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EDITORIAL 1

Jiøina Fuchsová

Tohle, tohle udìlali s mou zemí.

Øíjen je øíjen je øíjen. V øíjnu bychom 

mìli v prvé øadì pøijít s kytièkou k život-

nímu jubileu Jiøiny Fuchsové, žijící již pùl-

století v severoamerickém exilu – a nyní 

(skoro?) každé léto krátce i v rodné Plz-

ni. Jenže Fuchsová není pouze básníøka 

(své první verše uveøejnila ještì v plzeò-

ské Pravdì), nýbrž i velká èeská (a pl-

zeòská) vlastenka. Vytvoøila exilovou Ce-

nu Jana Zahradníèka, už pøed ètyøiceti 

lety spoluzaložila v Los Angeles dnes již 

zaniklý Klub èeskoslovenské kultury, je-

hož nepøímými dìdici se stala dílem Kni-

hovna Jiøiny Fuchsové, dílem Památník 

zahranièních Èechù. Právì ten nyní s vel-

kou obìtavostí pøemis�uje do Plznì: tøi-

atøicet beden pøevzácného archivního 

materiálu! Aniž by k tomu potøebovala 

poèetný tým manažerù koordinace a ko-

ordinace manažerù. Kdyby byli všichni 

jako Jiøina Fuchsová, bylo by plzeòské 

kultuøe (i literární) líp. Jenže nejsou        

a Fuchsová není v Plzni. O to víc s úctou   

a uznáním gratulujeme.

Øíjnové èíslo zahajujeme novými 

básnìmi talentované Kateøiny Sachrové, 

která se už usadila ve svém rodišti a jed-

nou se mùže stát plzeòskou básníøkou  

è. 1. Anebo také ne, poezie nemusí být 

za každou cenu soutìživá. Po delší dobì 

uveøejòujeme ukázku z prozaické tvorby 

Petra Kersche, autora též nemálo spo-

jeného s Plzní a pøedevším s blízkými 

Blovicemi: jeho návraty do protektorátní 

atmosféry nejsou jen pamìtnické, leè 

pøedevším umìlecké. Návratem do dáv-

ných èasù je i vzpomínková, doposud 

netištìná autobiografická reportáž jubi-

lantky Jiøiny Fuchsové, kterou ocení ur-

èitì ti, kdo tenkrát žili, mìli by si ji však 

pozornì pøeèíst i naši mladí souèasníci, 

pro nìž není žádný problém zaletìt si do 

Spojených státù nebo tøeba do Antark-

tidy. Ani k tomu nepotøebují mít papínky 

u moci. A nemusí si pokaždé poøizovat 

vily. Stanislav Bukovský tak trochu reka-

pituluje dìjinné osudy Èeskoslovenské  

a nynìjší Èeské republiky: podotknìme 

pouze, že snad nikdy o kultuøe neroz-

hodovali tak nekulturní lidé jako tøeba 

soudobí ministøi èi ministrynì kultury. Po-

prvé se v Plži pøedstavuje i Miroslav So-

soi, básník anarchistický a mluvèí anar-

chistického proudu: na básnì jistì dojde, 

teï jsme dali pøednost jeho textu pro-

zaickému. A pak je tu malá pohlednice   

z Francie: poslal ji André Besson. 

Kritikùm každý spílá, nejvíce kejha-   

jí potrefené husy. Jenže je kritika a je 

pseudokritika, o to víc proto potìší pro-

fesionální kritická reflexe, jíž Ivo Harák 

pomìøuje rozšíøenou reedici erbovní 

události plzeòské poezie – Ostrovních 

básní Iva Hucla. 
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Báseò se ztraceným názvem

Dojímá mì

prùtrž slov

za dne

kdy slunce odplivlo si

a èas

nedoèkavì podemlel bøehy

Sudièky mlèenlivých veršù

co zkroucená tìla múz

napøíè unaveným horizontem

Dojímá mì

dunivý dotek jejich klínù

a Mìsíc-sebevrah

zakryl si oèi

Hvìzdo má

prodejná èarodìjko

dojímá mì

smrt tvých bìžcù

...vyhasínají u psacích strojù

s výrazem tichého pøání

pojmenovat

tebe

Mìsto bez tváøí

Jdu mìstem bez tváøí

jsem v nìm a pøece vzdálená

Jdu mìstem bez tváøí

mìstem bez jména

Jdu mìstem bez tváøí

jsem v nìm a pøece vzdálená

Jdu mìstem bez tváøí

mùj krok ozvìna

ozvìna

ozvìna

ozvìna

....

Báseò smutnotklivá

Kams mi utekla

divoplachá

Do tvých oèí 

temnoèirých

dívat jsem se chtìl

miliony let

èasuvìèných

Ukrýváš se mi

útlosmìlá

v hlubokém lese

mechotichém

Kde jsou ta rána

jasnozlatá

kdy teplá tvoje dlaò

jemnovzácná

spoèívala na polštáøi

nocihvìzdném

Kam zmizela tvá silueta

dlouhostinná

Odešla chùzí 

klidonosnou

Mnì zbyla jen píseò

slzožalná

Kateøina Sachrová 

Útlosmìlá v lese mechotichém...
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Nikdy nenapadalo v mìsteèku B. tolik 

snìhu jako ve dvaaètyøicátém roce v oné 

lednové noci na nedìli. Vánice se roz-

fièela a vládla od pùlnoci; chumelení 

ustalo až pøi rozednìní. Spící se probou-

zeli zvláštním tichem, které se vždycky 

po vydatném snìžení venku rozhostí. 

Když lidé odhrnuli na oknech zatemòo-

vací závìsy, ulice vyhlížely, jako by do 

nich zlý kouzelník pøièaroval bílou, mra-

zivou, zlovìstnou, èíhající, pøikrèenou 

nestvùru.

Do kostela na ranní mši nepøišel 

nikdo, ani chlapci, kteøí pomáhali faráøovi 

jako ministranti. Radnièní hodiny od-

tloukly osmou a reproduktory mìstské-

ho rozhlasu se rozchrchlaly mimoøád-

ným hlášením: Všichni práceschopní 

muži ve vìku od patnácti do šedesáti let 

se vyzývají, aby se dostavili k odklízení 

snìhu. Úsekoví velitelé CPO v jednot-

Sníh

Petr Kersch

livých ulicích urèí každé odklízecí sku-

pinì úkol. Dostavte se ihned. Vezmìte    

s sebou lopaty na odklízení snìhu. Ko-

nec hlášení... – Z reproduktorù se ozvala 

obvyklá dechovka, ale bøeskný pochod 

po tøech taktech jako by nìkdo u�al        

– a energický ženský hlas celé hlášení 

opakoval. 

„Co znamená é bé ó?” ptal se Josef 

své rozespalé manželky. Pootevøené 

okno zavøel a zatáhl záclonu.

„Cépéó... Civilní protiletecká ochrana. 

Na Berlín už prý padaly bomby, hlásili     

z Londýna.” Anna zívla a posadila se na 

posteli. 

„Mìl bych taky jít pomáhat odklízet 

sníh,” uvažoval nahlas Josef. „Snìhu 

venku leží spousta, nejmíò metr, muselo 

snìžit celou noc. Ve mìstì to bude ho-

tová kalamita.”

Anna vyskoèila. „Odklízet sníh? Ty? 

Srdce I.

Ztratilo se

v davu myšlenek

Naposledy spatøeno

v lesích za mìstem

Vyhlašuju po nìm pátrání

Vypisuju odmìnu

Živé èi mrtvé

Poznávací znamení: Zlomené

Srdce II.

V odlivu slz
ztratila se mi bárka

Bylo to mé srdce 
pohánìné vìtrem

Vonìlo tvými vlasy.

A jen co smutek
vykouzlil krápník
ze stropu èasu

vrátilo se mi 
s pøílivem
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školy, jenže když jsem já, prvòáèek, hrá-

val s klukama kulièky, tys byl ve ètvrtý 

tøídì a pinkal na kurtech za sokolovnou 

tenis.”

„Jo, máte pravdu, se stavitelovic 

Janièkou. Ta se mi tenkrát líbila.” „Tak já 

du verbovat na sníh další práceschopný 

muže. Pøidìlenou máme Mlejnskou ulici 

a hlavnì se musí odházet sníh na mostì. 

Za pùlhodinky? Nezapomeò na lopatu.   

A teplou šálu.”

Právì když se Goldstein doplahoèil   

v závìjích do Mlejnské ulice, muži zaèali 

pracovat. Hromady snìhu, shazované do 

øíèního proudu, odplouvaly, jako by zá-

vodily.

„Kolik nás je?” Šlesink se rozhlédl.    

– „Teïko s tebou, dochtore, sedm. Ta-

dyhle Franta Pojer, dva mladý Kašové, 

Eda a Vojta... Od Weindlù jejich kluk      

a Tonda, èeledín... a já... Máš lopatu? Jo, 

prima. Co to máš na kabátì? Jo, tu vaši 

hvìzdu...” Šlesink našpulil rty a hvízdnul 

si. „Tus teda, dochtore, moch nechat 

doma...”

Josef Goldstein sklopil zrak a pravou 

rukou se dotkl žluté šesticípé hvìzdy na 

pøedním díle svého kabátu. Byla støižena 

z plátna, které nìkdo podomácku ožlutil, 

po obvodu zaobroubil drobnými èernými 

stehy a pøišil k zimníku. Na støedním poli 

hvìzdy nápis Jude, èernou bavlnkou vy-

šitý s ženskou peèlivostí, byl velmi dobøe 

èitelný.

Muži obstoupili Goldsteina, hledìli na 

plátìnou hvìzdu a nìkdo se zeptal, proè 

se hvìzda musí nosit na levé stranì? 

„Vypadá jako støelecký terè,” zavtipkoval 

mladý Weindl. Nikdo se nezasmál. Bylo 

slyšet huèení vody, valící se pøes ne-

daleký splav.

„Chodil jsem tu do obecné školy. Už 

je tomu moc let, to je fakt. Možná, že      

Myslíš, že místní lidi o tobì nevìdí? Že 

sem jezdíš vlakem bez povolení? Chceš, 

aby tì udali?”

Josef se podíval oknem znovu a ze-

ptal se, jestli Anna zná toho èlovìka       

v huòaté beranici, který stojí u vrátek      

a dívá se na dùm.

„To je soused, pan Šlesink, já mu 

øeknu, že tady nejseš..., žes tu dlouho 

nebyl...” – „Nikam nechoï,” pøerušil Jo-

sef ženu, „a oblékni si župan. Je tu 

chladno, mohla bys nastydnout. Zatop    

v kamnech a udìlej nìco k snídani. Já 

se s panem – Šlesink jsi øíkala? – já se s 

ním domluvím, on asi pøišel kvùli tomu 

snìhovému dopuštìní. Heleï, ten tvùj 

domácí – pan Srnec – není ho nahoøe 

vidìt ani slyšet... Že by nebyl doma?... 

Nebo se mu nechce do mrazu...” Anna 

se postavila svému muži do cesty a sep-

jala ruce. „Jozif, prosím, nechoï nikam. 

Já to nechci. To by dopadlo špatnì. Uda-

jí tì a seberou nás oba.”

„Øíkáš, že o nás a o mých cestách    

z Prahy zdejší dobøe vìdí? Anny, miláè-

ku, proè ti udavaèi doposud mlèeli? Že 

by èekali na pøitìžující okolnost? Aby 

mohli napsat: Meinen Herren... Podívejte 

se na toho zasmrádlého židovského pod-

vodníèka... Nejenže k nám cestuje bez 

povolení, ale dokonce se vyhýbá úøednì 

naøízené pracovní povinnosti!” 

„Ono se to nezdá jako døina – házet 

za mrazu lopatou sníh. Ale èlovìk s ne-

zvykem mùže z toho nastydnout a dostat 

i zápal plic,” øekl u vrátek pøes plot 

Rudolf Šlesink, majitel radioelektro-

opravny a zástupce velitele civilní pro-

tiletecké ochrany. – „Pøiï podle toho, jak 

se na tu práci cejtíš, Goldštajn,” dodal     

a pøimhouøil levé oko.

„My se známe, pane Šlesinku?” vy-

dechl s pøekvapením Goldstein. Šlesink 

se rozesmál. „Chodili sme tady do stejný 
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„Nìkdo sem de...” upozoròoval Eda 

Kaša, „támhle odshora, sou dvá. Ten 

vzádu je èetník. Má na rameni flintu.”

„Jo, a vepøedu ten skrèek v klobouku 

a v plášti pøepásaném øemenem – ten 

vypadá na gestapo,” mínil pan Šlesink   

a dodal: „Dochtore, tvùj zimník nechej 

složený tam na závìji, kde jste sedìli. 

Jsme pracující lidi a je nám teïky horko, 

že jo. Zastavte se, poèkáme, co bude.”

Že by o tìch udavaèích Anna mìla 

pravdu? Otázka, která bleskla Goldstei-

novi mozkem jako prvá. Když se pøizná, 

bude to výhodnìjší? Jawohl, ich bin ein 

Jude. Gestern fuhr ich von Prag ab...  

Ne, povolení žádné nemá. Vysvìtlení? 

Ano, mìl obavy o svou manželku, do-

zvìdìl se, že náhle onemocnìla. Anna 

Goldstein, die Arierin, selbstverständ-

lich... Ano, smíšené manželství, bez-

dìtné...

Josef Goldstein byl právník a nacis-

tické pøedpisy bral jako zlo, které zkusit 

obejít stojí za to, když èlovìk chce smr-

tonosné zlo pøežít. Nemít na sobì vi-

ditelné oznaèení Jude znamenalo pro 

každého Žida, zastiženého nìjakou nì-

meckou kontrolou na ulici, krutý postih. 

