand. Maršál Gebhart Lebe-
recht Blücher von Wahlstadt kdysi slou-
žil ve švédské armádì, pak v pruské ja-
ko velitel jezdeckého sboru, pøechodnì 
byl penzionován, aby pak pøevzal Slez-
skou armádu. Sehrál velmi dùležitou roli 
v Bitvì národù u Lipska, kde poprvé 
padlo Napoleonovo francouzské císaø-
ství. Za celou svou bohatou vojenskou 
kariéru nikdy nepozøel hlemýždì. Zaèát-
kem léta 1815 se mu tato dietetická dù-
slednost velice vyplatila.

Francouzští dìlostøelci právì kosili 
Wellingtonovu skotskou gardu. Pìšáci 
nastupovali k útoku a nad bojištìm kví-
lely dudy.
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hlemýždì vybièoval k zbìsilému tempu. 
Tøi kilometry za hodinu. A všechny. Sta-
tisíce... V té tlusté vrstvì slizu francouz-
ští pìšáci nemìli šanci vyvinout ani tuto 
rychlost. A konì sotva stáli. Zadní voj 
Blücherovy armády pod vedením ge-
nerála Kalkreutha totiž tvoøili prakticky 
všichni plži Británie... a to je nìco slizu!

Pierre Duval se zastavil. Nevìdìl 
pøesnì, kde je. Má se vrátit na bojištì? 
Kde to teï je? Nikde už nevidìl vlát 
trikoloru. Najednou se za ním ozval du-
pot kopyt. Otoèil se.

„Hej, vojáku!”
„Ano, pane?”
Maršál Ney seskoèil z konì. „Ty jsi...”
„Pierre Duval, první pluk granátníkù. 

Pùvodnì.”
„Ano, pamatuji se na tebe. Ty jsi zažil 

už Marengo. A tažení na východ.”
„Ano, pane. Byl jsem u Slavkova.        

I v Rusku.”
„Slavkov,” smutnì se usmál maršál. 

„Vždycky jsem mìl pocit, že tam naše 
porážka zaèala.” Hodil uzdu svého konì 
pøekvapenému Duvalovi. „Jeï domù, 
vojáku.”

„Pane?”
„Jeï domù,” opakoval Ney pøísnìjším 

hlasem. „Je to rozkaz. Poøád jsem ještì 
maršál Francie. Slyšíš, jeï domù!”

„A vy, pane?”
„Po takovéhle bitvì,” povzdechl Ney, 

„už maršálové domov nemají.”

Dìjiny jsou nespravedlivé. Plži i mar-
šál Blücher dohodu dodrželi. Britsko-
prusko-plží koalice zvítìzila a nikdo se 
nic nedozvìdìl, dokonce ani Welling- 
ton. Vrchni velitel taky nemusí vždycky 
vìdìt všechno. Hlavní je, že Napoleon 
padl. Pøežil to Duval a øada jeho ka-
marádù, a tak se hlemýždi ve Francii je-
dí od napoleonských válek už poøád. 

v nejménì vhodnou dobu. A na nejménì 
vhodném místì. Skotské dudy už dávno 
ležely rozšlapané kopyty a konì Neyo-
vých dragounù teï èím dál èastìji za-
kopávali a smekali se po tvrdých ulitách 
belgických a pruských hlemýžïù, ale       
i vápenatých schránkách pøíslušníkù ex-
pedièního sboru francouzských plžích 
osvobozeneckých sil. Situace se obráti-
la, Blücher to stihl.

„Grouchy, kde je Grouchy?” pronesl cí-
saø. Tiše, jen pro sebe, protože pochopil. 
V prùbìhu velké bitvy rozhoduje èas... 
Emmanuel de Grouchy, špièkový stratég 
a èerstvý Maršál Francie své muže ne-
pøivedl vèas. Kde je Grouchy... šeptali 
zoufale francouzští dùstojníci. Zborcený 
støed Wellingtonovy obrany se vzpama-
toval. Od té chvíle Francouzi už jenom 
ustupovali. Kde je Grouchy...

V uèebnicích dìjepisu se brzy bude 
psát, že maršál Grouchy se svým sbo-
rem zabloudil... Ti serióznìjší pak budou 
udávat, že ho zmátl zadní voj Prusù pod 
velením generála Kalkreutha. Dovedným 
manévrováním prý Prusové umožnili 
hlavním Blücherovým silám, aby se od-
poutaly od pronásledujícího Grouchyho  
a vèas zasáhly do bitvy. Kalkreuth pak 
Francouze zavedl jinam. Jenže kdo byl 
ten Kalkreuth...

„Zrychlit!” zavelel maršál Grouchy, 
když mu už podesáté pøedali hlášení,   
že èela kolon ztratila kontakt s Prusy. 

„Nejde to, pane."
„Cože?”
Poboèník vìdìl, co riskuje, když mar-

šálovi øekne, že nìco nejde.
„Pošlete dopøedu jízdu!”
„Pane, konì se sotva udrží vestoje, 

jak to klouže."
Táhnout rozbahnìným oraništìm 

opravdu nebylo možné. Vojáci museli 
postupovat polními cestami. Pomalu, 
jinak to nešlo. Šnek se vìtšinou opravdu 
nepohybuje moc rychle. Kalkreuth své 
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Oldøich Janota

Na postøekovské hyjtì
„Uhranul mì vlkanovskej hyclík!“ pra-

vil žalobnì Josef a zapíchl prst do ka-

lužinky rozlitého piva na stole. „Uhranul 

mì vlkanovskej hyclík!“

„Josefe, vykašli se na to, fakt,“ poví-

dám, „už to dneska vod tebe slyším po-

padesátý.“

„Ale když on mì…“

„Josefe,“ povídám, „ty nechápeš, vo 

co bìží. Vyser se na to. I kdyby se to na-

krásnì stalo, ty už máš teï jenom pat-

náct øádkù. Rozumíš, a teï zbejvá už jen 

ètrnáct øádkù. Ale ještì poøád to je dost, 

abys mohl mít harém nejvìtších krasa-

vic, procházet se po Marsu nebo po vl-

nách, nebo bejt vìtší asketa než Budd-

ha. A ty místo toho meleš furt o nìjakým 

hyclíkovi.“

„Já ti kašlu na tvý harémy,“ rozzuøil se 

Josef, „na tvý øádky. Já mám voprav-

dickej problém, kterej prostì musím 

øešit!“

„Skvìlý,“ povídám, „pøesnì o to jde, 

musíš to zmìnit. Co tøeba napøed aspoò 

nìco. Tøeba to hyclík. Zkus napøed zmì-

nit aspoò to hyclík.“

„Jak zmìnit?“

„Tøeba na pytlík.“

„Pytlík,“ zaprskal Josef. „Uhranul mì 

vlkanovskej ,pytlík’, co je to za pitomost?“

„Jasnì, že to je debilní,“ souhlasím 

trpìlivì. „Ale takhle se to právì dìje se 

fšim. Fšechny ffrancouzský auta a Folc-

vágn. Podívej, támhle právì spadlo        

z omítky zrnko písku. Chlápek sundal   

ze zdi kabát. Hospodskej za chvíli 

zhasne, my otevøeme dveøe a budeme 

najednou stát v noci pøed hospodou. 

Úplnì v jiným svìtì, do kterýho jsme se 

ale dostali tìma drobnýma neviditelnýma 

promìnama. Kdyby byl konec svìta, tak 

to nepoznáme, jako motýl nepozná, že 

se promìnil z kukly v motýla, protože 

mezitím do toho svìta, co skonèil, by ne-

pozorovanì prorostl svìt jiný.“

„Hele, neuhranul tì náhodou taky 

vlkanovskej hyclík?“ zpozornìl náhle 

Josef.

