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EDITORIAL 1

Dana Raunerová

Stejnì se ale pokus o rovnováhu ve svém bytí.

Už když jsme pøipravovali loòské 
listopadové èíslo Plže, vìdìli jsme, co 
nesmíme opomenout pøi sestavování le-
tošního listopadového èísla našeho 
mìsíèníku. Nic netušil pouze nynìjší ne-
jmenovaný jubilant (pokud se jako zku-
šený divadelník nepøetvaøoval, vždy� ti, 
co mají zkušenost s divadlem, to ná-
ramnì dobøe umìjí!). Naši autoøi jsou po-
vìtšinou rádi, když se o nich v Plži píše, 
leè nejmenovaný oslavenec dával mer-
momocí najevo, že by byl mnohem ra-
dìji, kdyby o nìm ani písmenko nebylo 
prosloveno. Jenže literární èasopis má 
svá pravidla a od nich se nelze odchýlit 
ani o píï, i kdyby se nejmenovaný sedm-
desátník bùhvíjak stavìl na zadní. Leè 
když se urputnì na zadní staví, mùžeme 
mu milosrdnì vyhovìt a nenapíšeme      
o nìm žádná slùvka, po jejichž pøeètení 
by se bál vytáhnout paty z domu v dù-
mnìní, že Plže ète celá Plzeò: neète. 
Takže co zbývá? Konstatovat, že ne-
jmenovaný redakèní kolega má o èaso-
pis veliké zásluhy. Nahlédneme-li do tirá-
ží jednotlivých roèníkù, shledáme, že je  
s Plžem spjat skoro od poèátku; sice 
není otcem zakladatelem, mohl by ale 
mít pøídomek otec pokraèovatel. Arciže 
nejmenovaný. Co bychom si povídali, 
obèas bychom ho (níže podepsaný urèi-
tì) nejradìji vyhodili z redakèních oken      

(z 2.p.) nebo ho snesli v zubech ze scho-
dù (opìt z 2.p.), stejnì jako on nás, i to 
však patøí do dìjin literárního èasopi-
sectví a bez emocí a temperamentu se 
Plž dìlat nedá. Podle pøíjmení našeho 
jubilanta by se zdálo, že pùjde o kar-
dinálova gardistu, jenže on si i v sedm-
desáti poèíná jak ryzí plží mušketýr. Èili 
jeden na všechny, všichni na jednoho. 
Posíláme mu tudíž, nejmenovanému, 
sedmdesatero gratulací a sedmdesát 
blahopøání k tomu.

Utøeme si slzu dojetí a povìzme si 
také nìco k listopadovému èíslu. Básník 
Roman Kníže píše dál: nech� píše, èili  
a� básní dál! V Nizozemsku usazený To-
máš Novák vytváøí jeden básnický cyklus 
za druhým: tento v Plži je do erotièna. 
Také bavorský Amberg se mùže stát mi-
nioázou èeské literatury: sochaø Harald 
Bäumler svùj text pøetvoøil do èeštiny      
a stal se tak dvojjazyèným literátem. 
Krásným doprovodem mu jsou texty 
výtvarnice Dany Raunerové – a moudré 
pøíbìhy Karla Adamuse snad ani ne-
stárnou. Za pøíspìvky dìkujeme Danie- 
le Kováøové, Stanislavu Bukovské-     
mu, Oldøichu Janotovi, Kateøinì Sachro-
vé, Štìpánu Kuchleiovi... Ba i Evženu 
Pìnkavovi. Též našim recenzentùm –     
a zvláštì Vladimíru Gardavskému za 
publicistické materiály.
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***

Sklenka dolita deštìm.
Pøedevším ti, Bože, dìkuji

(abych neplácal nesmysly jak Jób),
dìkuji ti za to,

že jsem se narodil.
Moh’ jsem taky zùstat 
v totálním prázdnu.

***

Ryk cestou opilce mìstem.
Pláè. 

Usedavý, neutišitelný, mùj?
Pøedstavoval sis nìco jiného?

Tohle je nìco jiného.
Tìžce vzhùru jak kouø z vybité vsi.

Bílý sníh, 
èerné postavy, 

bílý sníh z návìtrné strany 
telegrafního sloupu.

Èerné postavy vojclù,
pruhované postavy vìzòù.

To se ti to, Abrahame, poslouchalo Boha,
když vìøils, že cukne.

Všude strach jak z deníku Anny,
èlovìk se bojí vyprázdnit.

Jdi. A už nebreè.

***

Pozoruji, kterak prodlužuje se den.
Vstaò a choï, dcero Jairova,

jdi v pokoji.
Ryk a kvílení duchù,

intuice a dedukce za møíží bláznù.
Nade vším nefritové nebe.

Roman Kníže

Samomluvy
„Øekni, já poseèkám, cos vidìl.”
                                       Czes³aw Mi³osz

***

Jako starýmu Kubièkovi

sypali do klobouku popel, 
házeli mu tam vajgly,

tak i mnì dnes za límec
bílý popel sypou.

***

Jako tenkrát.

Lidi nikde, ptáci nikde, zpìv nikde.
Bílý sníh z návìtrné strany

telegrafního sloupu.