Facky a kopance hned na chodníku byly 

bìžné. Mnohem horší bylo následné zat-

èení a výslechy na gestapu, po kterých 

týraného a ponižovaného provinilce za-

vøeli do cely, kde jediným vybavením byl 

slamník na podlaze a kbelík. Pokud byl 

za pár dnù podmíneènì propuštìn, mohl 

mluvit o velkém štìstí, protože nebyly 

øídké pøípady, kdy kvùli nenošení hvìzdy 

skonèil v koncentraèním lágru.

Pochùzky po pražských ulicích a skrom-

ný podnájem v pražském èinžáku pro 

doktora Goldsteina byly dùležité. I teï je-

ho klienti si poøád vážili úsudkù a rad, 

které jim jako zkušený advokát poskyto-

v poslední dobì nìkdo z vás o mnì za-

slechl nìjaké øeèi,” øekl Goldstein.

„Ale jo,” odpovìdìl pan Pojer, velký, 

zavalitý chlap, který mìl na sobì krátký 

kožený kabátec a na nohách vysoké jez-

decké boty. „To se tak tady nìjak ví, že 

sem obèas dojíždí za svou ženou doktor 

Goldstein z Prahy, že jste advokát, že 

jste tady nìkolika lidem dobøe poradil     

– ale tu pitomost, tu hvìzdu, tu takhle 

zblízka vidím prvnì...”

„To se divím,” namítl Goldstein, „Židi 

tady žijou dlouho. Znám nìkolik rodin     

– Krausovi, Löwithovi, Bekovi... Potká-

váte je, zdravíte se, takovouhle hvìzdu 

pøece na nich musíte vidìt každý den...” 

Dívali se jeden na druhého, nikdo ne-

odpovìdìl.

„Nebo... nebo už tady ti Židi nejsou?” 

ulekl se Goldstein.

Pojer zarazil lopatu do závìje. „Ne-

jsou. Nikdo z nich tu není. Odlifrovali je 

najednou, všechny. Akorát dìda Bekovic 

do transportu nešel – ten se obìsil doma 

na pùdì.”

„Pùjdem radši makat, dochtore,” øekl 

pan Šlesink, „vemte tady s Frantou tu 

levou stranu mostu a ostatní taky... Za 

mnou! Deme dìlat!” Pan Šlesink si 

odplivl a zaèal prohazovat snìhovou 

spoustu jako první.

Když muži dojedli donesený obìd, 

paní Šlesinková a paní Goldsteinová 

sebraly kastrùlky a lžíce, hrneèky a ban-

dasky, taky nabìraèku a nùž na krájení 

chleba, všechno srovnaly do dvou vel-

kých košíkù, na muže, kteøí odpoèívali 

na hromadách snìhu, se usmály a ode-

šly. Odklízení snìhu byla skuteènì døina 

– sníh byl vlhký, tìžký – zbývalo ho dost 

a z nedìlního dne zùstávala ta kratší 

polovina.
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Goldstein pohlédl na muže, se kte-

rým celé dopoledne odhazoval sníh. 

Obrovitý Franta stojí dva kroky vedle 

nìho, opírá se o násadu lopaty, tváøí se 

lhostejnì. Až pøíliš lhostejnì – advokát 

zná podobnou tváø ze soudních síní. 

Takto se pøetvaøuje èlovìk, který nìco 

skrývá, nìco, co za žádnou cenu nesmí 

být prozrazeno.

Když v øíjnu tøicátého osmého roku 

èetaø František Pojer s ostatními vojáky 

svého oddílu opouštìl Alenu – to jest po-

hranièní železobetonovou pevnost, ozna-

èenou na štábních situaèních mapách 

písmenem A –, nebylo do øeèi nikomu. 

Kolem odevzdávání ostré munice, sig-

nálních svìtlic, kulometù, pušek a pisto- 

lí nastaly ve zbrojním skladu nìjaké 

nesrovnalosti, František musel znovu 

všechno pøepoèítávat a zapisovat – na-

konec zjistil, že dvì bednièky se støeli-

vem pro lehký kulomet jsou pøespoèetné, 

chtìl to hlásit, ale rozmyslel si to. Jsou 

zazdìné u Pojarù ve stáji, za prostøed-

ním pilíøem. Ne, tihle dva na bednièky    

s municí nepøišli. Ti jdou najisto sebrat 

nìkoho jiného.

Vedle Franty stojí mládenec, které- 

mu pan Šlesink neøíká jinak než mladý 

Weindl. Jeho tváø zraèí velkou nejistotu. 

Je bledý, popotahuje nosem, odhrnuje   

z èela èerné, kuèeravé vlasy, navlhlé po-

tem, oèima tìká sem a tam, jako kdyby 

hledal smìr, kterým by bylo možno unik-

nout. 

Weindl mladší cítí nebezpeèí. Pøi 

èeském vysílání z Londýna si vždycky    

s tátou rozložili školní atlas a hledali 

místa bojù, o kterých se z rádia dozvì-

dìli. Našli Kyjev a našli taky Minsk, od-

hadovali z mapy, jak jsou Nìmci daleko 

val – ovšem jednání se konala mezi 

ètyøma oèima; žádné kanceláøe, žádné 

pøípitky v salónech, žádné pracovní obì-

dy v Savarinu. K veèeru museli konèit, 

aby se doktor Goldstein dostal domù – 

pìšky – vèas, to jest ještì pøed uplynu-

tím doby, ve které bylo Židùm povoleno 

vycházet na ulici. Na schùzkách Gold-

stein poskytoval dobré rady, ale také in-

kasoval palmáre a dovídal se dùležité 

novinky.

Nejdùležitìjší novinkou se jevila mož-

nost obdržet povolení cestovat z Prahy 

vlakem až do místa urèení za úèelem na-

vštívit vlastní manželku v povoleném ter-

mínu dvou kalendáøních dnù. Doklad byl 

opatøen fotografií cestujícího, orazítko-

ván policejním velitelstvím a parafován 

dalšími kontrolními orgány. Dùvod cesty: 

manželka Anna Goldsteinová a její váž-

né onemocnìní.

Cestovní doklad se mohl využít k nì-

kolikerému vycestování. Vypadal vìro-

hodnì, ale byl to padìlek. To doktoru 

Goldsteinovi nabízející poctivì sdìlil pøe-

dem. 

Anna Goldsteinová nebyla nemocná, 

ale mìla zlé tušení. Se svým Jozifem 

chtìla poèít dítì – døív, než takovou mož-

nost nacistické zrùdy zhatí. Mít dítì, kte-

ré by pro ni znamenalo pokraèování její 

lásky až za pøípadný Goldsteinùv hrob. 

Jozif se snažil tužbu své milé Anny splnit 

ze všech sil – ale nebezpeèné cestování 

z Prahy do B. nepøineslo oèekávaný 

úèinek. Ani následné cesty, které doktor 

podnikal už doèista naèerno, bez papírù, 

nemìly jiný výsledek než neurotické bo-

lesti hlavy a bøicha u obou zúèastnìných. 

Èetník a jeho prùvodce se pøiblížili, 

èetníkova puška se zaleskla, byl na ní 

nasazen bodák.
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když je pøistihl v aleji na hruškách. To je 
promlèená záležitost. O žádném praseti 
nic nevíme, Edo.

Oba pøíchozí se zastavili na pìt krokù 

od mužù s lopatami. Ten malý civil má 

skuteènì na opasku pouzdro s pistolí. 

Rozkroèil se, øekl nahlas Heil Hitler! – 

zdvihl pravici s otevøenou dlaní, ale tro-

chu ledabyle, jako kdyby chtìl naznaèit, 

že to, co bude následovat, považuje za 

dùležitìjší. Nìkdo z hlouèku odpovìdìl 

hajl, ostatní zažbrblali dobrej.

Strážmistr Koc dal rukou nenápadné 

znamení – neznáme se! Vyjma doktora 

Goldsteina poznali èetníka všichni. Pojar 

s ním v hospodì u Šimlù každý pátek 

veèer hrál mariáš. Dìda Kocovic – dej 

mu pánbùh vìènou slávu – se odjakživa 

hlásil k nìmecké národnosti. Strážmistr 

Koc taky obstojnì mluví nìmecky a to-

mu, na co se teï Nìmec svou tadello-  

se hoch Deutsch zeptal, docela rozumí. 

Zøejmì se oba pøedem domluvili, že 

strážmistr obratem všechno pøetlumoèí, 

co Nìmec øekne, aby se nikdo nemohl 

vymlouvat, že pøíkazùm nerozumí.

Co ten mròous tady chce? – Šlesin-

kovy myšlenky pøeskakovaly z jedné vìci 

na ostatní jak elektrické jiskry. Doktora 

Goldsteina že by tady nìkdo udal, pro-

tože... ale ne, to je nesmysl. Vždy� se 

sám na tuhle práci dobrovolnì pøihlásil   

– uposlechl veøejné výzvy starosty. Kdy-

by bylo po nìm vyhlášeno nìjaké pá-

trání, zatkli by ho už ve vlaku na ces-    

tì sem do B. – Nebo jdou po mnì? Na 

gestapu skøípli starého Weindla, aby 

mluvil? Šlesink cítil v hrudi bolestivý tlu-

kot, ale nechtìl si pøiznat, že má strach.

Když se strážmistr zeptal, zda tady 

pøed Herr Obersturmführerem stojí muži 

od Moskvy a od Leningradu. Weindl otec 

prorokoval, že postupující nìmecká voj-

ska se ocitnou v rozsáhlých rovinách 

ruských stepí brzy v pasti. Nejpozdìji do 

pøíští zimy... Vzpomeò na Napoleona – 

vykøikoval táta – jak na svou roztahovaè-

nost zle doplatil! Áda dopadne stejnì!

O tátovi nejsou dlouho žádné zprávy. 

Skoro dva mìsíce! Udal ho prý nìjaký 

anonym... Poslech zahranièního vysílání 

se trestá káznicí nebo smrtí...

Jan Weindl mladší nespouští z pøi-

cházející dvojice zrak. Ten chlápek vpøe-

du vypadá skuteènì jako Napoleon, Na-

poleon s pistolí na opasku... Proè mì 

nesebrali hned s tátou? Ach jo, nebyl 

jsem ještì plnoletý... Nebo si zjistili, že 

máma nemùže chodit, tak abych se         

o statek staral já.

Teï blížícímu se gestapákovi pod-

klouzla noha, málem sebou praštil o zem, 

ale èetník ho pohotovì zezadu zachytil. 

Oba Kašové stojí vedle Goldsteina 
na opaèné stranì než Franta. Jsou bratøi 
– dvojèata, z pìti dìtí. Kašová je posla- 
la na odklízení snìhu, protože jsou ve 
svých patnácti letech silní poøízkové. 
Starý Kaša by se svým vysokým tlakem 
krve tady s lopatou jen pøekážel. Stìží 
zastává své holièské øemeslo. Eda i Voj-
ta vìdí o chlívku pod haldou umnì roz-
házených cihel na Kašovic zahradì, vì-
dí, že tam jejich matka každé èasné jitro 
nosí ve kbelících pomyje... Vìdí, že se   
o vykrmovaném pašíkovi nesmí nikde 
mluvit. 

Radìji se na oba pøicházející muže 
ani nedívají. Vojta na Edu zakýval, že 
rozumí; nìco se teï bude dít, nìco se 
stane, co to bude, Vojta neví. Ten èetník, 
jo, toho bratøi Kašové znají, pan stráž-
mistr se nechává od jejich otce holit. 
Vloni na podzim v aleji klukùm pohrozil, 
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Práce se snìhem byla u konce. Una-

veni, otøeseni, podávali si ruce, pøáli si 

dobrou noc.

„Proè asi pana Šlesinka sebrali,” ze-

ptal se doktor Goldstein, „chová se pøece 

tak loajálnì.”

„To bude kvùli tìm krátkovlnným cív-

kám, co je montoval lidem do rádia, aby 

mohli poslouchat Londýn,” øekl Jan 

Weindl junior, „asi na nìj pøišlo udání.” 

Goldstein se zastavil. „A proè ten váš 

èeledín utekl? Vždy� musel vìdìt, že 

riskuje svùj život!”

Mladík pokrèil rameny. „U Antona to 

je jinak – nikdy nevíte, co v pøíští chvíli 

udìlá. Není hloupý, to opravdu ne, ale je 

bázlivý. Všeho se bojí. Nìmcù, bejka      

v chlívì, vlakù na nádraží, bouøky, 

dìvèat...”

Nad støechami domù v Mostecké ulici 

se ukázal støíbøitý mìsíèní srpek a na 

tmavém nebi nìkolik mihotavých hvìzd. 

Hromady snìhu vracely jejich svìtlo       

v tisících jiskrných odrazù. Ochladilo se. 

Pøi každém kroku pod botami chodcù to 

vrzalo a chrastilo.

Na chodníku Goldstein popøál mla-

dému Weindlovi dobrou noc. Chtìl mu 

ještì povìdìt, jak strážmistr Koc nìmec-

ky pouèil gestapáka, že na dùležitého 

informátora Geheime Staatspolizei nelze 

jen tak støílet, kdoví, kam a proè utekl… 

Chtìl mladému Weindlovi øíct, že by si 

mìl dát na èeledína Antona pozor. Chtìl 

mladému Weindlovi ukázat, že žlutá 

židovská hvìzda není žádným terèem na 

støelnici, ale odznak lidské sounáležitosti, 

odvahy žít a bránit zlu.

Rozešli se mlèky, každý na svou 

stranu. Josef pospíchal domù, k teplu, ke 

své Annì, ke své nadìji. 

z pracovní skupiny opravdu všichni, 

ohlédl se mladý Weindl na místo, kde 

pøed momentem stál Weindlovic èeledín 

Anton, opøený o svou lopatu. Lopata le-

žela na udupaném snìhu, Anton ji tam 

pøed chvilkou potichu položil a couval po-

malými krùèky pozadu, vzdaloval se od 

hlouèku, hledìl pøitom nic netušícím mu-

žùm na záda, až po tuctu takových zpìt-

ných, rychlých, ale tichých krokù se oto-

èil – a zaèal utíkat.