„Pøestaò,“ povídám. „Pochop, že nejsi 

ani Jindøich Šimon Baar, ani Božena 

Nìmcová. Seš prostì Josef, here and 

now, tak jako ten biblický tesaø Josef, 

jako Josef Lada, jako Pepa Bican, jako 

tisíce dalších Josefù, který tu kdy byli.“

„Tomu rozumim,“ povídá Josef, „sou-

sedovic mají èunì, to se taky jmenuje 

Josef.“ 

Na hyjtì se náhle setmìlo. Pøástev-

níci tkající bavlnu z kvìtù bavlnovníku 

zpozornìli. Pøibìhlo tisíc drobných èín-

ských dívek a zaèalo drobnými prsty ba-

vlnu sbírat. 

„Josefe,“ povídám, „seš tu eštì? Zbý-

vají nám už jen ètyøi øádky. 422 znakù.“

„Myslíš tøeba ,Upadnul mì pytlík, 

rychlík, šnytlík?´“ slyším Josefa zdálky. 

„Dìkuju pìknì. To sem si teda fakt 

pomoh, ty baboèko. Ty metamorfózo!“

Pak už na obraze zùstala jen ta 

baboèka kopøivová. Zmizela vedle nama-

lovaná èepice, socha Mojžíše ve støedu 

klenby, deset sedících farizejù a s nimi 

rozmlouvající dvanáctiletý Ježíš. Pøed-

náška pana profesora Neubauera o po-

hádkovì objeveném originálu pod kopií 

obrazu Hieronyma Bosche skonèila.
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Stanislav Bukovský

Pan uèitel
Výjimeèného pana uèitele mìla a celý 

život pak na nìj vzpomínala, jak z li-
teratury známo, i Božena Nìmcová. Já  
a moji spolužáci jsme však mìli v letech 
1956–1958, èili v dobì soudružek uèi-
telek, uèitele, který mi v pamìti utkvìl 
jednoznaènì taky a jenom jako Pan uèi-
tel.

Pan uèitel Albl chodil v èerném plášti 
a byl to chlap. Chlap se vším všudy, pøi 
tìlocviku dbal se vší zodpovìdností na 
to, aby se dívky pøi cvicích na náøadí ne-
zranily a dával jim proto dopomoc. Zvláš� 
si dával záležet na to, aby k úhonì ne-
pøišly ty nejvyspìlejší. Však taky byly 
nejohroženìjší. Jak rychle dospívaly, 
pøesunovalo se jim tìžištì støídavì do-
pøedu dozadu rychleji, než se tomu sta-
èily pøizpùsobovat, a mohly kvùli tomu 
klidnì spadnout tøeba z kladiny. Z toho  
je patrné, že byl orientován normálnì, 
zkrátka, jak už bylo øeèeno, byl to chlap.

Dále z výše øeèeného lze vyvodit,    
že nás mìl na tìlocvik. Nekázeò pøi   
nìm netrpìl. Po první spartakiádì v ro-
ce 1955 zbyly tlusté krátké døevìné ty-
èe, s nimiž tehdy cvièili muži. Kdo zlobil, 
musel udìlat pøedklon a pan uèitel mu ji 
hned napoprvé ani napodruhé nenapá- 
lil, ale poèkal si, až se provinilec pøestal      
v pøedtuše rány narovnávat a teprve   
pak mu ji se vší zodpovìdností zasadil. 
Nikdo neprotestoval, bylo to spravedlivé, 
zasloužené a v našem zájmu a k na-
šemu prospìchu. Kam by to vedlo, kdy-
bychom se nenauèili kázni. Obèas se 
taky zeptal: Chceš facku nebo poznám-
ku? Já jsem zásadnì dával pøednost 
facce.

Že nás mìl pan uèitel rád, jezdil s ná-
mi na školní výlety i do míst nepøed-
stavitelnì vzdálených. Na Macochu, kde 
nám nedovolil ulamovat tenké krápníèky, 

zvané brèka, a vysloužil si za to pøe-
zdívku Brèko. Taky nás vzal do Krkonoš, 
kde se pak v mlze ztratil Flaška s Ge-
cíkem. To bylo strachu, jestli se s nimi 
ještì nìkdy shledáme. Dobøe to dopadlo, 
nakonec se vrátili sami. Veèer nám tam 
pak èetl zakázanou literaturu. Povídky    
z jedné a z druhé kapsy od Karla Èapka. 
S tím, že teï se o Èapkovi nesmí mluvit, 
ale že se jistì dožijeme toho, že jednou 
bude opìt navrácen mezi naše klasiky.

Èeštinu a dìjepis nás taky uèil. Jak se 
držel osnov, už nevím, ale co bylo tøeba, 
to nám øekl. Kupøíkladu že Majakovskij 
spáchal sebevraždu, o tom ale aby- 
chom nemluvili. Taky nám vysvìtlil, co je 
socialistický realismus. Realismus od-
povídá skuteènosti, socialistický realis-
mus socialistické skuteènosti. Podstatu 
toho obyèejného realismu nám ozøejmil 
touto antickou anekdotou: Dva staroøeè-
tí malíøi se pøeli, kdo z nich je vìtší umì-
lec. Jeden namaloval hrozny vína. Pøilétli 
ptáci a chtìli je sezobat. Jsi velký Mistr, 
dokázal jsi oklamat i ptáky, øekl ten dru-
hý. Sám namaloval obraz a na nìm zá-
vìs. Prvý se pokusil závìs odhrnout.  
Pak pravil: Uznávám, žes vìtší Mistr  
než já. Já oklamal jen hloupé ptáky, ale 
tys oklamal samotného Mistra. O socia-
listickém realismu nám však pan uèitel 
žádnou anekdotu nevyprávìl.

Taky nám vysvìtlil, jaké jsou rozdíly 
mezi národy. Když se prý jede vlakem 
pøes Nìmecko do Francie, Nìmci pro-
vádìjí na hranicích dùkladné prohlídky, 
nic jim neujde. Francouzi zašpásují, tro-
chu nìco halabala zkontrolují a v dobrém 
rozmaru jdou dál. Ve válce že Nìmci 
dùslednì plní rozkazy. Èeši rozkazy sa-
mozøejmì plní také, ale po svém. Vý-
sledek je stejný, ale Èeši mají ménì 
ztrát.
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je nepodvádìt. A stát si na svém. Za 
okupace že Nìmci tvrdili, že všichni 
Èeši, co nìco dokázali, byli ve skuteè-
nosti Nìmci. A Nìmci že jsou panská 
rasa rádoby vysokých, štíhlých, svalna-
tých, inteligentních modrookých blonïá-
kù. Nadlidé, jejichž úkolem je sprovodit 
ze svìta podlidi. A seznámil nás taky      
s prùbìhem obou svìtových válek. Asi    
v mnoha pøípadech i s tím, co se tehdy 
tutlalo. Že má lež krátké nohy, to nám 
pøedvedl pøímo názornì. Jednou po pøe-
stávce vešel do tøídy a na katedøe na nìj 
èekal nafouknutý prezervativ. Sedl si,     
v klidu si vyøídil nezbytnou administrativu 
a pak se vìnoval výkladu. Na závìr vyu-
èovací hodiny nám oznámil, že budeme 
všichni po škole. Když pak k tomu došlo, 
otázal se premiantky tøídy, zda v tom má 
prsty nìkterá z dívek. Když dostal zápor-
nou odpovìï, mohly jít holky domù. Pak 
prohlásil, že dokud se viník nepøizná, ne-
pùjde nikdo domù. Opravoval si písemky 
a sešity a vùbec nedával najevo, že by 
se nudil. Když se dlouho nic nedìlo, na-
psal pak na papír nìco v tom smyslu,   
že svým podpisem stvrzuji svou nevinu   
a postupnì jsme to pak k nìmu chodili 
jeden za druhým podepsat. Potom jako 
znalec lidských, pøedevším pak dìtských 
duší a snad i grafolog pravil: Všichni tady 
celou tu dobu museli sedìt kvùli tobì,  
že ses nedokázal pøiznat, Karle. Styï  
se! Pøines žákovskou knížku! Všechno 
vyøídil se stoickým klidem a rozvahou. 
Nestaèili jsme se divit a náš respekt vùèi 
nìmu stoupl. Ale zlobili jsme dál.