„Halt!” vzkøikl Nìmec, sáhl po pistoli  

a vystøelil z pistole do výšky. Anton se 

nezastavil. Pádil po ulici, která zatáèela  

k mostu. Mezi haldami odházeného snì-

hu bylo vidìt hlavu a ramena bìžící po-

stavy.

„K zemi!” zavelel strážmistr na muže, 

ti uposlechli. – Strhl pušku s ramene, za-

cílil na pohyblivý terè, který právì vybíhal 

po cestì k mostu – tam bylo vidìt ce-  

lou postavu, od bot až po tmavé vlasy – 

a pak èetník bez výstøelu hlaveò sklonil, 

prohodil ke svému prùvodci polohlasnì 

cosi, ten souhlasnì pokývl, zastrèil zbraò 

zpátky do pouzdra a rozkøikl se na pøi-

krèené muže: Auf! Alle! Schnell! 

Obersturmführer zatkl a odvádìl pa-

na Šlesinka. Strážmistr Koc na místì 

chvilku otálel. Na doktoru Goldsteinovi 

chtìl osobní prùkaz. Goldstein odvedl 

èetníka ke svému zimníku, pohozenému 

na hromadì odházeného snìhu. Ukázal 

mu na kabátì pod levou klopou žluté 

židovské hvìzdné stigma. Strážmistrova 

tváø na okamžik ztuhla, pohlédli si do oèí, 

Goldstein zdvihl ze snìhu svou lopatu    

a opøel se o ni. Das ist in Ordnung – øekl 

doktorovi èetník, zcela popletený tako-

vým pøekvapením. Navyklým pohybem  

si nadlehèil na rameni pušku, pøiložil 

prsty k okraji pøilby a kvapnì odešel.
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OBRAZ PRVNÍ: 
Plzeò, podzim 1962

Jdu do knihkupectví na Klatovské 
tøídì, dnes tam prodávají nábytek, a ne-
vinnì požádám prodavaèku o mapu Bos-
poru. A proè to chcete, ptá se mì se stra-
chem v oèích. Píšu povídku o té oblasti, 
pravím nonšalantnì, moc bych to potøe-
bovala. To nevedeme, praví zpùsobem, 
kterým je jasnì øeèeno, že mapy Bos-
poru v Èeskoslovensku, jakož i mnohé 
jiné mapy, nejsou k dostání pro obyèejné 
obyvatele v druhé polovinì 20. století.

OBRAZ DRUHÝ: 
Plzeò, veøejné láznì na nábøeží 
Radbuzy, zima 1962/1963

V Èeskoslovensku panují tuhé mrazy. 
Mnoha obyvatelùm zamrzla voda. Plzeò-
ské láznì však naštìstí fungují i za tìch-
to tìžkých podmínek. Jdeme se s Mírou 
jednou za týden vykoupat, vyhøát se do 
páry, zaplavat si. Když se nikdo z plav-
èíkù nedívá, lezu pøes zábradlí pøed ba-
zénem a vrhám se støemhlav do vody. 
Trénuji. Uè se, dívko, uè se skákat do vln 
moøských, povzbuzuje mne moje lepší 
polovièka. Jestli nám ten zájezd s Èedo-
kem vyjde, budeš to potøebovat.

OBRAZ TØETÍ: 
Støíbro, polovina kvìtna 1963

Všechno je pøipraveno k útìku. Dva-
náct povolení k zahraniènímu zájezdu od 
národního výboru, zamìstnavatelù, ROH 
a podobných organizací se nám podaøilo 
po dlouhé dobì a èásteènì i uplácení 
uherákem a zubrovkou sehnat a odeslat 
na pøíslušná místa. Žádost o zahranièní 
zájezd do Sovìtského svazu a Egypta    
s možnou, ale nezaruèenou jednodenní 
zastávkou v Øecku byla podaná. Na vý-
zvu se dostavuji na poštovní úøad a vy-

Útìk
Jiøina Fuchsová

zvedávám objemnou obálku z Èedoku.  
V ní jsou dvì rezervace na zájezd do 
ciziny. Dvì místa na lodi Pobeda. Ob-
èanské legitimace odevzdejte na SNB 
pøed odjezdem. Mé srdce zajásá, všech-
ny pøípravy na útìk tedy nebudou zby-
teèné. Leè okamžitì se vynoøuje malér: 
rezervace není na dvì místa v podpalubí 
za sníženou zájezdovou cenu, ale do 
kabiny de luxe na první palubì. A my 
jsme právì vèera utratili všechny pøe-
byteèné peníze. Vlastní dokumenty k za-
hranièní cestì budou vydány po složení 
pøíslušného obnosu – a my jsme o pár 
tisíc kratší. Rychle a usilovnì pøemýš-
líme, kdo by nám mohl pomoci. Koho 
bychom se nebáli obtížit informací, že se 
nemíníme vrátit… Kdo si to mùže fi-
nanènì dovolit a kdo umí mlèet. Po pøí-
chodu ze zamìstnání následuje celo-
noèní cesta pøes republiku. Vracíme se  
s penìzi. Cestou domù spím, když mne 
vyruší ze spánku trhavý pohyb auta, vle-
vo, vpravo, vpravo, zase vlevo. Míra za 
volantem usnul… Staøièký vypùjèený Po-
pulár z roku 1936 se naštìstí odrazil od 
hromádky štìrku na pravé stranì vo-
zovky, potom zase od levé, a pak už se 
nám, zcela a náležitì probuzeným, po-
daøilo pokraèovat v poslední cestì do 
Støíbra.

OBRAZ ÈTVRTÝ: 
Plzeò, nádraží, 22. kvìtna 1963

Nastupujeme do rychlíku na Prahu. 
Vykláním se z okénka, mávám mamince. 
Domnívá se, že nás za dva týdny opìt 
uvidí. My víme, že podaøí-li se náš plán, 
neuvidíme ji možná nikdy. Teprve teï, 
když už mne nevidí, se propadám do 
podivné, lítostivé nálady, teprve teï, na 
sedadle v rychlíku spìchajícím k Roky-
canùm, mám poprvé v životì pøíležitost 

JUBILEUM
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dypøítomným zlem hluboko do tmavých 
útrob krásných, historických, dnes roz-
padávajících se, zašlých a zpustlých do-
mù.

OBRAZ SEDMÝ: 
Praha, Hlavní nádraží 
23. kvìtna 1963 ráno 

Jdeme si vyzvednout kufr z úschovy. 
Jsou v nìm krátké, bílé svatební šaty, na 
lodi nebo v egyptském horku se budou 
hodit. Je v nìm mùj asi doživotnì nej-
kvalitnìjší šedý vlnìný svetr, s námahou 
sehnaný minulou zimu v Domì módy. Co 
kdyby na palubì Pobedy foukalo?

OBRAZ OSMÝ: 
Pireus, Øecko, konec kvìtna 1963

Je jasné, sluneèní ráno. Mám na so-
bì bílou sukni a šedý svetr. Èekáme na 
palubì v zástupu. Naše „chùva”, paní od 
Èedoku, zodpovìdná až do toho hrdla   
a statku za to, že se jí svìøených šest-
náct cestujících do jednoho vrátí zpìt do 
koncentraèního tábora jménem Èesko-
slovensko, kdesi vpøedu rozdává obálky. 
V každé je tøicet drachem, pøepoèítáno 
na americké peníze asi jeden dolar. Na 
pohlednice.

Ale, drahoušku, komentuje mé šedo-
svetrové olepení (že máme oba pod šaty 
dvojí spodní prádlo, nebo� uprchlíkùm 
bez penìz se všechno mùže hodit, na-
štìstí vidìt není) jedna z profesionálních 
cizozájezdových krasavic (rok pøedtím 
Abcházie, ještì rok pøedtím Soèi a Su-
chumi, napøesrok se chystá do Terstu), 
ale drahoušku, vždy� se v tom upeèete! 
Tady je tak krásnì!

Po troše zamyšlení jí dávám za prav-
du. Vracím se do kajuty, už asi úplnì na-
posled. Zanechávám za sebou svùj mi-
lovaný šedý svetr, jemuž rovného není   
a nebude, co živa budu, a místo toho si 
oblékám obyèejnou bílou blùzu. Není tøe-
ba pøitahovat zbyteènì pozornost.

„Všichni úèastníci zájezdu, kteøí mají 
filmovací kamery, se žádají, aby je las-

pocítit, jaké to je, když tìlo nìkam od-
chází, zatímco polovina srdce zùstává 
tam, odkud a možná navždy odcházíme.

OBRAZ PÁTÝ: 
Praha, èasnì ráno 23. kvìtna 1963

Moje ruka spoèívá na kameni zdi Ná-
rodního divadla. Symbolicky na nìm za-
nechávám otisk své dlanì. Opatruj ten 
otisk, Zlatá kaplièko nad Vltavou, vtáh-  
ni teplo mého tìla do sebe, dovnitø.        
A schraòuj je, dokud se nevrátím, dìj se 
co dìj. Schraòuj je… A nebude-li mi dá-
no moci se nìkdy vrátit, schraòuj tu tro-
šinku tepla z mé dlanì uvnitø svého chla-
du a své žulové pevnosti navždy. Jako 
slib, jako zástavu, jako dùkaz mé lásky    
k této zemi. K tìm, kteøí v ní musí živoøit, 
jako jsem v ní do dneška živoøila i já.

OBRAZ ŠESTÝ: 
Rampa Národního muzea, 
èasnì ráno 23. kvìtna 1963

Stojíme a díváme se pøes Václavák 
dolù na Mùstek. Námìstí je ponoøeno do 
tmy. Je nedostatek elektrické energie,    
a tak reklamy, výkladní skøínì, sklenìná 
okna hotelù jsou až na nepatrné výjimky 
úplnì tmavá. Kdo používá nedostatko-
vou elektrickou energii, okrádá republiku. 
Jen dole na Mùstku, jako výèitka, jako 
slunce v temnotách, jako poslední výkøik: 
ano, ještì jsme tady!, plane ciferník ho-
din. Dívám se do tmy pøed sebou, i v té 
tmì se ještì temnìji pøede mnou rýsuje 
obrys obrnìného jezdce s chlapeckou 
tváøí stínìnou pøilbou. Tohle, tohle udìlali 
s mojí zemí. Zatínám pìsti. Tohle udìlali 
z historicky stateèného, èestného, sebe-
vìdomého národa. Tohle. Chvìji se vzte-
kem, smutkem, lítostí, vdìkem za to, že 
jsem z této zemì, z tìchto lidí, a chvìji 
se i odhodláním jít až na kraj svìta a dì-
lat – dost dobøe nevím vlastnì co. Ale 
dìlat všechno, co je možno v lidských si-
lách, aby se temnoty na tomto místì roz-
ptýlily. Aby toto námìstí opìt zazáøilo 
veselými a jasnými svìtly. Aby se lidé 
tohoto mìsta nemuseli ukrývat pøed všu-
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Bosporu za lodním šroubem. Do toho 
skoèit je èiré šílenství, jednak paluba nad 
vodou byla mnohonásobnì vyšší než 
balkon nad vodami bazénu v plzeòských 
lázních, jednak mi bylo jasné, že a� 
skoèím sebedál od plujícího kolosu lodi, 
stáhne mì to nìkam dolù a kdoví na jak 
dlouho. Míra mi sice doma mnohokrát 
vykládal, že v Bosporu skáèou z palub 
lodi Poláci i s dìtmi, zavazadly i ba-
bièkami a že hodní Turci je na moto-
rových lodièkách s úspìchem vylovují        
z vodních spoust, ale pøi pohledu na ma-
sy vodních vírù syèících v hlubinì pøed 
sebou jsem o jeho informacích dost váž-
nì pochybovala. Ani jeho ujištìní, že to 
prý nìkolikrát hlásila Svobodná Evropa, 
mne nedokázalo pøesvìdèit.

Pevná zem je ale pevná zem. Tak   
už nech tìch pomeranèù, øekl Míra a za-
mrkal. Pochopila jsem. V rukou jsme os-
tentativnì tøímali své obáleèky s tøiceti 
drachmami. Pøed restaurací jsme pøi-
stoupili ke kiosku s pohlednicemi a no-
vinami. Napravo tajnej, nalevo tajnej. Na 
chodníku naše „chùva”. Prohlížím po-
hlednice a cítím, jak mne Míra náhle táh-
ne doleva. Estebák nalevo se na chvíli 
otoèil. Protáhli jsme se kolem kiosku na 
druhou stranu, vmísili se mezi chodce    
a pomalu pøešli ulici. Nikdo nás nesle-
doval. Probìhli jsme pasáží do druhé 
ulice. Za rohem mne Míra zastavil, po-
díval se na mne a øekl: Teï se musíš 
rozhodnout, jestli jdeme nebo ne. Teï 
ještì vím, jak se vrátit. Rozhodni se, jak 
chceš, ale rozhodni! Já mùžu žít ven-   
ku nebo doma. A� se rozhodneš jakkoli, 
nikdy v životì ti nevyètu, že ses rozhodla 
tak èi onak. Ale dìlej!

Bylo mi, jako by se mi mìlo rozskoèit 
srdce. Pøed oèima mi defilovala mamin-
ka, otec, mladší brácha. Babièka, kama-
rádky. Celý mùj dosavadní život. Bez 
univerzity, bez možnosti na jakýkoli 
postup èi další vzdìlání, ale i tak život 
plný lidí, kteøí mne milovali, život bohatý 
krásami a kulturním i lidským bohatstvím 
zemì, která nás zrodila. 

kavì odevzdali v kapitánském salónku. 
Po návratu na loï vám budou zase vrá-
ceny.”