Když se naše školní docházka chýlila 
ke konci, snažil se nám poradit, co a jak 
dál. Dívkám kladl na srdce, aby si ne-
myslely, že když se vdají, budou mít vy-
hráno a vystaráno. Život že je mnohem 
složitìjší, než si my mladí dokážeme 
pøedstavit. S vdìèností na pana uèitele 
vzpomínám a všechno, co mne nauèil,  
je ve mnì a nikdo mi to nevezme.

Dìjepis dokázal pan uèitel podat 
velice barvitì. Když nám vyprávìl o hu-
sitech, cestou ze školy jsme to rùznì 
rozvíjeli a snili o tom, že bychom jim 
pøišli na pomoc s kulometem. Chtìlo by 
to hlavnì hodnì nábojù. Taky nám 
vysvìtlil, jací byli Jan Hus a Jan Žižka. 
Jak Žižka nechal nalít roztavené zlato  
do hrdla jednomu nenechavci, co po 
nìm nezøízenì laènil. Taky nás zaujalo, 
jak ve Spartì házeli neduživé dìti ze 
skály. A jak potom chlapce, co ponechali 
na živu, cepovali. Taky z nich vychova-   
li ty nejlepší vojáky. Jak koktavý De-
mosthenes s oblázkem pod jazykem 
pøekøikoval pøíboj, aby se stal nejlepším 
øeèníkem. Jak Diogenes, který žil v su-
du, poté co uvidìl pastýøe pít z dlanì, se 
zbavil všech starostí, když zahodil 
poslední svùj majetek – hrneèek. Jak po 
vítìzství Øekù nad Peršany posel dobìhl 
z Marathonu do Athén, a døíve než padl 
vyèerpáním mrtev k zemi, staèil øíct: My 
jsme vyhráli. Nebo když chtìli Peršané 
vìdìt, co jsou Øekové zaè, dal jejich 
posel ruku nad svíèku, nechal ji shoøet   
a pak øekl: Takoví jsme všichni. A Per-
šané radìji odtáhli domù. A taky nám 
øekl, jak pøed svou smrtí hrdinové od 
Thermopyl, kde do jednoho padli, napsa-
li: Poutníèe, zvìstuj Lakedaimónským, 
že my zde mrtvi ležíme, jak zákony ká-
zaly nám.

Zajímavì vyprávìl i o osvíceném cí-
saøi Josefu II. Jak naøídil pochovávat 
mrtvé zašité v pytli, aby se ušetøilo za 
prkna na rakve. A taky chtìl, aby všichni 
mluvili jen nìmecky, protože nechal nì-
mecky hovoøící vìdce zjistit, kterou øeèí 
se nejlépe domluví a vyšla jim nìmèina. 
Naši buditelé ale že na to nic nedali        
a èeštinu zachraòovali a zachraòovali, 
nová slova, jako tøeba nosoèistoplena 
namísto šnuptychlu vymýšleli a dnes 
proto mluvíme hezky èesky. Hanka že se 
taky s tìmi Rukopisy snažil, ale lepší že 
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Jan Sojka

Z deníku uhynulého šamana

Únorové rozjímání 
Ve vìzeòské cele nejmenovaného 

nápravného naøízení jsou drženi tøi 
naprosto nesvéprávní a alkoholem 
zpustošení antibásníci Jan Sojka, David 
Charvát a Jan Paur. Paur spí zaházen 
hounìmi, Sojka a Charvát stojí v potr-
haných legínách každý v jednom rohu 
cely opøeni èelem o zeï. Na chodbì pøe-
chází pomalý, smavý a každou zimu sa-
distický bachaø Marek Velebný. Kolem 
krku má zavìšeno zánovní boa a ne-
funkèní fotoaparát.

Charvát: „Ukradli mi budoucnost.”
Sojka: „Touhle dobou v osmaètyøi-

cátým ukradli budoucnost celýmu ná-
rodu.”

Charvát: „Co dìlá?” (ukazuje na Paura)
Sojka: „Spí, nebo je mrtvej. Nepo-

znám to.”
Charvát: „Nìco ti povím. Touhle do-

bou v pìtaètyøicátým to na Jaltì pìknì 
spískali.”

Sojka: „Mysleli to s námi dobøe, kluci 
kosmický.”

Charvát: „Víš, co oceòuju na Stali-
novi?”

Sojka: „Knír?”
Charvát: „Naprostý nepochopení slo-

va pøátelství. Co dìlá?” (ukazuje na Pau-
ra)

Sojka: „Spí, nebo je mrtvej. Nepo-
znám to.”

Ozve se Velebného tupé bouchání do 
ocelových dveøí.

bachaø Velebný: „Ticho tam, vy da-
daisti!”

Charvát: (šeptá) „Tohohle bachaøe 
mám nejradši.”

Sojka: (rovnìž šeptem) „Moje øeè. 
Jeho smysl pro povinnost mi sedí.”

Výletníci 
U prohlubnì Macochy stojí spisovatel 

Milan Èechura alias Èechino a literární 
kritik Vladimír Novotný alias Bavlna. 
Zhruba metr za nimi nepøítomnì postává 
další literární kritik a spisovatel v jedné 
schizofrenní osobì Vojta Nìmec alias 
Germán, cosi nesrozumitelného si po-
brebtává a pokyvuje se zepøedu dozadu.

Èechino: „Napsal jsem novou prózu.” 
(vítìznì)

Bavlna: „Ty mì dìsíš.” (poraženecky)
Èechino: „Jmenuje se to Pradìdeè-

kárna.”
Bavlna: „V tom pøípadì mi místo 

Bavlno øíkej Mamlno.”
Germán se nadále kývá, jen výraznì 

zrychlil frekvenci.
Èechino: (ukazuje na Germána) „Ma-

mlno, co teï?”
Bavlna: „Bacha, je v transu.”
Èechino: „Mamlno, pøeèti si Pradì-

deèkárnu. Viï, že si ji pøeèteš…” (pro-
sebnì)

Bavlna se k Èechinovi otáèí zády, èe-
hož využije náhle se probravší Germán  
a svrhne Bavlnu do útrob propasti.

Germán: „Le�, albatrosi!” (teatrálnì)
Bavlna s operním tenorem mizí v hlu-

binì, zatímco Èechino uznale kývá         
a mne si bradku.

(miniaktovky)

Paur: (probouzí se a odkopává se      
z houní) „Zdálo se mi o amnestii…”

Sojka: „To mùže bejt fajnová holka.”
Charvát: „Seznámíš nás s ní?”
Paur neodpovídá, opìt se zachumlá-

vá a otáèí se na bok. Z chodby je slyšet 
škodolibý smích bachaøe Velebného.
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Chodounští zabijáci 
Na zápraží pøed domem sedí na sofa 

dva nájemní zabijáci, Vladimír Novotný  
a Milan Èechura. V mrtvém èase mezi 
snídaní a obìdem popíjejí èaj z dur-
manu, k tomu rozvážnì pøikusují bábov-
ku. Nájemný zabiják Vladimír Novotný si 
pokrm peèlivì krájí pøerostlým nehtem 
na palci, nájemný zabiják Milan Èechura 
nelibì pozoruje kolem kroužící vlaštovku. 
Proti nim nejistì sedí na jedné židli dva 
neúspìšní žokejové Jan Sojka a David 
Charvát, kteøí si pøišli objednat vraždu 
neboli uklizení jistého Davida Brabce. 
Donesli fotografii budoucí obìti, podávají 
ji nájemným vrahùm, ti si ji prohlížejí, ve 
vousech se jim pohupují drobty od bá-
bovky.

zabiják Novotný: „Chápu, že ho chce-
te uklidit.”

zabiják Èechura: „Èím vás namíchl?”
žokej Sojka: „Rozsedl nám nejlepší 

kobylu.” (lítostivì)
žokej Charvát: „Jak ta umìla rajtovat!” 