Èiníme poslušnì totéž. Na dotaz, 
proè si nebudeme moci osmièkou Ad-
mirou nafilmovat Akropolis, je nám sdì-
leno, že Amerièané mají v pøístavu své 
letadlové lodi a že si rozhodnì nepøejí, 
aby jejich flotily byly kýmkoli filmovány. 
My jsme byli spíše toho názoru, že ces-
tující estébáci se domnívali, že kvùli ka-
meøe Admira nikdo v Øecku neopustí 
rodné stádo pro blýskavé pozlátko im-
perialistické ciziny a poslušnì se vrátí na 
palubu Pobedy.

OBRAZ DEVÁTÝ: 
Akropolis, Øecko

Máme oèi oslnìné køídovou bìlostí 
této nádherné architektonické památky. 
Jinak nemùžeme nezaznamenat, že za 
pichlavými a trnitými kaktusy a podob-
ným roštím spoøe porostlý pahorek, na 
nìmž si Øekové kdysi Akropolis sestrojili, 
neposkytuje zrovinka nejlepší možnosti  
k bláznivé honièce hlídajících estébákù 
od Èedoku za politickými uprchlíky ze 
sovìtské, ve válce od poraženého Nì-
mecka ukoøistìné dnes zájezdové lodi.

OBRAZ DESÁTÝ: 
ulice v Aténách,
zájezdový autobus Mercedes

Prosím, pohleïte vlevo, upozoròuje 
zkušený hlas naší socialistické prùvod-
kynì. Vidíte tam budovu amerického vel-
vyslanectví v Aténách. Je postavena ze 
skla, oceli a mramoru. Podívali jsme se      
s Mírou na sebe a stiskli si tiše ruce.

OBRAZ JEDENÁCTÝ: 
Atény,
restaurace na námìstí Syntagma

Víme, že má-li se náš plán uskuteè-
nit, musí to být nyní a zde. Nad mísou 
zlatých a š�avnatých pomeranèù, které 
nám pøinesli jako dezert, uvažuji o po-
citech, které mì pøepadly, když jsem se 
ze zádi Pobedy dívala do víøících vln 



A potom se moje oèi stoèily na bì-
lostný, záøivý, sluncem zlacený Akropo-
lis. Byl symbolem svobody. Svobody, bez 
které, jak jsem vìdìla, nebudu moci v ži-
votì dìlat nìco pro to, aby tam doma,    
v mé zemi, bylo zase nìkdy lépe.

Mìla jsem pocit, že mi srdce v hrudi 
explodovalo. Zatoèila se mi hlava, pøed 
oèima se mi zatmìlo. Potom jsem se na-
dechla, stiskla Mírovi ruku a øekla: Tak 
jdem.

OBRAZ DVANÁCTÝ: 
Atény, Øecko

Nemluvíme. Jen se držíme za ruce    
a prodíráme se davem dál a dál, stále 
jedním smìrem, dál od námìstí Syn-
tagma, od budovy parlamentu, od místa 
kde naobìdovavší se èeské turisty z lodi 
Pobeda èekají modré autobusy znaèky 
Mercedes, aby je zavezli na Korintskou 
šíji.

Jdeme dobré dvì hodiny. Teï už ko-
lem nás nejsou rušné ulice velkomìsta. 
Jsme v úzkých ulièkách èistì nabílených 
domù a domkù, malièkých obchùdkù      
s peèivem, sem tam se tu povalují od-
padky a shnilá zelenina, sem tam tu 
volnì pobíhají nebo ve stínu pospávají 
menší i vìtší øeètí pejskové. Volnì tady 
pobíhají i slepice. 

Zastavujeme se u tavernièky s vývìs-
kou Coca Cola. Mám žízeò, vydechuji,  
já taky, øíká Míra a táhne mì dovnitø. 
Malinký prostùrek je vyplnìn malièkým 
pultíèkem a mužíèkem v bílé zástìøe za 
ním. Pøed pultíèkem stojí tøi muži a o nì-
èem živì hovoøí. V rohu stojí miniaturní 
stoleèek a tøi židlièky.

Dopadám na židlièku, Míra se dává 
asi do nìmecké konverzace s výèepním. 
Nìkolikrát slyším slova Èeko, Èeko, pak 
Míra pøichází s lahvièkou Coca Coly a se 
dvìma sklenicemi. Lahodný a hlavnì 
studený nápoj okamžitì mizí v našich 
útrobách.
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Tøi muži nás peèlivì sledují, dokonce 
zapomnìli brebentit. Jeden z nich potom 
kupuje další láhev Coca Coly, pøichází    
k nám a sedá si k našemu stoleèku. Na-
lévá Colu a široce se usmívá, poplácává 
Míru po zádech. Èeko, Èeko…

Potom opatrnì, pod stolem, nìco 
kreslí na útržek papíru, a zase pod sto-
lem, aby ho druzí nevidìli, nám ho uka-
zuje pod deskou stolku. Padají na mì 
mrákoty. Na papírku je neumìlou rukou 
øeckého dìlníka (nebo povaleèe?) vy-
malován srp a kladivo.

Vybíhám z tavernièky, èekám, až mne 

Míra dohoní. Nemùžeme si pomoci, dá-

váme se oba do hluèného, zpoèátku úz-

kostného, ale vzápìtí osvobozujícího 

smíchu: jsme v Øecku, v kolébce vlád-

ního systému, kterému se øíká „demokra-

tický”. Je pozdní odpoledne, slunce se 

pozvolna sklání nad vzdáleným Pireem, 

v jehož pøístavu na nás èeká zájezdová 

socialistická loï Pobeda. V naší kajutì 

odpoèívá nejen mùj luxusní šedý svetr   

z domu módy, ale i mé bílé svatební ša-

ty, které už nikdy neuvidím. V kapitán-

ském salónku leží naše Admira osmiè-

ka, v ní pár zábìrù z Egypta, které už asi 

také neuvidíme. Naši spolucestující bu-

dou nìkde na Korintské šíji.

Jsme sami, by� s jedním øeckým ko-

munistou za zády, v Aténách. Máme do-

hromady celé jmìní, tolik drachem, kolik 

vyváží dva americké dolary. A tak jdeme 

hledat... taxíka.

OBRAZ TØINÁCTÝ:

Jdeme nyní opaèným smìrem od 
malièkých domeèkù a krámkù blíž k frek-
ventovaným tøídám. Na jedné z nich za-
stavujeme taxíka. Where to, ptá se an-
glicky taxikáø, a my odpovídáme: Ame-
rican embassy. Po dvaceti minutách 
zastavujeme pøed tou budovou ze skla, 
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vstupují dva pánové, oba mluví perfektní 

ruštinou, jeden má èerné brýle a pøed-

stavuje se jako Mr. Johnson. Vyptáva-    

jí se, kdo jsme, co jsme, kde jsme se tu 

vzali a co si pøejeme. Když zjistí, že ne-

máme ani osobní dokumenty (všech tøi 

sta ès. turistù na lodi Pobeda mìlo jeden 

spoleèný cestovní dokument!), ani pa- 

sy, ani peníze a vlastnì vùbec nic kro- 

mì dvojitého spodního prádla pod letním 

obleèením a záøe svobody v unavených 

oèích, zaèínají rychle jednat. Øíkají, že 

jsme dobøe udìlali, když jsme šli rovnou 

na americké velvyslanectví a ne na øec-

ké úøady, ponìvadž tam by vše trvalo 

mnohonásobnì déle a obtížnìji. Ptají se, 

kam bychom chtìli emigrovat? Øíkáme, 

že do Austrálie, pryè od moderní evrop-

ské civilizace èili východoevropského ko-

munistického otroctví, nìkam daleko. 

Kroutí nad tím hlavami a ptají se, proè 

nechceme do Ameriky? A my si øíkáme, 

ano, vlastnì proè ne, proè nás to nena-

padlo, vždy� my mùžeme i do té Ame-

riky!

Rusky mluvící pánové se na chvíli 

louèí. Bledìmodrá sleèna pøichází pro 

své nádobíèko a zároveò nám pøináší 

dvì plastikové tašky s reklamou letec-

kých linek, èervenou pro mne, zelenou 

pro Míru. Jsou v nich ruèníky, zubní kar-

táèky, pár ponožek, holení pro pány a to-

aletní potøeby pro dámy, kapesníky, høe-

ben, zrcátko, tužtièka a dopisní papír.    

V každé taštièce je vizitka s barevnì vy-

vedenou americkou vlajkou, státním zna-

kem USA a krátkým nápisem: Gift for 

you from the People of United States of 

America.

Míra drží svou taštièku na kolenou    

a neøíká nic. Já se na taštièku na zemi 

dlouze dívám a cítím, jak se mi hrnou do 

oèí slzy.

oceli a mramoru. Sypeme všechny 
drachmy do jeho rukou, dìkuje a odjíždí. 
Nemáme ponìtí, dali-li jsme mu málo 
nebo moc.

Vstupujeme do budovy. Za pultíèkem 

má vedle americké vlajky ve stojanu 

službu vojáèek se zlatými šòùrkami na 

ramenì bezvadné uniformy. Yes? Usmí-

vá se na nás.

I am applying for political asylum, po-

malu a co nejzøetelnìji vykoktávám svou 

první anglickou vìtu na cizí pùdì. Èe-

kám, zda se nebude tváøit pøekvapenì, 

ale mladíkovi se ve tváøi nepohne ani 

sval. Yes, just a moment, please. Zvedá 

telefon a nìkam telefonuje.

Would you like us to get your lug-

gage, ptá se matter-of-factly. Nemohu si 

odpustit vtípek: If you can… Where is it? 

Ptá se. V Pireu, na sovìtské lodi, odpo-

vídám. Teï je øada na nìm, aby se us-

mál. Usmívá se a bezmocnì krèí rame-

ny.

Do haly vchází pìkná mladá sleèna  

v bledìmodrých šatech. Spustí na nás 

vodopád angliètiny. Máváme rukama      

a vysvìtlujeme, že požádat o politický 

azyl je jedna vìc, domluvit se anglicky 

vìc úplnì jiná. Lámeme trochu nìmèiny 

a sleèna zvídá dál: Jak ještì mluvíte? 

Èesky. A ještì? Rusky. Yes, yes, a zve 

nás, abychom ji následovali. Zavádí nás 

do pøíjemné èekárny s mìkkými køesly   

a odchází. Když za ní zaklapnou dveøe, 

dívám se fascinovanì na kulatý knoflík 

ve dveøích. Není to klika, na jakou jsme 

zvyklí z domova. Ta mosazná koule na 

dveøích není otáèivá, jistì jsme pod zám-

kem, napadá mne a mám ponìkud ne-

pøíjemný pocit v žaludeèní krajinì.

Zatímco se mne zmocòují chmurné 

myšlenky, sleèna se vrací s kávou, cu-

krem, smetanou a sušenkami a pak se 

opìt louèí. Za deset minut do místnosti 
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Pouhá vodda z vodovodda IV.
Jan Jelínek

Karlu Trinkewitzovi

POTMÌŠILÍ 

POTMÌ ŠÍLÍ 

DOJRYCHLOSTNÍ EVROPA

ÈEPRO A.S.

CHE PROTI 

PLEBISCIT 

PLEBS I CIT 

SPROSTOMYSLNÝ 

BERLUSKONINY 

KRÁTCE V ÈELE 

DLOUHO V CELE 

SUBTILNÍ 

SUP TYL Z NÍ 

RASPUTIN 

RUS PUTIN 

MUDR. CSC. 

MUDRC.CS 

JUDIKÁT 

JUDE KAT 

PÁD Z LODŽIJE 

PATOLODŽIJE 

AFORISMY

KALOUSEK

S KOLOU SEK 

BANKORYTÁØ

PARALÝZA?

BAR A LÍZA!

BERLUSCONI

BER! „lusk” KONI!

DO HOTDOGU

PØIHOÏ DOGU

MONOPOLÍZANICE

UTOPYJE

TENISOVÉ

KURTYZÁNY

MÜSLIVEC – ALKOHOL

SE ZDRAVOU TVÁØÍ

HOVÌZÍ + KONINA

KRÁVOVINA + PSINA

POTRAVINA

LOTRA VINA

TOP 09

STOP 13
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Oldøich Janota

Po delším váhání jsme se rozhodli 
vystìhovat z mìsta na klávesnici. Mnozí 
nás varovali, jaké nesnáze tam mìš�á-
kùm, životu na klávesnici neuvyklým, 
hrozí. Zmáèkneš omylem pejdžap nebo 
pejdždaun a rázem jsi v pøíbìhu svého 
života o stránku zpìt nebo dál. Nebo 
omylem sedneš na dylít. Ten ti pak vy-
maže z života úplnì všechno. Nás ale 
nejvíc dìsil nambrlok, to když zapome-
neš zamknout, tak si nespoèítáš, ani že 
to s tebou jde od desíti k pìti.

Dùm jsme si na klávesnici chtìli po-
stavit z posmrkaných kapesníkù. Dneska 
se pro zchudlého intelektuála patøí sta-
vìt dùm ze slámy nebo z hlíny, jenže  
kde vzít v centru Prahy slámu, kde hlí-
nu? Posmrkaných papírových kapesní-
kù se zato povaluje kolem klávesnic 
vždycky spousta.

Povídá se o jednom chlápkovi, že 
když se na klávesnici vystìhoval, sama 
se pøepnula na arabskou. V tu ránu se 
prý ocitnul na nìjaké saharské oáze, 
úplnì bez prostøedkù. Šaty si lepil z  ko-
zích chlupù, hotovej Robinzon. Do konce 
života vzpomínal, jak byl blbej, když 
doma nadával na svoji nízkou penzi.

Voni ho totiž v té oáze strèili do 
nìjakého trnitého roští, co tam mìli jako 
sociální bydlení. Roští bylo v dezolát- 
ním stavu a jediný štìstí, že na té poušti 
nikdy nepršelo, protože tam strašnì za-
tejkalo. K jídlu dostával igelitové pytlíky, 
které vozila humanitární pomoc z evrop-
ských skládek odpadù. Oni z té huma-
nitární nadace si totiž na hradì Toèníku 
všimli, že tamìjší kozel tyhle sáèky straš-
nì rád tahá z odpadkových košù a žere 
je. No a pak se zjistilo, že sáèky žerou 

Tìsta z mìsta
na skládkách i kozy v Maroku. To je to 
univerzální svìtové vìdomí, že když je-
dinec, jako ten kozel na Toèníku, udìlá 
nìjaký objev, tak vzápìtí tu novou do-
vednost bez jakéhokoliv uèení zaène 
ovládat celý druh. A když mohou žít        
z igelitových sáèkù kozy, proè ne lidi?

Nájem za sociální bydlení v roští byl 
na té saharské klávesnici naprosto ší-
lenej, vìtší jak v paláci, protože to tam 
byl nový druh podnikání. Roští skupovali 
špekulantí a nasazovali tam neslýchaný 
nájmy. Tedy ne že by ty nuzáci, co tam 
bydleli, na to mìli, ale vona to tìm špe-
kulantùm všechno dorovnávala sociálka. 
Ten našinec, co se mu pøepnula kláves-
nice na arabskou, byl tìm špekulantùm 
prý hroznì vdìènej, protože aspoò tohle 
mu pøipomínalo jeho ztracený domov. 
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Jak se dìlá manželství
Daniela Kováøová

Co je to manželství, ví každé malé 

dítì. Patrnì proto se dnes, jakmile do-

spìje, manželství vyhýbá jako vesnici pl-

né malomocných. Inu, souèasné man-

želství nemá na rùžích ustláno, a tak se 

o nìj zajímají spíše psychologové, socio-

logové, demografové a zejména práv-

níci. Ti všichni vìdí, že manželství je 

právní a spoleèenská instituce, tvoøící 

základ rodiny, a lidské pokolení provází 

velmi dlouho. Jak øíká Wikipedie (Ency-

clopaedia Britannica dneška), jeho po-

doba se liší v závislosti na kultuøe, pøesto 

teprve posledních sto let vzniká zcela 

bez zábran a ohledù na sociální a majet-

kové pomìry, rozhodnutí rodièù, kasty, 

vìk èi náboženskou pøíslušnost. 

Odpovìï na otázku, jak vytvoøit man-

želství, je jednodušší, než vìdìt, jak 

stvoøit manželství š�astné, jehož pøed-

stavitelé dùslednì dodržují manželská 

práva a povinnosti. Než se dostaneme    

k jejich výètu, pøedstavme si ideální pár. 

Tedy Maøenku, jež netouží stát se svo-

bodnou matkou, a Jeníèka, neodmíta-

jícího se vázat. Takové dvojici se øíká 

snoubenci a zákon jim ukládá povinnost 

vzájemnì poznat zdravotní stav a cha-

rakterové vlastnosti. A v tu chvíli nastává 

první problém, protože kritéria výbìru 

nejsou jednotná. Pro Maøenku totiž býva-

jí zaèasto nejdùležitìjší Jeníèkovy lyžaø-

ské schopnosti, modré oèi a schopnost ji 

rozesmát, aèkoli by ji mìl zajímat jeho 

pøístup k práci èi k dìtem, spolehlivost        

a dochvilnost. Naopak Jeníèek jako víta-

nou charakterovou vlastnost hodnotí Ma-

øenèino umìní vkusnì se obléci, jiskru    

v oku, lhostejnost k financím a to, jak se 

od nìj nechává rozmazlovat, aniž by jej 

napadlo, že právì tato vlastnost ho bu-

de za pár let pøivádìt k šílenství. Oba si 

pak pochvalují shodnost zájmových akti-

vit, aniž by jim došlo, že do cyklistic- 

kých sedel èi na taneèní parket se bì-

hem manželství dostanou jen výjimeènì, 

zatímco o penìzích a životních hodno-

tách se budou bavit velmi èasto. Podob-

nì zdravotní èi fyzické nedostatky obì-

ma pøipadají jako roztomilé podružnosti, 

aby se po nìkolika letech nesnášeli kvù-

li alergii jednoho, která znemožní dru-  

hému pokraèovat v oblíbeném koníèku.   

A to prosím pøedpokládáme vzájemnou 

upøímnost a naopak opomíjíme tajemství 

peèlivì skrývaná pøed druhým, a� už      

v pøesvìdèení, že jde o nepodstatnou 

malichernost (u Jeníèka napøíklad jinde 

vyrùstající dítì èi náklonnost k hazard-

nímu hraní), nebo naopak v pevné víøe, 

že se urèitý poklesek podaøí pøed part-

nerem utajit nadobro (poèet interrupcí    

èi matèiných sebevražedných pokusù     

u Maøenky).

Zákon o rodinì definuje manželství 

jako trvalé spoleèenství dvou dospìlých 

osob (vztah s yettim èi zvíøaty je tak vy-

louèen) rozdílného pohlaví, nikoli pøíbuz-

ných v pøímé linii, založené zpùsobem, 

který stanoví zákon, a jehož úèelem je 

založení rodiny a øádná výchova dìtí. 

Uzavøít manželství nepøedstavuje pro 
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kon stanovil, že hlavou rodiny je muž,    

a kdy závislost na nìm nedovolila ženì 

vystrkovat rùžky, mít vlastní názor èi jej 

navzdory nejasné budoucnosti prosazo-

vat. Maøenka naopak nìkdy sní o spo-

leènosti polyandrické, v níž jedna žena 

tvoøí manželství s vìtším poètem mužù, 

èi alespoò o dobì dávno minulé, ve kte-

ré byl muž oporou, živitelem, ochráncem 

a pevností, schopnou a pøipravenou 

chránit ženu i všechny potomky, které 

zplodil.

A to se k mnohým ani nedostane zá-

konné znìní, podle nìhož manželé jsou 

povinni spolu žít (mínìno pod jednou 

støechou – úprk k mamince je porušením 

manželských povinností), být si vìrni   

(za každou nevìru se strhne bod – „My 

máme takové volnìjší manželství!”),    

vzájemnì respektovat svoji dùstojnost   

(o urážkách a ponižování ani nemluvì), 

pomáhat si (v domácnosti, na zahradì,   

v práci i do schodù), spoleènì peèovat   

o dìti („To je tvoje vina, že dcera pro-

padá z tìlocviku!”) a vytváøet zdravé ro-

dinné prostøedí.

Vìru, pøetìžké je vytvoøit š�astné 

manželství. Nejlepšími pøedpoklady totiž 

nejsou vìdecké hodnosti, poèet škol,   

silné svaly ani dostatek finanèních pro-

støedkù, ale tolerance („Klidnì tam, mi-

láèku, zùstaò pøes noc.”), velkorysost 

(„Už se k tomu, co jsi vyvedla, nechci 

vracet.”), smysl pro humor („Pøestože 

jsou obì dìti po mnì, mám je rád.”)       

a zejména selektivní pamì�, dovolující 

zapomenout na špatné a vybavovat si 

jen to dobré. Nic jednoduchého, ale tìm, 

kteøí se odváží, nezbývá než poblahopøát 

a po celou dobu držet palce!

vìtšinu jedincù, kteøí splní výše uvedené 

podmínky, povìtšinou nic víc než vyplnit 

pár dotazníkù a dvakrát na pøíslušnou 

otázku odpovìï správnì, tedy ANO.

Vznik manželství je ovšem mnohdy 

ohrožen již na poèátku, nebo� pohledy 

na prùbìh svatebního obøadu bývají ne-

jen u snoubencù, ale zejména u jejich ro-

din ponìkud odlišné. Není vylouèeno, že 

nároènost spoleèenské ceremonie je jed-

ním z dùvodù, proè vìtšina milencù volí 

cestu neformálního soužití. A to jsme se 

ještì nedostali k manželským právùm    

a povinnostem, protože ve svatební den 

si obvykle ještì snoubenci pøejí spolu ze-

stárnout, živit se nebeskou manou, no- 

sit se vzájemnì na rukou a èíst si pøání  

z oèí. Pak nastane bìžný manželský ži-

vot a krutá realita.

Že si budou Jeníèek s Maøenkou po 

svatbì rovni, v teoretické rovinì oba chá-

pou. Pøesto však má každý o manželství 

jinou pøedstavu, nebo� neexistuje ma-

nuál pro jediné øešení a nikde není arbitr, 

který by rozhodoval, kdo z nich má prav-

du. A tak Jeníèek s Maøenkou náhle zjiš-

�ují, že je sice vzdìlávací systém nauèil 

vyjmenovaná slova, exponenciální rov-

nice, nìmecká slovíèka a výmyk, ale 

chybí jim návod k partnerskému vyjed-

návání a metody øešení sporu, tím spíš 

tolerance, svoboda èi velkorysost. „U nás 

se rozbalovaly dárky vždycky pøed ve-

èeøí,” dí ublíženì Maøenka a udiví ji, že 

manžel odmítá ustoupit, protože u nich 

doma se to dìlo pøesnì naopak. „Moje 

matka nosila otci snídani do postele,” 

vyžaduje tytéž služby Jeníèek a obèas 

sní o dobách vzdálených, kdy morálka 

povolovala ženy bít èi zapuzovat, kdy zá-
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Stanislav Bukovský

První èeskoslovenský prezident vy-

slovil pøání, aby jím založená republika 

mìla alespoò padesát let na to, aby se 

zabìhla a aby demokracie v ní nastolená 

se upevnila. Jeho pøání se ale nenaplni-

lo. Po dvaceti letech skonèila republika   

v kotrmelcích, z nichž se nevzpamatova-

la dodnes.

Poslední èeskoslovenský a zároveò 

první èeský prezident prohlásil, že prav-

da a láska musí zvítìzit nad lží a nená-

vistí. Žádný termín, kdy by k tomu mìlo 

dojít, ale nenabídl. Možná taky myslel na 

dobu padesáti let. Pak bychom už mohli 

zanedlouho být v pùlce této èasové lhùty 

a v druhé pùli se na to budeme moci tì-

šit ještì víc, než v první polovinì, kdy to 

bylo ještì v nedohlednu. Již za pouhého 

ètvrt století už možná zvítìzí dobro nad 

zlem.

Vize pana prezidenta byla opravdu 

lákavá. Nìkteré radostné zmìny mìly 

pøijít záhy. Hovoøil o tom, že všichni si 

budeme rovni, budeme mít stejné mož-

nosti a budeme na sebe navzájem hod-

ní. Protože stát je, jak známo, špatný 

hospodáø a dovedl by nás i zadlužit, by-

lo rozhodnuto všechno zprivatizovat. Slí-

bil, že nebudou žádní nezamìstnaní ani 

žádná pøekotná inflace. Ti chudáci z pa-

nelákù, z tìch dùstojného života nehod-

ných králíkáren, budou pøestìhováni do 

øádných bytù. Sedláci opìt nabudou lás-

ku k pùdì. Zbohatnou a navíc budou 

produkovat zdravé potraviny v takovém 

množství, aby se nemusely mnohdy        

i zdaleka dovážet. Stejnì tak obchodníci 

budou mít rádi své obchody, pøed nì si 

Kdyby tak padesát let
dají kobereèky, po stranách kvìtníky      

s kvìtinami, ve výloze vkusnì vystaví 

prodávané zboží, na tváøích se jim roz-

hostí pøívìtivý úsmìv a ve styku se zá-

kazníky budou samá laskavost. Kdepak 

družstva, kdepak obchodní øetìzce Jed-

nota; rodinné podniky, stejnì jako rodiny 

samy, budou základem státu. Také velké 

továrny budou lidštìjší; sociologie, druh-

dy neprávem považovaná za pavìdu, 

uvede všechno do souladu, ani odborù 

nebude napøíštì tøeba. Vyrábìt se bude 

jen kvalitní zboží, žádný šmejd, zákaz-

níci s ním budou náramnì spokojení       

a zahranièní obchod zaène tak vzkvétat, 

že ani nestaèíme vyrábìt. Služby budou 

èím dál lepší, o to se postará trh. Jesle 

se zruší, to jen nelidský minulý režim na-

hánìl ženy malých dìtí do práce. V pros-

perující spoleènosti pøece muž snadno 

uživí rodinu. Smìrná èísla na pøijímání 

do škol se také zruší, každý a� studuje 

co chce. Trh si i tohle upraví. Bude-li trh 

žádat samé právníky, a� studují všichni 

na právníky. Nepotøebuje-li trh øemeslní-

ky, zruší se uèòovské školy, jen a� všich-

ni studují. Když jim to nepùjde, upraví se 

výuka tak, aby na ni všichni staèili.

Stát bude docela malý, malièký, úøa-

dù bude co nejménì, každý si bude dìlat 

co chce a bude to dìlat bez poruèníko-

vání úøadù dobøe. Až se všechno do-

privatizuje, stát se možná i zruší (komu-

nismus to mìl nakonec také v plánu, ten 

chtìl dokonce zrušit i peníze, ale ty si 

zatím ponecháme, protože je máme rá-

di). Když zmizí stát, ale peníze zùstanou, 

bude to pøece jen muset nìkdo aspoò 
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Zamilovaný havran

Pøed nìkolika dny jsme veèeøeli u pøí-

tele notáøe Pailleta, který bydlí v Be-

sançonu blízko Promenade Chamars. Pøi 

mouèníku nám paní domu vypravovala 

podivuhodnou pøíhodu. 

„Pøed sedmi lety,” zaèala, „jsem mìla 

služebnou Charlottu, Portugalku. Byla to 

opravdová perla. Jednoho letního rána 

po recepci v paláci Grammont, kde se 

právì udìlovala Cena za literaturu v kra-

ji Franche-Comté, jsem nemohla najít 

diamantový prsten. Byla jsem si jista, že 

jsem ho veèer položila na toaletní stolek. 

Protože byl náš byt v prvním poschodí, 

mohla do nìho vstoupit s výjimkou mého 

muže pouze Charlotta. Ptala jsem se jí, 

ale øekla mi, že se tam od veèera ani 

neukázala. Všechno moje hledání bylo 

zbyteèné, ale podezøení ve mnì hlodalo, 

a tak jsem se rozhodla, že v nepøítom-

nosti služky se pùjdu podívat do jejího 

pokojíku. Nemusela jsem dlouho hledat. 