(vášnivì)
zabiják Novotný: „Ovšem.” (suše)
zabiják Èechura (uchechtne se, až 

mu nìkolik drobtù vypadne z vousù)
žokej Charvát: „Který z vás ten úklid 

zaøídí?”

zabiják Novotný: „Já už neuklízím,     
s takhle dlouhýma nehtama (ukáže je) 
nedosáhnu na spouš�. A pokud nedo-
sáhnu na spouš�, nemùžu uklízet.”

žokej Sojka: „Proè si je neostøíháte?”
zabiják Èechura: „To už by nebyl on.”
zabiják Novotný: (znovu si prohlíží 

fotku) „Bude dobrý mu kulovnicí provrtat 
cejchu.”

zabiják Èechura: (bere si fotku) „Moje 
øeè, tu cejchu není možný netrefit.”

žokej Sojka: „Co to bude koštovat?” 
(opatrnì)

zabiják Novotný: „Ta bábovka chutná 
pøenáramnì!”

žokej Charvát: „Co budete chtít za ten 
úklid, pane Èechuro?” (ještì opatrnìji)

zabiják Èechura: „Za to, že to zvíøe 
uklidím, mì budete hodinu poslouchat!”

žokej Sojka: „Jak mluvíte?”
zabiják Èechura: „Jak zpívám!”
zabiják Novotný: „Vlastní písnì k to-

mu!”
Žokejové Sojka a Charvát se vyle-

kanì pokøižují a cosi si zaèínají šeptat, 
mezitím zabiják Èechura pøesnì míøe-
ným plivancem sestøelí vùkol letící 
vlaštovku.

zabiják Èechura: „A má to, flundra!” 
(furiantsky)

zabiják Novotný: „Famozøejmì!” (po-
chvalnì plácne kumpána pøes høbet)

Žokejové Sojka a Charvát se opatrnì 
zvedají a s omluvami a servilními úklony 
vycouvávají z terasy ven na ulici, pak se 
dají na zbìsilý útìk. Zabijáci Èechura     
a Novotný se za nimi chvíli smutnì dí-
vají, bábovka je sežrána a vlaštovka    
po smrti.

zabiják Novotný: „Možná bych si ty 
nehty mìl zase ostøíhat.”

zabiják Èechura: „To už bys nebyl ty.”
Pauza.
zabiják Èechura: „Mám nám zazpí-

vat?”
zabiják Novotný: „Jedinì tu naší! My 

starý klucí pamatujem hodnì…”

Èechino: „Tvùj smysl pro humor má    
i pøes jistá úskalí nìco do sebe, Ger-
máne.”

Germán: „Nic jsi nepochopil!” (fatálnì)
Poté se mlèky vrhá do Macochy.
Osamìlý Èechino vyndává mobil       

a vytáèí èíslo literárního kritika Martina 
Šípa.

Èechino: „Ahoj Martine, napsal jsem 
novou prózu, jmenuje se to…”

Z mobilu se ozývá zoufalý výkøik        
a vzápìtí výstøel.

Èechino: (sklízí mobil a jen tak pro 
sebe utrousí suchou vìtu) „Tak to by 
bylo. Ještì zbývá Gardavský…” 
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Evžen Pìnkava

Øádeèky o knihách a autorech
Mírnì snìží, je pondìlní ráno, ještì 

levituji v somnambulním prostoru a do 
toho mi jak ozvìnou kdesi v klenutých 
chodbách znìjí hlavou plus myslí verše 
Andreje Voznìsenského a zároveò i Osi-
pa Mandelštama. Ten druhý, to je tragic-
ká legenda ruské poezie, zato ten první 
nikoli: s Voznìsenským jsem mìl mož-
nost mluvit v moskevském Dome litìra-
torov, dával mu za pravdu, že Nobelovu 
cenu za literaturu mìl získat Milan Kun-
dera, nikoli v Evropì neznámý Jaroslav 
Seifert, posléze napsal doslov k jeho 
poémì s názvem O. Pøedevším mi ale   
z pamìti nevymizí vzpomínky na Andre-
jovo vystoupení (cosi jako minirecital)     
v pražské Viole asi v roce 1964. To byl 
moderní ruský básník! 

Sociologovi Zygmuntu Baumanovi bu-
de v pøíštím roce už osmaosmdesát let  
a v souèasnosti žije (a doposud pøed-
náší!) v Leedsu. Na závìr rozhovoru      
v LN se ho dotázali, zda prožil š�astný 
život – a filosof pøipomnìl, že podobnou 
otázku položili také Goethovi a ten na ni 
odpovìdìl takto: Prožil jsem velmi š�ast-
ný život. Ale když na nìj vzpomínám, 
nemohu si vybavit ani jeden š�astný tý-
den. Zygmunt Bauman k této Goethovì 
výstižné sentenci podotýká, že konkrét-
nì pøítomný momentální pocit štìstí je 
opravdu znaènì relativní a prchavý. 
Optimisticky (?) pøipomíná, že všechny 
velké vìci ve 20. století nastaly abso-
lutnì neèekanì a že to je obecné pra-
vidlo. Velká vìc je i to, že poøád kouøí 
dýmku. 

Bájeèný rozhovor v Tvaru s Janem 
Šulcem. Nìkolikrát opakuje, že v naší 

spoleènosti témìø všichni vedeme své 
oddìlené monology, zatímco døív existo-
vala kulturní diskuse, tøíbilo se myšlení, 
vedly se spory o hodnoty. Souèasné 
proudy se navzájem vùbec nepotkávají, 
nediskutují spolu, èasto o sobì ani ne-
vìdí. Na otázku Svatavy Antošové, pro 
koho tudíž budou mít knihy do budoucna 
smysl, Šulc odpovídá: „Pro ty, kteøí ne-
budou chtít žít bez pamìti a bloudit po 
zemi jako námìsíèníci.” Pøipomíná ter-
mín Václava Èerného „lidští brabenci"    
a míní: „Knihy budou mít smysl pro ty, 
kteøí nebudou chtít být takovými lidský-
mi brabenci.” Pøesto i v tomto kontextu 
volá po uchování kulturní identity. 

V duchu západoevropské výzvy inte-
lektuálùm „Rozhoøèujte se!” se v Literár-
ních novinách takto rozhoøèuje Michal 
Šanda. Na koho se rozhoøèuje? Na „køu-
pany bez kindrštùbe”. V Dopisu odevšad 
pranýøuje vše, co vidí kolem sebe a nad 
èím se vìru nemùže nerozhoøèovat.  
Píše o „demokracii po gaunersku”. O „cti-
telích jednoduchých pravd zaslechnutých 
v televizi”. O budoucí vládì pocházející  
z „nevychovaných sobcù”. O obecné ne-
slušnosti a nehoráznosti, o neumìní po-
zdravit, o neochotì podìkovat. Praví, že 
dnešní nespokojenost není morálním 
imperativem, nýbrž jde o øev „neduži-
vých prašivých lvù nad ohlodanou 
kostrou poté, co si vùdèí samci nacpali 
bøicha”. Bravo, Michale! 

První prosincové úterý zemøel v se-
veroruské Vologdì prozaik Vasilij Bìlov, 
autor, který se záhy stal tragickým básní-
kem ruského Severu. Spisovatel už za 
sovìtských èasù vylíèil muèednický zá-
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a knihy pùsobí na jiná nervová centra 
než ostatní zdroje informací. Bez ètení 
nelze dosáhnout nadhledu. Není možné 
koukat pravidelnì na televizi a nezhloup-
nout, ponìvadž pak pøebíráme její slov-
ník a myšlenkové vzorce. - Na závìr pra-
ví: „Psaní je oáza nezávislosti.” 