Mùj prsten ležel na viditelném místì – na 

stoleèku u otevøeného okna. Charlotta 

nebyla schopna to vysvìtlit. Popøela, že 

ho odnesla. Ta drzost ji na hodinu stála 

místo. Opustila dùm v slzách a zapøísa-

hala se, že není vinna.

André Besson

Dvì historie z Franche-Comté

zcela jistì na místì. Hlavnì aby nám to 

bìhem toho pøíštího ètvrtstoletí nìco za-

se nezkazilo, aby opìt nezvítìzila závist 

nad pøejícností a nepøišla zase nìjaká 

revoluce a s ní znárodòování. Všichni by 

si mìli uvìdomit, že když budou druhým 

pøát, tøeba jejich miliardy, sami se stanou 

miliardáøi, když budou poctivì pracovat, 

protože, jak známo, platí: Pøej a bude ti 

pøáno!

Chce to ovšem taky trochu fištrón, 

neb ne nadarmo se zároveò øíká: Komu 

není shùry dáno, v apatyce nekoupí. 

Takže ti, jimž je shùry dáno, snaží se      

a poctivì pracují, jsou dnes miliardáøi. 

Copak teprve za tìch pìtadvacet let! To 

z takových už možná budou bilionáøi      

a pozdìji tøeba i trilionáøi. A jednou i kva-

drilionáøi. Všichni se jimi mùžeme jed-

nou stát. Není to krásná pøedstava?

trochu øídit. Proto se stát nahradí ban-

kami a bude to tak dobøe. 

Bude to nádhera žít v takové dobì. 

Už teï je naše zemì zjara samý kvìt, 

zemský ráj to napohled. Pole zlatavì 

kvetoucí øepky støídají lány, na nichž se 

pìstuje elektrovoltaika, na žírné zemi se 

rodí domy, sklady, montovny a lukrativní 

skládky, dálnice jsou plné kamionù neu-

stále jezdících sem tam a zase zpátky. 

Budoucnost se už zèásti stala souèas-

ností. Obèas ještì bude tøeba nìco do-

ladit, ve škole by se už koneènì nemìlo 

známkovat, studenti by se mìli pøestat 

otravovat s matematikou a penzistùm by 

se mìly ve vìtší míøe nabízet zájezdy    

s pøedvádìním zázraèných hrncù a po-

dobných vymožeností, bez nichž se mo-

hou jen tìžko obejít. To se ale dá v prù-

bìhu pøíštích let zaøídit. Optimismus je 
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Drak z údolí Héry

Už od keltských dob je legenda o dra-

ku v pamìti obèanù Franche-Comté vel-

mi živá. Podle vyprávìní tìch, kteøí ho 

mohli vidìt zblízka, šlo o draka se vzhle-

dem ohromného hada, jehož tìlo bylo 

pokryto šupinami, mìl zahnuté drápy     

a veliká blanitá køídla. To nestvùrné zvíøe 

mìlo pouze jedno oko na pøední èásti 

hlavy ve tvaru trojúhelníku. To své oko, 

veliké jako drahokam, nestvùra nikdy ne-

odkládala, jen pøi koupeli.

Drak totiž miloval vodu, a proto se 

zjevoval vždy v sousedství vodních ži-

vlù. Bylo ho možno zahlédnout u prame-

nù øek a u jezer. Jeho oblíbenými sídly 

se staly jeskynì, skalní rozsedliny a pod-

zemí starých hradù. Býval èasto vidìn na 

nebi o letních nocích, létal mezi horami 

nebo nad údolími a lesy. Rudý žhavý 

oheò mu šlehal z hrdla a jeho odlesk    

se odrážel na draèích šupinách takovým 

zpùsobem, až vypadal jako kometa – ja-

ko hvìzda létavice.

Saò nesmírnì zajímala mužské po-

kolení, zejména mladíky. Døíve než je 

svedla, vemlouvala se jim slovy bìžnými 

v tomto kraji, ba i místním náøeèím. Ale 

bìda tomu, kdo se dal oèarovat jejím 

vábením. Okamžitì ho chòapla paøáty    

a odnesla do míst, odkud se už nikdy 

nevrátil. Pokud šlo o domýšlivce, kteøí se 

vychloubali, že ji pøipraví o její rubín, ni-

kdo z nich nepøišel vypravovat, jaký mìl 

úspìch. Všichni byli bleskem smeteni     

a z jejich tìl se našla jen hromádka po-

pele.

Pøesto se ale v okolí Salins-les-Bains 

traduje podivná pøíhoda, jejíž následky 

se dají ještì dnes spatøit pouhým okem. 

Následujícího rána jsem ještì leže- 

la, když slyším, že se v koupelnì rozbilo 

sklo. Rychle jsem vstala. Vìdìla jsem, 

že to nemohlo být neobratností mého 

muže, nebo� ten odešel velmi brzy stu-

dovat. Když jsem do koupelny vstoupila, 

staèila jsem postøehnout, že oknem ote-

vøeným do parku vyletìl veliký èerný 

pták. Byl to havran. Neodletìl daleko. 

Vyklonila jsem se z okna a vidìla, že se 

usadil na zárubni okna bývalého Char-

lottina pokoje. Havran nejenže rozbil je-

den z mých flakonù na parfémy, ale od-

nesl také prsten, který jsem veèer pøed-

tím vrátila na své místo. Zaèala jsem 

chápat, co se asi stalo, a spìchala do 

pokoje služky. Jako pøedchozího dne zá-

øil mùj diamant na stoleèku pøed oknem. 

Skuteèným zlodìjem byl havran. Je zby-

teèné dodávat, že chudák Charlotta se 

ještì téhož dne vrátila k nám,” ukonèila 

naše známá své vyprávìní.

Pøíhoda se mi zdála nepravdìpo-

dobná, a tak jsem o ní mluvil s ornito-

logem. Nebyl pøekvapen. Chování havra-

na se mu zdálo docela normální. Jde prý 

o ptáka, který je jako straka pøitahován 

vším, co se blyští. A okolnost, že dvakrát 

odnesl a položil šperk do Charlottina po-

koje, mu rovnìž pøipadala pøijatelná. 

Vysvìtloval jeho chování pøíchylností, 

kterou pták ke služce nejspíš cítil. Podle 

nìmeckého profesora Vita Dröschera, 

velkého specialisty na divoké ptáky, ha-

vrani èasto projevují lásku vùèi lidským 

bytostem, obyèejnì bez jejich vìdomí. 

Havran se zamiloval do Charlotty, kterou 

vídal z korun stromù v sousedním parku 

otáèet se v domì a chtìl jí pøinést dárek. 

Zdá se, že malé dárky i v ptaèí øíši zna-

menají pøátelství.
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zaplaví louky v krajinì. Rozprostøe se po 

dobu nìkolika hodin, nìkdy nìkolika dní 

a potom tajemnì zmizí. Staøí lidé øíkají, 

že to drak opìt vysušil jezero.

Tenhle zajímavý geologický fenomén 

sehrál za druhé svìtové války v životì 

obèanù Pont-d´Héry tragickou roli. Pøi 

pøesunu údolím jeden nìmecký dùstoj-

ník, velící ženijnímu pluku zdejší posád-

ky, na jaøe objevil povìstné jezero, právì 

když bylo plné vody. Pomyslil si, že by to 

bylo ideální místo pro cvièení nováèkù 

wehrmachtu, jak stavìt mosty na oboj-

živelných lodích. O týden pozdìji nìkolik 

desítek kamionù pøivezlo na místo muže 

a materiál, jehož bylo k manévrùm za-

potøebí. Jenže když dùstojník pøišel do 

údolí, uvidìl k svému pøekvapení, že je-

zero zmizelo!

Nìmec to považoval za sabotáž, šel 

na radnici v Pont-d´Héry a hrozil staros-

tovi zatèením, pokud nevysvìtlí, co vìzí 

za ztrátou jezera. Pøedstavitel obce se 

pochopitelnì bál mu vykládat, že zmizení 

vody je dílo draka. Naštìstí mìl dostatek 

dùkazù, jak tok øeky Furieuse po rozlití 

zmizí v podzemních útesech a potom se 

objeví na povrchu v okolí Fonteny. Jen-

že starostovo vysvìtlení nebylo pøijato    

a obyvatelé Pont-d´Héry brzy poznali 

svùj smutný osud. Nìmci nelítostnì za-

sáhli. 

Ještì dnes podle povìsti drak intri-

kuje proti tìm, kteøí nevìdí, proè se je-

zero v údolí plní a poté zase mizí natolik 

zvláštním, pøímo neuvìøitelným zpùso-

bem.

Pøeložila Danuše Bìlohlávková

Draèí obr bydlel ve zøíceninách starého 

hradu Vaux-Grillet, který tehdy ze špièaté 

skály dominoval malebnému údolí øeky 

Héry. Vídali ho, jak se chodil dennì 

koupat v malém prameni øeky Furieuse, 

kde byla øada vodopádù. Øeka vyvìrala 

z hloubi nedaleké hory. 

Ale jednoho dne zpozoroval mladík   

z blízké vesnice, byl to Guillaume 

Musseret, povìstnou saò, jak odkládá 

svùj drahokam, než vstoupí do vody. 

Bìda! Rubín vypadal žhavý jako hoøí-    

cí uhlí u kováøe. Ani kožené rukavice 

nepomohly. Drahokam sežehnul každé-

ho nenechavce, který se ho chtìl 

zmocnit.

Mladý Guillaume Musseret pojal 

nápad, na nìjž dosud nikdo nepomyslel. 

Kámen byl opøen o skálu na bøehu 

jezera, takže staèilo ho skutálet do vody, 

aby se ochladil. Takhle by šlo se ho 

zmocnit a zmizet s ním. Proto se v køoví 

svlékl a tiše plaval k místu, kde byl rubín. 

Když se ujistil, že drak je uprostøed 

jezera, s pomocí hole skutálel drahokam 

do vody. Ihned se k modrému nebi zvedl 

ohromný gejzír páry. Nebe se pokrylo 

mraky, voda v jezeøe se zaèala vaøit jako 

v hrnci nad ohnìm. Nebohý mladý muž 

nemohl opustit pekelný kotel a brzy 

podlehl.

Vtom se stala neuvìøitelná vìc. Je-

zero v údolí Héry bìhem nìkolika mi-  

nut vyschlo. Drak spìchal, aby ze dna 

jezera vytáhl svùj žhavý rubín a zasa-   

dil si ho do èela. Potom odlétl smìrem        

k Aresches.

Od té doby se každý rok v období 

velkých deš�ù v tomto údolí odehrává 

zvláštní jev. Velká vodní plocha postupnì 
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Evžen Pìnkava

Poøád mám ještì pøed oèima Milana 
Š., jak na chodouòském dvoreèku roz-
vážnì upaluje (tudíž nikoli: spaluje!) je-
den výtisk své prvotiny za druhým, pøi-
èemž v urèitých intervalech vážným hla-
sem pøedèítá verše z vytržených stran    
a ty pak rozvážnì vhazuje do ohnì: vtis-
kuje tím celému obøadu charakter 
zvláštní estetické tajiny a zároveò i ex-
travagantního úètování s prozatím kra-
tièkou tvùrèí minulostí. Baže, má už také 
vydáno vícero básnických knížek. Teï 
píše, že je úplnì uhranut „sebraným 
spisem” Iva Hucla Ostrovní básnì, totiž 
jejich znaènì pozmìnìnou reedicí: prý  
je z této knížky úplnì „na cucky" a že      
v posledních letech z nové èeské poezie 
neèetl nic lepšího. Jedny verše hoøí, dru-
hé záøí.

Na internetu je ke ètení zvìst vyslo-
venì kocourkovská: vìdecká rada naší 
ctihodné alma mater èili Univerzity Karlo-
vy odmítla – v pomìru 16 hlasù pro, tøi-
cet hlasù proti – udìlit èestný vìdecký 
titul doctor honoris causa „svìtoznámé-
mu spisovateli, vìdci a filosofovi” Um-
bertu Ecovi. Pøitom se takové èestné 
doktoráty mají i v Praze udìlovat tìm, 
kdo se v mezinárodním mìøítku zaslou-
žili o rozvoj vìdy a kultury. Ergo Eco se 
nikterak nezasloužil? Prý nemá a nemìl 
nic spoleèného s „Karlovkou”. Mùžeme 
pochybovat, zda si s podobným argu-
mentem lámalo hlavu osmadvacet uni-
verzit, které Ecovi èestný doktorát pøi-
znaly. Že prý nepracuje dostateènì 
„vìdecky”, zaznìlo v kuloárech. Ba, ko-
courkovských.

Po mnoha letech se dívám v televizi 
na starší „kultovní” film Rozmarné léto, 
ponìvadž jako kdyby po týdnu s vnou-
èetem cosi jako léto opravdu zaèalo        

Z OHMATANÉHO DENÍÈKU

Øádeèky z rozmarného léta
– a snažím se oddìlovat zrna od plev, 
urèit si, co je ve filmu dobré a co od po-
èátku dobré nebylo. Postava kanovní-  
ka mi natolik pøipomíná pøítele Karla K., 
spatøujícího v kouzelníkovì Annì tuze 
„roztomilé stvoøení”, až se to skoro ostý-
chám komentovat. Zrovna part Anny 
však stejnì jako v dobì vzniku filmu vy-
znívá do nièeho: hereèka je znaènì to-
porná, nevýrazná, ani promluvit neumí   
a její figurování je daní dávné herecké 
konvenci. Nìkteré scény jsou pohøíchu 
diletantské, avantgardista Vanèura by 
nad nimi kroutil hlavou. Úsmìvný èeský 
film: na léto. 