Mondschein, prozaická prvotina no-
vináøe Ondøeje Štindla, mj. scenáristy 
znaènì nadhodnoceného „normalizaè-
ního thrilleru” Pouta, se doèkala velkého, 
ale nepøesvìdèivého vychvalování, nej-
novìji v anketì o Knihu roku. Ještì pøed-
tím jí však dal v Týdnu co proto rozhnì-
vaný mladý kritik Vojtìch Varyš. Èteme, 
že jde o debut, který mìl zùstat v au-
torovì šuplíku, aèkoli Štindlovi pøíznivci 
buší na nekritické tamtamy. Že vyumìl-
kovaný jazyk je plný pøetížených obratù. 
Že se próza tváøí jako dílo do èeské 
literatury spadlé z nebes, ale pracuje      
s pseudointelektuálním kýèem a se 
zaumným obrazem. Potom už Varyš vy-
náší verdikt: „Výsledkem je zpocený po-
kus snaživého gymnazisty.” Finito. 

Zemøela Kvìta Legátová. Vzpomínám 
si, jak se v televizním poøadu tuze rmou-
tila, že mnozí její žáci už nežijí, zvláštì ti, 
které uèila jako zaèínající kantorka. Znal 
jsem ji z tohoto dokumentu, situovaného 
do kopanièáøské vsi na hranicích se Slo-
venskem, jedinkrát jsem ji vidìl i „live”, 
když pøebírala Státní cenu za literaturu   
a v Míèovnì Pražského hradu mluvila 
pøedevším o vztahu ke knize a o svých 
prvních kontaktech s literaturou. Pùso-
bila jako milá a obìtavá moravská uèi-
telka ze staré školy a ze staré školy také 
pochází. Pøitom byla stejný roèník jako 
má nebožka matka! Pohøíchu dostala 
státní cenu za knihu sepsanou už pøed 
ètyøiceti lety. Stalo se a nelze to již ode-
stát, stát se to však nemìlo. 

nik vesnické Rusi usmýkávané kolek-
tivizací, tzv. Velkou vlasteneckou válkou 
a poté chrušèovovskými experimenty, 
vedoucími k vylidnìní a bezútìšné 
mravní stagnaci venkova. Umøel na in-
farkt, který ho postihl, když došlo ke zne-
svìcení chrámu právì ve Vologdì. Mohl 
být pokládán za neoruralistu, leè žalo-
zpìvného životního pocitu: vylíèil, proè   
z Jeseninovy „svaté” mužické Rusi už 
zhola nic nezbylo. V redakci Našeho so-
vremenniku o nìm kdysi mluvili s ryzí 
úctou, bezmála jako o svatém muži. 

Veterán novinaøiny Miroslav Sígl, mla-
dofrontovní spolubojovník Jaromíra Hoø-
ce, se temperamentnì pustil ve služ-
bách Obce spisovatelù do redigování 
jejího bulletinu Dokoøán – a „z nièeho”, 
bez jakékoli redakèní rady pøivedl na 
svìt dvì èísla (è. 54 a 55), plná jednou 
více, jindy ménì aktuálních pøíspìvkù. 
Všechna èest, leè Sígl krátce pøed vy-
dáním è. 55 znenadání zemøel „na srd-
ce". Až se Viewegh uzdraví z kolapsu 
aorty, nepotìší ho, co o nìm v Dokoøánu 
napsal Ivan Brezina, redaktor mìsíèníku 
Maxim: že je to sázavský grafoman, kte-
rý ztratil soudnost, že jeho knihy jsou 
pøeceòovány, že své komerèní ètivo vy-
dává za literaturu – a že ho charakte-
rizuje „šmírácký a slintalovský pøístup     
k realitì”. 

Petr Placák v Respektu interviewuje 
Lubomíra Martínka a žasnìmež, nakolik 
dovede bývalý paøížský exulant být tu- 
ze „trochu radikální” a k tomu nenávistný 
a pomstychtivý. Nesužuje ho nesoustav-
né vzdìlání a nemá trauma nomáda, 
kterého vše míjí a který vše míjí? Ro-
zumnìjší jsou úvahy o knižní kultuøe: 
Martínek øíká, že takový odvrat od knih 
jako dnes nebyl ani v padesátých letech. 
Pøitom se každé myšlení musí formovat 
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Bývalý kritik, nyní upovídaný refe-  
rent Lidových novin, ano, Jiøí Peòás, se-
psal pro tento deník èlánek Pavouèí že-
ny a ubohá tlustá moucha, namíøený 
proti nìkterým knihám žen-autorek; text 
vyvolal znaèný rozruch, mj. i odmítavou 
reakci v Deníku Referendum. Lidové no-
viny pøipravily tzv. kulatý stùl, leè tam se 
vesmìs mluvilo o nìèem podružném      
a místo kritikù dostali slovo žurnalisté. 
Jedinì Tomáš Pospiszyl se v jiné rubrice 
pøiblížil k reálnému stavu vìcí: Pokud 
prozaièky píší pøedevším o sobì a ze 
sebe, Peòás je vyzývá, aby od nìèeho 
podobného upustily, má za to Pospiszyl, 
„ponìvadž jeho to jako kritika nezajímá, 
dokonce ruší a otravuje. Pøièemž to nej-
cennìjší je nalezení vlastního hlasu.” 

Nakladatelství Torst vydalo starší 
prózu Poledne ruské básníøky Natálie 
Gorbanìvské, jedné ze „sedmi stateè-
ných” z Rudého námìstí v srpnu 1968. 
Pøed pár dny autorka besedovala v praž-
ském rozhlase s pøekladatelem Milanem 
Dvoøákem – a nejen o své knize. Že má 
neujasnìné informace o èeské kultuøe,  
to se dá pochopit, nepøíjemné je to ale   
u tuzemských zástupcù: tøeba když Dvo-
øák tvrdí, že Zábranova poezie za auto-
rova života nevyšla. Nevycházela, po ro-

Ètu ve Zprávách Spoleènosti bratøí 
Èapkù vzpomínku Olgy Scheinpflugové 
na její dopisování s T. G. Masarykem. 
Prezident jí pøed Vánoci 1930 poslal 
cizojazyèná kompendia o moderních 
svìtových literaturách (prý pøecenil její 
vzdìlanost i jazykové schopnosti) a pøi-
psal podle ní tato slova: „Nic platno, èlo-
vìk, který pøerùstá náš malý Kocourkov, 
se musí nauèit znát cizí øeèi…” Soubìž-
nì je zde otištìno autentické znìní Ma-
sarykova dopisu, ve kterém stojí psáno, 
že pøeklady nestaèí, že jich je málo a „nic 
naplat - Èech, který pøerùstá náš milý 
Kocourkov, potøebuje angliètiny, fran-
couzštiny a nìmèiny”. Prezident píše      
o „milém” Kocourkovu, naopak Schein-
pflugová o „malém” Kocourkovu. Malý     
i milý? 

Prozaik Tobiáš Jirous se vrací v roz-
hovoru ke svému ne-otci Jirousovi („mám 
velkou kliku, že se mì Magor nikdy ne-
snažil vychovávat”) i ke své matce Vìøe 
Jirousové. Shrnuje, že zpoèátku „v Jeèné 
žila spoøádaná katolická rodina Nìmco-
vých. Do toho vtrhla máma, pak Magor, 
kterého se ujala Dana Nìmcová, a na-
konec všichni Plastici, když si Mejla vzal 
Janu Nìmcovou. – Když v roce 2001 
umøel táta, myslel jsem, že nic horšího 
se nemùže stát. A když umøela máma… 
bylo to krát deset. Její byt byl po strop 
naplnìný knihami, katalogy. A dùchod 
sotva z pùlky kryl náklady. Psala a psa-
la, pak vstala od poèítaèe, nevyspalá, 
pøepracovaná… a umøela. Kapitalismus 
chce všechny starší lidi uštvat.” 

ce 1969 už vùbec nikoli, leè co hned tøi 
sbírky vydané na konci šedesátých let? 
Dokonce v renomované edici Klubu pøá-
tel poezie? Ano, zapomnìtlivost, jenže 
též neúcta k tìm, kdo tenkráte Zábranu 
prosadili. I to byla stateènost. 
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Stalo se to pøed tøemi lety. Svítilo slu-

níèko, obloha byla bez mráèkù a všichni 

mìli bájeènou náladu, avšak nad naší 

rodinou vìzel jeden ošklivý chmurný 

mrak.