Z rozhovoru s investigativním repor-
térem Josefem Klímou stojí pár sentencí 
za zaznamenání. Novináø ve svých dva-
ašedesáti tvrdí, že jako lidstvo jsme po-
øád blbìjší a blbìjší, zvláštì ve srovnání 
s tìmi, kdo tu byli pøed námi. Intelek-
tuálové, než je komunisti v 50. letech 
pozavírali do dolù – to prý byli vzdìlanci! 
Nová generace spoléhá na to, že se 
nemusí nic uèit, ponìvadž si to najde na 
internetu. S poklesem vzdìlanosti upadá 
i úroveò celebrit, které se ale bìžnì ne-
uznávají. Klímovo pokolení mìlo za idoly 
ty, kteøí ho oslovovali nìjakým obsahem, 
obohacovali ho. Dnes mladí nad nìkým 
žasnou, jenom když na nìho svítí reflek-
tory. Východisko? Nudapláž a v rámci 
duševní oèisty se vyhýbat Èechùm. 

Kdysi jsem se opájel Balzacem a èetl 
ho po nocích až do rána bílého, teï se   
k nìmu dostávám bìhem lázeòského 
pobytu a ètu jeho nìkolikasetstránko- 
vou Mládeneckou domácnost (což je titul 
více než podivný a neadekvátní) v star-
ším pøetlumoèení dekadenta Alfonse 
Bresky, též pøekladatele Novalise nebo   
i Veèerního zvonu. Z odstupu èasu mám 
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S ukrutným skøípotem jsem otevøel 

mohutné kostelní dveøe, stál jako zkopr-

nìlý a civìl do støedu chrámu, kam pro-

nikal svit purpurových paprskù právì za-

padajícího slunce. Po celý den se zdálo, 

že jas dnešního odpoledne postrádal 

svoji obvyklou intenzitu, ale tak výsostnì 

høejivý jev pøece jen tuto prognózu pod-

kopával. Vzduch byl vlhký a mohli jste 

ucítit nahoøklou esenci plísnì, kterou 

správce kostela každý den peèlivì ka-

mufloval kadidelnicí. Jeho úlisnì vyhlíže-

jící vrásèitá tváø pokrytá jemnými vypeli-

chanými, ulepenými fousky již vydìsila 

nejedno dì�átko Boží. To byl právì náš 

správce kostela, zmrd a pøivandrovalec, 

vágus a duševní asociál, který tak rád 

naslouchal modlitbám i nemodlitbám ze 

svého ambonu, za zvuku èeøící se tma-

vozelené tekutiny ve svých vystouplých 

èelních žilkách. Bùh na správce svého 

chrámu byl nejspíš krátký a mrtvý. Pod 

mým citlivým mìstem se každé ráno 

houfovaly a srocovaly davy Pánovo vìr-

ných. Jedinci celí upocení se snažili  

proklestit si cestu k našemu bezbož-

nému knìzi, do jeho kýèovitého svato-

stánku. Køes�ané tak kajícní, milující       

a láskyplní. Milující korouhve a lotrin-  

ské kohouty na baòatých vrcholcích 

minaretù. Kulturní davy, které se zamilo-

valy, davy, jež poznaly fronty do márnic  

a z hajzlíkù benzínek, davy které znaly 

oèekávání brzkého spasení a nebeské-

ho spojení. Jedinci pøešlapující u kro-

penky a oèekávající poleptání kùže a de-

zinfekci duše znesvìcenou mastnou 

vodou. Horoucnì klesali do kolenou, hlu-

boce se klanìli, zapomínali na boly per-

vitinu podbarvené subáèem a se svým 

páchnoucím, syfilitickým dechem se jali 

ve zpovìdnì odpovìdnì vylévat svá 

zajetelená srdéèka plná býlí a tìžkého 

odéru smradu, který byl ve smrtelném 

kontrastu s jiskrou koutkù levého oka 

každého ctihodného obèana živého. 

Svìtští se tìšili veliké pøízni i ranám pod 

pás od vlezlých, fundovaných majitelù 

Nedìle
Miroslav Sosoi 

nový, zároveò i novì potøísnìn holuby, 
nešetøícími mocnáøovu hlavu. Císaø    
pán postává pøed Císaøskými láznìmi, 
do nichž docházíme na uhlièité koupele 
a slatinné zábaly, s mírnì nachýlenou 
hlavou, vkusnì odìn do senátorské tó- 
gy s metály na hrudi. Ménì zdaøilý je 
konvenèní pomník Františka I., donáto- 
ra lázní, pøed Glauberovým pramenem 
však na nás zhlíží Josef II., pùsobící jako 
cílevìdomý osvícenský reformátor. 
Jenomže kde má ruku? Vskutku, patøí- 
me na jednorukého císaøe. Pravaèku má      
v pánu.

pocit, že Balzac dávno pøed Dostojev-
ským umìl napsat „karnevalové scény”, 
pouze aktérù je pøítomno komornì málo. 
Pøesto je to epika jako hrom, poøád jde   
o peníze, jsou mírou všeho a nesmírnì 
plastické figury všemu dodávají na hod-
novìrnosti, až na to, že klasik náramnì 
rád „èenžuje” postavy i prostøedí. A pak 
notnì spìchá, aby už mìl text hotov. 

Plzeòský výtvarník Stanislav Bukov-
ský se ve svém fejetonu v Plži zmínil, že 
ve Františkových Lázních obnovili (èi 
zbudovali) pomník Františka Josefa I. To 
je zapotøebí ovìøit: pomník vypadá jako 
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oveèky tìšily vlastní pozornosti a postup-
nì zaèínající bezprizornosti nad chcí-
pající duší pod subutexem. Naše roz-
košné oveèky šikanovaly naše milované 
oveèky a knìz i celá obec tomu za šumi-
vých stenù zádušního koitu mumlavì 
pøizvukovali. Pod kostelem byla klikatá 
cesta, která se jako srdce roztahovala    
a stahovala k majestátním topolùm. Ty 
celou tu bøeèku lemovaly a alespoò tro-
chu držely svými koøeny pohromadì. Du-
še, duše, deus ex machina, duše, duše 
paní Pernellové, Elmíry, Valéra a pana 
Loyalla se zaèaly transverzálnì proplétat 
jak dva tanèící motýli nad pestíky tle-
jících gerber. Celé rodiny hladící otcùv 
rozkrok a líbající køíž u božích muk, pro 
boží rány, vèetnì ruky svatého otce, si 
pøáli spasení. Celé rodiny hladící ne-
poskvrnìný osmicípý køíž našeho Pro-
slunìného kostela šnìrovali zchlastaní 
svoí pulsující cestièkou podél topolù, ko-
lem høbitova u tøí lip, smìrem do roze-
stavìných a vyèkávajících domovù a bì-
hem pochùzky pokuøovali imaginární 
doutníky jistící pøívoz podél meandrù 
limbické Léthé. Matky od synù a man-
žílkù nosící své kozy stažené do korzetu 
neduše chodily tak rády do našeho 
milouèkého svatostánku horoucí lásky     
a nekoneèného odpuštìní, neb Pán je 
miloval, jako ony milovaly odpuštìní høí-
chu na pobøeží øeky u kostela, který snad 
zachraòoval a pomáhal od rozlièných 
bolestí a nesmrtelných nemocí srdce. 
Mùj Bùh je i tvùj Bùh, mùj pajdající si-
roteèku, jen pøijï a uvìøíš, naše mìs-
teèko je tvé údolí stínku a konce zemi-
tosti høíchu. Devótní tvor pachtící se za 
rouháním je èastý úkaz, ale my pøijímá-
me do našeho svatostánku bohabojné 
solitéry k osudu Boha. V našem kostele 
vždy vzkvétalo štìstí a bylo zde spou- 
sty odpuštìní. Pamatuju si to. V našem 
kostele umíral Bùh.

náleven, kteøí pomalu umírali a rychle se 

rodili. Takové hnusy nikdo pøedtím nikdy 

nevidìl. Jejich umaštìné, koženkovité ši-

ráky, vyzdobené lišèím ohonem a roz-

bøedlé potem chladu, zamezovaly volný 

prùchod modlitbám, které v jejich duších 

nikdy nevznikaly. V každé mysli svìt-

ského obèana bylo vypáleno poselství 

pozùstatkù chátrající a vzkvétající huma-

nity, topící se v husté, misantropické 

bøeèce bublající Léthé. Právì Léthé se 

chtìly naše oveèky oklikou vyhnout, ne-

chtìly tuto cestu v žádném pøípadì pod-

stoupit. I ignorovat se snažily onu myš-

lenku Plavby pøes ni. Pøijmout? Ani v nej-

menším, to byla jejich nejzásadnìjší 

obava. Kriplové, židé, dìti a dospìlé že-

ny rozkoše, a Páni i Bùh se báli. Rozhni-

sané bøeèky valícího se vroucího bahna, 

které vytváøelo rozplizlé potùèky tekou-

cího magmatu, to bylo krvácení jejich za-

milovaných srdcí ze støedu zemì a tìla. 

Z panelákù se vrhali zchlazeni a opaøe- 

ni nevlastním potem strachu a jistoty,     

a kdykoliv proletìl Mikolaj Gurjeviè, po-

lekali se a padali do zapomnìní èasu      

a hmoty. V našem svatostánku jsme od-

dávali zamilované. V našem svatostánku 

jsme blahoøeèili svìtu. V našem svato-

stánku umíral Bùh. V našem svatostánku 

nacházelo nadìji celé mìsto Náhorní 

plošiny. Všechny propracované lži a po-

lopravdy, ze kterých tuhne krev ve vy-

stouplých žilách, se v podzimním mìs-

teèku pøijímaly s neskrývanou radostí     

a vehementním entuziasmem. Milovali 

jsme fašizující úsudky a teze našich po-

sedlých kazatelù a fráterù. V mìsteèku 

byla radost a horeènatá láska, posedlost, 

a touha milovat bližního svého, leè ne-

splnitelná a utopická. Mezitím za kos-

telem, pod náhrobními deskami se tìšily 

plástve zelenkavých pestíkù sluneèní 

pøízni, stejnì jako se naše milované 
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Ostrovní básník

Metafora nebo symbol k poezii patøí zdán-

livì od nepamìti, skoro bychom si ji bez nich 

neumìli pøedstavit: zhusta pak chválíme 

rozlehlost a originalitu, pøiléhavý a zároveò 

neobnošený jich šat. A jenom málokdy si uvì-

domíme, že zaèasté nejde než o berlièky,       

o nichž kulhá touha stát se básníkem. O zá-

stìnu mezi pojmenovávajícím a pojmenová-

vaným; která má zakrýti, jak málo se toho 

vskutku za verši skrývá. Možná budou muset 

krátké øádky vykroèiti blíže k okraji papíru, na 

nìmž jsou napsány, aby zahlédly a nahlédly 

svìt tam za jeho okrajem, svìt, k nìmuž si už 

nebudou muset dopomáhat francouzskými 

holemi ani španìlskými muškami, leè jejž se 

pokusí uchopit pøímo. 

Takovouto tendenci, takovýto pokus ale-

spoò shledávám ve výboru ze zatimní život-  

ní básnické žnì Iva Hucla (nar. 29. 1. 1961        

v Plzni), který vyšel ve druhém rozšíøeném vy-

dání a se zasvìceným doslovem Vladimíra 

Novotného (usilujícího se vymeziti konstanty 

duchovního univerza, jež byly zdrojnicí Huc-

lova myšlení a básnìní; myšlení zpravidla ješ-

tì pøed psaním) pod velmi pøípadným názvem 

Ostrovní básnì (Bezejmenná èajovna, Š�á-

hlavice 2013, 2., opravené a rozšíøené vy-

dání).

Pravím-li pøípadným, èiním tak proto, že 

jej lze odvoditi vlastnì hned z nìkolika mož-

ných pøípadù. Že se tu nabízí hned nìkolikeré 

možné vymezení oné moøem obklopené, uza-

vøené enklávy. Nìkolikerý vztah básníkùv      

(a jeho veršù) k ní. 

Hned první z oddílù knihy, pocházející 

ještì z 80. let 20. století, stává se – ve svém 

rozpìtí od beat generation (se Stébly trávy 

kdesi v pozadí) po underground – jakýmsi 

programovým a programním východiskem ze 

znormalizované šedi jazyka, který pozbyl sé-

mantickou nosnost, schopnost promìniti se  

ve smysluplnou øeè. By� toto odmítnutí 

(ovšemže také vší zdobné, klišéovité, oficiál-

ní, zneužitelné poezie) dìje se zatím spíše 

rozmáchlým gestem, v nìmž nad prorockými 

sny zaváží „svìtlo marné revoluce”. Ale už 

tehdy objevuje se hledání neprostøedkova-

(NE)KRITICKY

ného, autentického myšlení „z háje v Baná-

rasu”.

Které se, nakolik mùžeme soudit z Huclo-

vých veršù, silnìji projadøuje ve druhém od-

díle. Kótujícím cestu k nezástupnému bytí 

básnì: by� autor mùže býti v dílèích aspek-

tech podnícen èi ovlivnìn, text je tu pøedevším 

za sebe - ne za filozofickou neb teologickou 

koncepci, tradici, výchovný ideál; není pro-

støedkem nebo prostøedníkem, je cestou i cí-

lem: viz, vìz, realizuj. Situace básnì je situací 

jazyka (sdìlení), obrazu a mysli. Situací v po-

hybu, promìnì, pronikání. Cizí stává se mým, 

text je pomùckou k sebepochopení. V kon-

trastu k takovéto vážnosti pùsobí potom vel-

mi osvìživì (proto ještì nikoliv ménì zá-

važnì) bizarní humor oddílu Ledòáèek se 

sklenìným okem s jeho vymítáním pokles-

lých tradic a ohledáváním onoho podstatné-

ho, jež zbylo po dehonestujícím tsunami osvo-

bodivého smíchu nad pseudopøíbìhovými 

paramýty (jež o nìkolik let pozdìji zaènou 

psát také Michal Šanda èi Patrik Linhart).