Byly to dva mìsíce, co jsme se do-

zvìdìli, že u mého osmiletého brášky 

propuká smrtelná nemoc. Po jeho ná-

hlém kolapsu jsme ho šli navštívit do 

nemocnice, kde si ho nechali na po-

zorování. Poté, když si lékaø pozval mé 

rodièe do své kanceláøe, se mi rozlil po 

celém tìle neskuteènì nepøíjemný pocit. 

Už z jeho výrazu jsem vyèetla, že všech-

no není v poøádku a že to zøejmì nebylo 

jen pouhé selhání organismu, jak jsme  

si nejdøíve mysleli. Èekala jsem na ro-

dièe na chodbì a bála se toho, co mi 

øeknou, až pøijdou. Když se koneènì po 

deseti minutách, které mi pøišly jako ce-

lá vìènost, otevøely dveøe, vidìla jsem 

to, èeho jsem se celou dobu obávala. 

Maminka plakala a po tatínkovì tváøi se 

koulela obrovská krokodýlí slza. „Je to 

rakovina,” zavzlykala maminka a já ne-

vìdìla, co dìlat nebo co na to øíct. Co 

bude dál?

Po návratu bratra z nemocnice už 

podle oèekávání nebylo nic tak, jako døív. 

Chodili jsme kolem nìj po špièkách, jen 

aby ho nìco nevyrušilo. Po chemotera-

pii vypadal strašnì. Oèi bez výrazu, kru-

hy kolem nich byly stále tmavší, byl neu-

vìøitelnì vyhublý a unavený. Odmítal 

potravu a to byl dùvod, proè se musel 

vrátit na delší dobu zpìt do nemocnice. 

Zavedli mu sondu èili umìlou výživu,  

aby nabral alespoò nìjaké to kilo zpìt. 

Šlo to velmi pomalu a celá naše rodina 

už se obávala nejhoršího.

Chodili jsme bratra navštìvovat každý 

den a sledovali jsme jeho zdravotní stav. 

Díky umìlé výživì se celkem spravil, ale 

ne natolik, aby vypadal jako normální 

zdravý osmiletý chlapec. Co si to jen na-

mlouvám? Jak by mohl vypadat jako 

zdravý kluk, když jeho zdravotní stav byl 

více než špatný?

Když ošetøující lékaø pøišel po mìsíci 

se zprávou, že bratrùv zdravotní stav se 

zlepšil natolik, abychom si ho mohli vzít 

domù, naivnì jsme si mysleli, že je to za 

námi. Samozøejmì jsme poèítali s dal-

šími chemoterapiemi, ale vìøili jsme to-

mu, že mu pomohou a bráška nakonec 

nad rakovinou zvítìzí.

Vše šlo skvìle a bratrova léèba po-

mocí chemoterapie se chýlila ke konci. 

Po dvou mìsících od ukonèení léèby mu 

zaèaly znovu rùst vlasy. Zaèal zase cho-

dit ven, normálnì jíst a smát se jako døív. 

Sice byl stále unavený, ale pan doktor 

potvrdil, že je to bìžné a èasem se to 

zlepší. Zaèali jsme tedy opìt normálnì 

žít, i když strašák jménem leukémie zde 

byl poøád. Nebylo dne, kdy bych na tuto 

zákeønou formu rakoviny nemyslela, ale 

nedala jsem to na sobì znát. Myslím, že 

i rodièe mìli obavy, aby se bratrùv zdra-

votní stav zase nezhoršil, ale nikdo to 

neøekl nahlas.

Rodièe docházeli s mým malým bráš-

kou na pravidelné kontroly do nemoc-

nice. V pondìlí, když se z jedné takové 

kontroly vrátili, všichni byli rozradostnìní. 

Povìdìli mi, že z posledních výsledkù se 

Kristýna Málková

Zázraky se nedìjí
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zjistilo, že leukémie z 80% ustoupila. To 

byla zpráva, na kterou jsme dlouho èe-

kali, a modlili se, aby pøišla. V duchu 

jsme dìkovali Bohu za to, že je to za 

námi. Opravdu jsme si mysleli, že se stal 

zázrak. Byl to jeden z mála pøípadù,   

kdy se podaøilo zvítìzit nad rakovinou. 

Abychom to oslavili, jeli jsme na 14 dní 

na Djerbu. Bratr tam byl v sedmém nebi, 

vždycky si pøál podívat se k moøi a teï 

se mu to pøání splnilo. Øádil ve vlnách, 

potápìl se a žil svùj sen. Nikdo by v nìm 

nepoznal toho chlapce, který pøed pùl 

rokem ležel v nemocnici na lùžku se za-

vedenou sondou. Byli jsme tak š�astní! 

Nikdo, kdo tohle nezažil, si nedokáže 

pøedstavit, jaké to je, když nìkdo z ro-

diny pøekoná takovou nemoc. V prùbìhu 

bratrova onemocnìní jsem cítila nesku-

teènou bezmoc, udìlala bych cokoli, jen 

abych mu nìjak pomohla. Bohužel to 

nešlo. Poté, co se uzdravil, byli jsme ti 

nejš�astnìjší lidé na svìtì. Mìla jsem 

takovou radost, skoro jako bych sama 

tuto nemoc pøekonala. Bohužel, štìstí se 

na nás jen pousmálo a zmizelo.

Mìsíc poté, co jsme se vrátili z do-

volené, volala tøídní uèitelka mého bra-

tra. Stála jsem vedle maminky v kuchy-

ni, zrovna jsme pøipravovaly ovocné kne-

dlíky, které máme všichni moc rádi, když 

zazvonil telefon. Maminka stála a jen 

poslouchala. Slyšela jsem paní uèitelku  

v telefonu, jak vydìšenì popisuje, co se 

stalo. „Mìli jsme zrovna hodinu výtvarné 

výchovy a zadala jsem dìtem práci. Ma-

lovaly abstraktní obraz. Pan øeditel pro 

mì pøišel, šli jsme jen za dveøe tøídy, vy-

svìtloval mi nìco ohlednì papírování. 

Když jsem se vrátila do tøídy, byl kolem 

lavice vašeho syna hlouèek dìtí a køi-

èely. Zachvátila mne panika. Když jsem  

se k nìmu prodrala, ležel na zemi a ne-

hýbal se. Okamžitì jsem volala zá-

chranku a mezitím se snažila poskyt-

nout mu první pomoc. Váš syn je teï ve 

fakultní nemocnici na jednotce intenziv-

ní péèe. Je mi to líto. Na shledanou.” 

Maminka ihned volala tatínkovi, sedli 

jsme do auta a vyrazili do nemocnice. 

Mámu pøepadl hysterický záchvat. Sna-

žila jsem se ji uklidnit, ale nedaøilo se mi 

to. Byla jsem na tom skoro stejnì jako 

ona. Po pøíjezdu do nemocnice jsme 

okamžitì spìchali na jednotku intenzivní 

péèe, ale doktor nás pøede dveømi za-

razil a vzal nás do své kanceláøe. Uvaøil 

rodièùm kávu a mnì nalil limonádu. 

Mluvil klidnì a bylo vidìt, že se snaží 

volit správná slova, aby nás nevydìsil. 

„Ještì nic nevíme, musíme poèkat na 

výsledky krevních testù. Zatím mùžete 

zùstat tady, do hodiny vám budeme 

schopni sdìlit aktuální zdravotní stav 

vašeho syna.” A tak jsme sedìli a èekali. 