Smích je vìru luèavkou královskou. Také 

v básních jemnì naèichlých surrealismem,     

z nichž je však patrný jakýsi humorný nad-

hled lyrického subjektu nad patøenou a reflek-

tovanou skuteèností – ostatnì zøejmì nikoli 

obrazem èi odrazem podvìdomí, ale vìdo-

mým konstruktem domnìle podvìdomého  

(na což ukazuje zøetelná inspirace výtvarným 

umìním, tøebas Chagallem: „Vzduch houstne 

kobylkami s èervenými køídly.”). Nad nìkte-

rými pro mne problematickými místy bych se 

rád tázal, zda je vskutku reflektovanou a tedy 

ironicky mínìnou také literátština typu: „Pro-

budil se hudbou trav a zasnìžených sítin.” 

Vznešenost takovýchto textových pasáží zdá 

se mi býti natolik odvozenou, že u nich jiné 

než ironické ètení vlastnì ani nepøipouštím.

Nad Huclovými verši napadly mne ovšem 

také docela konkrétní ostrovy. Reprezento-

vané beatnickým ekologem zenových kóanù 

Nanaem (Sakakim). Také Huclovi stává se bá-

seò postupnì výzvou, axiomem, paradoxnì 

znìjícím a pøitom zøetelným imperativem (dù-

sažnosti dozajista také mravní): „Vzlétni/ jako 

tažné zvíøe se svým pluhem.” Vztah k vý-

chodnímu myšlení (a psaní) prozrazují tex-   
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véto pasáže bylo lépe pøeložiti do lidštìjšího 

rozmìru; a zvìcnit, konkretizovat. 

A tu nemám na mysli onu øidèeji se vys-

kytující notu jirousovskou („Tvá kunda ve   

tmì svítí/ jak høbitovní kvítí”), nebo� si nikte- 

rak neoblibuji vìcí z druhé ruky; o nìco lépe – 

snad pro své velnutí do prostoru pøírodního – 

už dopadají pasáže jakoby rotreklovské: 

„Sedmiprstý kaštan kráèí pasekou.” Zasažen 

jsem ovšem byl teprve rytmicky i významovì 

sevøenými opusy osekanými na minimum 

nezbytnì nutné (vpravdì ostrovy - malými      

a vzdorujícími: ještì nesou jméno, ještì ne-

sou) – v jednom z nich jsem nalezl nádherný 

obraz podzimního mrazu: „I dým z veèerních 

ohòù/ pøimrzl k zemi.” – jehož výmluvnost je 

dána též souznìním s ètenáøovou zkušeností. 

Tolikéž však i pøepodstatnìním zkušenostního 

zážitku ve výpovìï pøesahující úzký rámec 

individuálního a èasového k nadosobnímu     

a trvajícímu, od jevového jdoucí k podstat-

nému. Mùžeme tedy hovoøit o nalézání a na-

hlédání metafyzických souvislostí vìcí a jevù: 

„Vùnì vadnoucí trávy/ odlétá na køídlech/ 

vyplašených šídel.” Jenomže to by bylo vìru 

málo; nebo� zde je metafyzické nerozluèitelnì 

ba nerozlišitelnì spojeno, spolèeno s fyzic-

kým: „Listy køenu/ støeží pod zemí/ naše slzy.”

„Svìt se promìòuje pouze mnutím oèí.” – 

všimli jsme si toho už!? a povšimli bychom si 

toho – nebýti básníka...? Který, budiž mu to 

pøipoèteno k dobrému, opravdu více myslí  

než píše. Tedy je vlastnì sám jakýmsi ostro-

vem   v širokém a obèas kalném proudu nás 

všech, kteøí neumíme zatím šetøit obrazy, 

gesty, slovy. Pro nìž vydávat bývá nìkdy ví-

ce než tvoøit. A vydávat znamená býti vidìn. 

Prodávat se.

Žije na vesnici, která nemá ani vlastní 

poštu (ale v níž provozuje onu Bezejmennou 

èajovnu; jež stojí také za vydáním jeho kníž-

ky), a literárního dìní se pøíliš neúèastní. Po-

doben støedovìkým mnichùm píše Ivo Hucl  

po celý zatimní život svoji jedinou knihu. 

Podoben støedovìkým mnichùm a zakladateli 

novodobé americké poezie. Co pomíjí – je tr-

valé. Ostrovy i stébla.

                                                    Ivo Harák

ty, v nichž se vyskytuje motiv (vnitøního, ale 

dokonce fyzického) sjednocení subjektu s ob-

jektem (jich zamìnitelnosti): „Stín stromu po-

hltil mé tìlo/ Soumrak pohltil stín stromu.” 

Není jisté, kdo je agens a kdo patiens dìje, co 

je živé a co neživé. Vše plyne, pohybuje se, 

myslí, vzájemnì se promìòuje a prolíná.

Øíkáš si: tyto básnì jsou urèeny k rea-

lizaci: ne enigmata, rozvichøelé smrštì za-

umnì konstruovaných obrazù, ale: slova, jež 

tøeba odíti masem vìci, skutku, zkušenosti, 

pøedstavy, pøíbìhu: To, co se øíká, také jest. 

Intertextové vazby, aluze, konotace – zkrátka 

tradice (již si v sobì slova, pøedchozím užitím 

ztøísnìna, takto pøinášejí) nejsou nìèím, na co 

je zapotøebí zvláštì upozoròovat, nebo� jde   

o vìc jaksi automatickou a mechanickou (se 

kterou se poèítá). Problémy nastávají pøi ne-

dostateèné ostražitosti pøed soubìžnì pro-

bíhajícím procesem sémantického vyprazdòo-

vání a emblematizace: „Jen temnota/ tvého 

srdce.” Zde se navíc setkáváme s pøenášením 

symbolu z jednoho (øeknìme duchovního) 

kontextu do jiného. Termín druhdy funkèní (mj. 

už jenom proto, že za nìj nemáme adekvátní 

náhradu) pùsobí nyní rušivì – ztrativ pùvodní 

význam nového nenabývá: odkazuje tak k lí-

bivému, osahanému, pøíliš snadno dostupné-

mu, domnìle tradiènímu, obecnì prý srozumi-

telnému, snadno uchopitelnému: smlouva se 

ètenáøem se tu uzavírá za jiných podmínek    

a o jiném, než mìl básník pùvodnì na mysli. 

Patrnì jde také o smlouvu s jiným ètenáøem, 

než je onen, který bude žasnouti nad výmluv-

nou mnohoznaèností básnì: „Pøemýšlím/ jak 

zastavit pavouka/ rozdrceného botou;” anebo: 

„Pøijmìte naše trny.../ plané rùže.” Ostrovem 

zámìrnì uzavøeným tìm, kdož si nejsou vì-

domi, že poezie mùže zaèínati s každou    

novou básní a že této proto poslouží dobøe 

setøená tabule. Kdož nanaleznou odvahu vy-

plouti od trávy „rostoucí vysoko v èapím 

hnízdì” až k  „totožnosti slov a vìcí”.

Tu ovšem hrozí ztroskotání na mysu ab-

strakce – slov pøíliš odtažitých a málo uko-

tvených na to, aby bylo lze pod nimi cosi 

nálezti a pøedstavit si: „Nekoneèná ústa pros-

toru/promluvila nesnesitelným tichem.” Tako-
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Milá Jiøinko!
Doufám, že se nemýlím, prohlásím-li, že 

jsem u Tebe v Plzni vidìla mapu našeho mìs-
ta s nápisem: Plzeò a zbytek svìta – nebo nì-
co v tom smyslu. 

Moc se mi to líbilo, køíslo to pøesnì o mùj 
patriotský kamínek tam nìkde uvnitø. Vím, že 
je na planetì mnoho krásných míst, ale jsem 
pøesvìdèena, že to rodné je nejpìknìjší. Stej-
nì jako si to myslíš Ty.

Asi proto se sem èas od èasu vracíš. Ne-
dá se to vyškrábnout ze srdce, pokud èlovìk 
ještì nìjaké má. A Ty je máš a veliké. Pøipra-
vené k rozdávání, ba k rozdání. Vzpomenu-li 
napøíklad na Tvoji akci Památník zahraniè-
ních Èechù – kolik beden archiválií jsi z té 
Ameriky poslala domù? Kdo Ti pomohl zapla-
tit dopravu? Co se s nimi stalo? Kde jsou 
slova a vlastnì spíše èiny tìch, kteøí tolik sli-
bovali, jak Ti s tím velkým úkolem pomohou? 
Vzala je Radbuza, Vltava èi ještì jiné toky? 
Tys to pøesto nevzdala, i když – asi – v dušiè-
ce zbylo na dnì nìco hoøkosti, nìco rmutu. 
Ale i tohle jistì dobøe znáš, protože jsi prožila 
život, který urèitì nebyl rùžovou mašlièkou. 
Nevìøím totiž na vyprávìnky o té zemi za vel-
kou vodou, kde lítají peèení holubi rovnou na 
pozlacený talíø. I tam se musí pracovat, us-
kromòovat, mnohé si odøíci, i tam se ztrácejí 
iluze a neplní všechny sny. I tam se stýská – – 
I tam je chleba o dvou kùrkách. 

Tys o tom nikdy nemluvila, a já si nikdy 
netroufla se zeptat. Nechtìla bych se dotýkat 
šrámù, by� pokrytých novou kùží. Možná jsou 
hodnì hluboké. Máš to totiž v oèích, dìvèe. 
Pøemáháš to svým elánem, neuvìøitelným op-
timismem, razancí, nepøiznanou touhou ob-
stát, a� se tøeba èerti žení. To Tì, dìvèe milé, 
ctí. To vzbuzuje úctu a obdiv. Možná si nìkdy 
nìkdo obèas i plivne, ale po kom z nás ne?

Nedej se, holka. Taky Tì nedám, a dou-
fám, že to mohu øíci i v množném èísle. Za 
všechny ty, kteøí Tì ve Støedisku západoèes-
kých spisovatelù rádi vidí. A nejen tam. Tak 
zase brzy pøijeï! Udìlejme si èas a proberme 
stav našich myslí, našich srdcí (radìji už ne 
našich tìl), stav poezie – pøedevším té Tvé, 
už dávno jsem nic neèetla (ano, je to výtka)   
– a vùbec celého svìta kolem milované Plznì.

Už se na Tebe tìšíme. Plzeòské zvony, 
holubi na námìstí a vìž svatého Bartolomìje. 
A lidi.

Já urèitì hodnì. Tvá Karla.
Karla Erbová

Literární zaèátky Pavla Hubeného
Do konce kvìtna probíhala ve Vlastivìd-

ném muzeu dr. K. Hostaše v Klatovech re-
trospektivní výstava malíøských dìl klatov-
ského rodáka Pavla Hubeného. Tento talen-
tovaný malíø a kreslíø je rovnìž velmi dobrý 
literát. Jeho první povídky zaèaly vycházet 
pøed více než tøiceti lety a díky tehdejšímu 
Okresnímu kulturnímu støedisku jsou ucho-
vány ve sbornících. Uveïme aspoò úryvek     
z jedné z nich, která nese název Kruté léto     
a která vyšla v almanachu z roku 1983:

„Nìkdy odcházím až dozadu k Týnci, kde 
je tøešòový sad. Dnes jsem tam byl také. Díval 
jsem se, jak to zraje. Chrupky byly ještì žluté, 
ale z višní už se staly èerné korále s modrými 
zrcátky oblohy. Chutnal jsem je a byly sladké 
jako med. Vùbec tam v týnecké krajinì je to-
hle léto všechno jako med. Lípy voní také tak. 
A ta holka, která jela po silnici na kole, ta mìla 
nohy a ruce hnìdé taky jako med…”

Takhle vidí svìt gymnazista Pavel Hu-
bený, zasažený nejen krásou krajiny, ale ta- 
ké dívèím svìtem. 

A nejen to. V povídce Lojza zachytil Hube-
ný dramatický pøíbìh hlavního hrdiny: „Lojza 
slyší cinkot zvonkù. To ze støechy kape jaro. 
Cinkavì jak postroje šestispøeží. Najednou 
Lojza sedí na kozlíku. A mráz že bøitvami øeže 
kùži na oblièeji. Lojza znovu volal na Karla     
a Achmeda. Zas cítil v rukou tlak otìží. Konì 
zastavili. Karel byl mokrý potem a boky se mu 
zvedaly. Lojza vzal Karla a Achmeda a vedl   
je tou ledovou zátoèinou. Už se zdálo, že 
všechno dobøe skonèí, už byla pøed nimi ce-
sta jako stùl, ale v tu chvíli sebou konì trhli. 
Lojza se otoèil. Uvidìl Karla, jak sjíždí po na-
klonìné cestì. Podkovy øezaly led. Kùò za-
bíral, ale klouzal poøád dál. Blíž k mezi. Lojza 
táhl, co mohl. Konì se plašili. První náruèní se 
vzepjal. Najednou Achmed vyletìl. Pøešlápl 
postranìk a padl zadkem na led. Pøedními ko-
pyty vyjel do vzduchu a Lojza ucítil bolest…”

V tìchto ukázkách je zøejmý autorùv 
literární talent. Umí vyprávìt pøíbìhy, doká-  
že najít svùj styl a zpùsob, jak ètenáøùm pøe-
tlumoèit zažité, vidìné i vymyšlené. Dùležitá 
je  u nìho smyšlená pøíhoda, o níž vypravuje.    
K dokreslení autentiènosti, rychlého spádu 
událostí a napìtí využívá nìkdy pøítomné-    
ho èasu. Neopomenutelná je dobrá znalost 
prostøedí a postav, o nichž píše, lehkost, s níž 
je charakterizuje. Není divu, že v roce 1992 
vyšla Pavlu Hubenému v nakladatelství HAAS 
prozaická prvotina Sklenìné srdce.    Ivan Nikl



ZVÍØECÍ BAJKY 28

Karel Trinkewitz

Sysel
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