Po hodinì a pùl se pøiøítil doktor. Tváøil 

se neutrálnì, avšak z tónu jeho hlasu 

jsme vycítili, že je to víc než vážné. „Tak-

že tady jsou ty výsledky.” Když spatøil 

naše vydìšené pohledy, bylo mu jasné, 

že nám došlo, co se dìje. Lehce se 

pousmál, snad aby snížil napìtí, které    

v místnosti panovalo, bohužel se mu to 

nepodaøilo, protože jsme již tušili, co 

pøijde. „Provedli jsme opìt biopsii a his-

tologické vyšetøení a s lítostí vám mu-

sím oznámit, že rakovinotvorné buòky se 

rozmnožily. Budeme muset znovu zaèít  

s chemoterapií a nasadit silnìjší léky. 

Vašeho syna si tady nìjaký týden po-

necháme, mùžete ho samozøejmì chodit 

dennì navštìvovat.” To bylo vše. Nic víc 

nám lékaø neøekl. Naše noèní mùra byla 

zpìt. 

Opìt jsme bratra každý den navštì-

vovali, po týdnu na jednotce intenzivní 

péèe ho pøevezli na pokoj, kam jsme za 

ním mohli chodit i nìkolikrát dennì. No-



25

dobøe baví, v tichosti, pøi planoucí svíè-

ce vzpomínáme na milovanou osobu, 

která nás pøed tøemi lety pøedèasnì 

opustila.

Lidé se hroutí, když pøijdou o práci, 

nebo když neudìlají maturitu, vždycky   

je však nìjaká nadìje, že vše bude        

v poøádku. Najdou si novou práci, matu-

ritní zkoušku složí na druhý pokus, ale 

co život? Nežijeme naneèisto a žádnou 

druhou šanci nám nikdo nedá. A ti, kdo 

se setkali se smrtelnou nemocí, a� už 

bezprostøednì nebo ten boj pouze sle-

dovali, si plnì uvìdomují, jak je dùleži-  

té radovat se z každé chvilky, kterou  

mùžeme strávit v blízkosti tìch, které 

máme rádi, a užívat si života plnými 

doušky.

sili jsme mu jen ovoce, protože mìl 

pøísnou dietu. Týden po pøevozu na po-

koj volali z nemocnice. Nastaly kom-

plikace a mùj malý bráška zemøel. Byla 

to neskuteèná rána pro celou naši ro-

dinu. V tu chvíli jsme všichni pochopili… 

zázraky se nedìjí! Mìsíc po pohøbu      

se maminka psychicky zhroutila. Už ne-

mohla dál vydržet ty lítostivé pohledy 

sousedù a ostatních lidí v naší ulici. 

Každý takový pohled jí pøipomínal, že 

pøišla o milovaného syna. Po pùl roce     

v psychiatrické léèebnì byla schopna 

vrátit se do normálního života, ale už 

nikdo nespatøil na její tváøi ten krásný 

úsmìv, kterým všechny obdarovávala 

pøed touto tragédií. A tak v tento krásný 

sluneèný den, kdy se všichni ostatní 

Na køídlech andìla

odletím do daleka

jsem lehká

mì netíží zemì

pøej si a vzlétneš též

dnes zanechám starostí

a práce

dnes poletím

do fantazie

v ní se rozpustím

a den bude mechový polštáø

a tmavá noc

peøina

posetá hvìzdami.

A ukolébá jemná hudba

a taky vùnì.

Zda cítíš ji též?

Malinko ovocná, rùžová

nìžná

jako vánek

co si se záclonou

kdesi v orientálním

zámku hraje.

Vidíš to, co já?

Cítíš to taky tak?

Cinkají zvoneèky a zlehka našlapují

víly.

Potichu

a� je nevyplašíš.

Nedá se slovy popsat

ta nádhera

šumícího moøe

a bílých

závojù

mìkce si hrají

s kamínky.

Lucie Koutná

Na køídlech andìla
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Nový kalendáø
plzeòský, tentokrát 
plzeòsko-øezenský

Když jsem pøed èasem nad stránkami vy-
daøeného èesko-nìmeckého almanachu Kra-
jiny našich srdcí / Herzenslandschaften vy-
jádøil upøímnou radost z navázání partnerské 
spolupráce mezi plzeòskými a øezenskými 
spisovateli, netušil jsem, že ani ne po roce 
budu mít pøíležitost si podobný zážitek zopa-
kovat. Mám na mysli nové èíslo již tradièní-  
ho plzeòského kalendáøe (tentokrát plzeòsko-
øezenského, na obálce je uveden název Lite-
rární kalendáø Plzeò-Øezno 2013, v tiráži Lite-
rární kalendáø èesko-nìmecký 2013, ètenáø si 
tak zøejmì mùže vybrat), které vzniklo spo-
leèným úsilím èeské a nìmecké strany na 
sklonku loòského roku.

Kalendáø vydaný Miloslavem Kristem (vy-
davatelství ArtKrist) pod hlavièkou Støediska 
západoèeských spisovatelù a s finanèní pod-
porou Nadace 700 let mìsta Plznì, plzeòské-
ho magistrátu a Rady mìsta Plznì obsahu-   
je dvanáct krátkých textù šestice èeských       
a šestice nìmeckých spisovatelù (plus jedno 
úvodní zamyšlení èeského autora jako bo-
nus) v zrcadlovém èesko-nìmeckém podání.        
O pøeklad èeských textù do nìmèiny se po-
starala Johanna Filipová, o poèeštìní nìmec-
kých pøedloh Václav Gruber. Nedílnou sou-
èástí kalendáøe jsou rovnìž ilustrace plzeò-
ských výtvarnic a výtvarníkù, které publikaci 
vtiskly jedineèný ráz. Kalendáø je v závìru 
doplnìn struènými portréty všech zastou-
pených autorù, sestavenými v duchu celé 
knihy, tedy opìt dvojjazyènì, èesko-nìmecky.

Mezi èeskými pøispìvateli najdeme známá 
jména plzeòské literární scény. Knihu otevírá 
hloubavý, výrazovì sevøený text Jana Sojky    
o složitosti hledání regionální identity jedince 
v souèasné Evropì (Moje Evropa). Václav 
Gruber v Blbé zimì pøedstavuje krátký vhled 
do života jedné plzeòské domácnosti, jež má 
k idyle daleko, a to nejen kvùli propršené zi-
mì. Tamara Kopøivová se prostøednictvím  
Snu pøenese do krajiny svého mládí a s nos-
talgií navštíví zákoutí, která mezitím promì- 
nil èas. Rovnìž v ponìkud upovídaném textu

Jarky Málkové Námìstí vzpomínek se plzeò-
ská místa stávají odrazovým mùstkem pro 
vzpomínání a životní bilance. Jiøí Hlobil za-
chytil ve své poémì Jeden den a noc mo-
zaikovitým zpùsobem atmosféru západoèes-
ké metropole; nad rozevlátými verši a rýmy 
typu blùzy-Radbùzy (sic!) si pøipomeneme 
okøídlené „ménì je nìkdy více”. Vlasta Špin-
ková popisuje v povídce Jsou mezi námi noè-
ní návrat z dámské jízdy a setkání s tajupl-
ným cestujícím; ètení textu výraznì kompli-
kují neústrojné pokusy o vnitøní monology 
znaèené jako bìžná pøímá øeè. Milan Èe-
chura v posledním pøípìvku – anekdotì – 
ukazuje, že pøed náledím jsme si všichni 
rovni, a� už pán èi kmán, básník èi èlovìk       
z lidu (Náledí).

Nìmeètí autoøi pro své texty reflektující 
atmosféru Øezna volili vìtšinou tradièní formy. 
Krátká sonda do života jednoho stárnoucího 
páru Rolfa Stemmleho (Pohled hodináøe / Die 
Sichtweise des Uhrmachers) v mnohém pøi-
pomíná Gruberùv text, jen celkové vyznìní je 
o poznání smíølivìjší. Hrdinové všedního dne / 
Helden des Alltags Angely Kreuzové po-
jednávají o malých velkých problémech øe-
zenských popeláøù, rázovitých lidí z okraje 
spoleènosti, kteøí dávají upomenout na Hra-
balovy pábitelské postavy. V krátkém opusu 
Kvìtiny popravit / Blumen hinrichten se Flo-
rianu Sendtnerovi podaøilo pojmenovat na 
pøíkladu staøeèka, jenž z vlastní iniciativy 
zaène likvidovat pampelišky volnì, tedy bez 
povolení èi náznaku disciplíny rostoucí ve 
spárách dláždìného chodníku, mnohé ne-
gativní vlastnosti pøisuzované našim západ-
ním sousedùm. Pøíspìvky Marity Panzerové  
a Helmuta Hoehna mají blíže k etnografii nežli 
k autorské beletrii – v prvním pøípadì (Šibe-
nièní vrch – promìny / Der Galgenberg – Me-
tamorphosen) jde o kronikáøské zachycení 
promìny øezenského šibenièního vrchu v pi-
vovar, v druhém o pøevyprávìní místní èer-
tovské povìsti (Jak se dostali èert a jeho 
babièka do dómu / Wie der Teufel und seine 
Großmutter in den Dom gekommen sind). 
Koneènì Carola Kupferová spontánnì vyjme-
novává ve své enumerativní apostrofì Øezna 
Kontinuita Øezna / Regensburger Kontinuität 
vše, co ji poutá k minulosti i pøítomnosti ba-
vorské metropole.  
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Texty èeských a nìmeckých autorù jsou    
v kalendáøi umístìny „na pøeskáèku”, takže 
ètenáø je nucen neustále pøecházet mezi 
plzeòským a øezenským prostøedím. Vzhle-
dem k tomu, že literární kalendáø není urèen  
k souvislému ètení, to ovšem nelze považovat 
za chybu, spíše za nevšední „vlastnost” pu-
blikace splácející daò její kompozici. Zajíma-
vé je rovnìž vzájemné srovnání originálních  
a pøeložených textù. Pøeklady do èeštiny jsou 
provedeny relativnì volnì, s notnou dávkou 
empatie, tedy tak, aby atmosféry obou jazy-
kových verzí co nejvíce korespondovaly. Pøe-
klady do nìmèiny vynikají vìcnou pøesností, 
ale též urèitou strohostí, umìøeností, která ve 
výsledku potlaèuje rùznorodost autorského 
stylu a nejednou posouvá významové nuance 
v neprospìch originálu (jako pøíklad vizme 
pøeložení úvodní vìty povídky Vlasty Špin-
kové, kde je posun ve významu evidentní: 
„Páni, to byla ale jízda! – Mensch, war das ein 
prima Abend!”). 

Kalendáøové ètení má svá specifika: autoøi 
jsou omezeni co do rozsahu i tématu, žádá se 
od nich struènost, lidovost, nekomplikovanost 
vyjádøení… Novì vydaný Literární kalendáø 
èesko-nìmecký 2013 tyto atributy splòuje, 
nadto pøichází se zajímavou dvojjazyènou 
kompozicí, která utváøí pomyslnou osu du-
chovní spøíznìnosti mezi Plzní a Øeznem. 
Vìtšina zmínìných výtek (nejednoznaènost 
titulu, chybìjící korektury èeských textù, ne-
sjednocené pøeklady, možná ještì náhrada 
nìkterých pøíspìvkù vhodnìjšími) by smìøo-
vala k postavì redaktora/editora, kdyby 
ovšem nìkdo takový existoval. Alespoò v ti-
ráži žádný uvedený není. Je jistì škoda, když 
dobrý úmysl a úctyhodné nasazení ve vý-
sledné fázi ztroskotá na odbyté, èi ještì hùøe 
– zcela nepøítomné – redakèní práci. 

Martin Šíp

NÌCO SE STALO

Václava mám nejradši
Milí ètenáøi! Když jsem byl mladý, není to 

tak dlouho – slabých pìtaètyøicet let, „frèel”    
v našem hudebním éteru obrovský hit. Na-
hrála ho tehdy dvouèlenná skupina SAZE      
a jmenoval se „Václava mám nejradši”.

To je hezký úvod, viïte? Nikdo sice ne-
chápe, proè jsem ho napsal, ale to bude asi 
tím, že nevíte èeho nebo respektive koho se

bude tento èláneèek dotýkat. Doufám, že se 

dotyèného nìjak nedotkne, nebo� to není žá-

dná netýkavka, ale docela fajn chlap.

Chtìli byste vìdìt, o koho jde? Tak vám to 

prozradím. O spisovatele Grubera.

A ptáte se, proè ta výše zmiòovaná pís-

nièka? Protože spisovatel Gruber se jmenuje 

Václav – a že taky mnì jako jeho literárnímu 

kolegovi bylo blbý jen tak obyèejnì napsat 

„Všechno nejlepší k narozeninám”.

Takže si vypùjèím pár slov z textu skladby 

a jejich prostøednictvím mu popøeji:

Václava mám nejradši / tomu žádnej ne-

staèí / Václava mám nejradši / protože je kus.

Je logické, že jsou na svìtì lidé, které 

mám radši než Václava Grubera. Napøíklad 

mou ženu. Je hezèí a vaøí mi. Ale Vaška mám 

rád taky, i když mnì nikdy nic neuvaøil. Ale  

kus to je. Nemyslím zrovna vzrùstem, ale tím, 

že se s ním dobøe povídá, že je na nìj spo-

lehnutí a taky že je lékaø a to je dobøe, nebo� 

v jeho pøítomnosti nabývám dojmu, že se mi 

nemùže nic stát. Ten mùj vztah k nìmu sa-

mozøejmì nepramení pouze z tìchto vlast-

ností, je jich mnohem víc, ale nebudu tady     

o nich psát, protože by mi nestaèil papír.

 Když se Václav zasmìje / ohýbaj se koleje

Tyto øádky se vztahují k oslavencovì tvor-

bì. Jsem jako humorista rád, že po dlouhé øa-

dì románù z lékaøského prostøedí (vynikají-

cích, ale vážných) zavítal ve své pøedposlední 

knize Malý tygr ve vlastní š�ávì i na pole le-

grace. Rozhodnì do bláta, které obèas na po-

lích bývá, nezapadl. Jak øíkám: Je to kus.

 Užijem si veselí / ve sklenici od zelí / hra-

jeme si na cvoci / a na žraloci

K tomu, Václave, ta událost, která Tì èeká, 

pøímo vybízí.

Když zavlaje zástava / toho mýho Václava 

/ když zavlaje zástava / tak jsem š�astná hned

Takže milí ètenáøi. Zástava toho našeho 

Václava prvnì zavlála 10. bøezna 1953. Tento 

rok mu bude… – zdatní poètáøi si to hravì se-

sumírují. Vy ostatní nezoufejte, buïte úplnì 

obyèejnì š�astni s ním a dovolte, abych mu 

jménem svým a snad i vaším popøál tøesku-   

té zdraví, hezkou oslavu, nekalné ráno po ní  

a taky a� mu to poøád píše stejnì dobøe jako 

dosud.                                       Milan Èechura
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- studentka SOU Domažlice, 

  žije v Tøebnici

Vratislav Maòák (1988 Støíbro) 

- redaktor, prozaik, 

  žije v Praze a ve Støíbøe 

Kvìta Monhartová (1938 Volynì) 

- výtvarnice a básníøka, žije v Plzni

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

Jan Sojka (1973 Plzeò) 

- pedagog, básník, 

  prozaik a „antidivadelník”

Vilém Stadtherr (1966 Stod) 

- hudebník, skladatel, básník a prozaik, 

  žije v Plzni

Martin Šíp (1979 Plzeò) 

- bohemista a germanista

Karel Trinkewitz (1931 Meèeøíž) 
- výtvarník, básník, esejista, žije v Rabí
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