Musíš to brát jako modlitební knížku.
Panebože, 
slyšíš mì,

ozvalo se zoufale v tramvaji.
Panebože,

neplivej ty pecky kolem.

***

Dùvìrnì povìdomý køik
hekatomby,

padání tìl do propasti.

Romanovce tam naházeli všechny.
A vítr a� jim zpívá,

modlitba bláznù a� jim zní.

***

Titanic ještì jednou.

Zhaslo.
Panika, hluk, tma.
Všechno zhoustlo.
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Pak se rozsvítilo,
div že znovu nezaèli tanèit.

A opìt – zhaslo.
Navždy.

***

Sníh na støechách
a další mrtví zarovnáni ve škarpách

a další roby zdobí hroby.

Dnes k veèeru mi kol spánku
proletìl had.

Už je to tady:
slepí, bezkøídlí rackové
letí správným smìrem? 

***

Lež má dlouhé nohy.
Všude tu zní

ukrajinština, ruština a já nevím jaká ještì 
sovìtština.

Julie štìká na Romea,
èertice kvílí koledy

po pøevratu už od øíjna.

Všude vidím vkrádat se islám.

Hoøce sežvýkej hoøce,
musíš mì brát jako doktora.
Co dìláš, zaznìla otázka.

Sníh z návìtrné strany,
zaznìla odpovìï.

Co chceš? Ticho, klid.
Co slyšíš? Ryk a kvílení.

Žebøíky do nebe.
A kolik tìch žebøíkù,

kolik andìlù,
rackù?

***

Smeèka bláznù:
jeden druhého chrání,
jeden druhého chválí,
jeden druhého kreje.

Jedna ženská a dva chlapi.
Baba, staøec, had.

Jak by to asi dopadlo, 
kdyby se do toho nemontoval Bùh.

***

Pøece tady nebudu ležet jako mrtvola,
øekl si Ježíš,

když už se mu to vleklo,
když se mu to zdálo dlouhé.

Odvalil kámen a odešel
zpìt mezi živé.

Pøipadá vám to jako blouznìní?
Šátek na jiném místì svinut.

***

Ticho –
jenže

taky tanky
noèním mìstem se sunou.

Jenže
od Tylova hrobu

zmizel andìl
s kamennými køídly.

Kamže?

 ***

Moøe lidí se pøelévalo

náhle –
jako by to moøe zastavili –

nikdo ani hnout,
provedli kolem mne

Ray Charlese s bílými vousy.
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 ***

A Židovka nabádá:

Nenechte si sugerovat Evropu,

nenechte se posílat do Evropy.

Jakmile usednete do jejich auta,

víckrát vás nikdo nespatøí.

 ***

Udìlali tøi kašny zlaté na námìstí.

Pod okny radnice

tuhne demonstrace.

Na kašny vám serem! Na kašny vám 

serem!

A hlavy padat nebudou.

 ***

Kolie v kolejišti.

Kamení plující vesmírem,

kamení plující nebem,

rukávy povisle prázdné.

Nebem plující loï,

nebem slova

jdou.

 ***

Já a Tadek.

 Oba neseme

každý jedno køídlo svého letadla.

Já vìtší – budu mít vìtší letadlo.

On menší – bude mít letadlo menší.

Do školy budem lítat.

Každý svým letadlem.

To bude Hanka koukat.

Když si s nìèím nebudem vìdìt rady,

naši tátové nám poradí,

naši tátové nám pomohou.

 ***

Hulákám do skulin hrobu,

nikdo neodpovídá,

nikdo nevstává.

Všechno je jinak,

vše se propadlo,

vše se propadá.

Propadá se mùj hrad,

mùj kùò

tone v bažinì.

Vstupuje láska s povadlými prsy.

Pøeješ si nìco?

A co když má píseò

už nedoletí k druhému konci stolu.

Co když má píseò

pøestane k tobì promlouvat?

 ***

A kdes pobýval,

Pane Ježíši,

mezi svým Zmrtvýchvstáním

a svým Nanebevstoupením.

Je to snad tajemství?

dopsáno 16. 3. 2011
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Míla a Míra

Míra je mírný.
Míla je smilná.

Míra se smiøuje s Mílou.
Míla se miluje s Mírou.

Míra usmìròuje Mílu.
Míla umiluje Míru.

Smiluj se, smiluj se, Mílo!
Smiø se s tím, smiø se s tím, Míro!

Lada

Ladná je Lada,
slastná je Lada,
je sladìná;
hladím Ladu –
jak je sladká!
jak je hladká!

Je naladìná – má náladu?

Libuše a Miluše 

Líbí se mi Libuše,
miluji Miluši.

Libuše je libá, 
Miluše je milá.

Libuše je slibná,
Miluše je smilná.

Libuši políbím,
Miluši pomiluji.

Rychlovka

Ve chvatu,
ve skrytu,
ve spìchu,
v úkrytu,
v rychlosti,

ve stínu,
ve zmatku,
v koutì,

Tomáš Novák

Poddajná a poddaná
Slyšel jsem takový podivný

Slyšel jsem takový podivný šramot,
potom jsem slyšel takový podivný šepot a šuškot,
potom jsem slyšel takový podivný chechot a chichot,
potom jsem slyšel takový podivný šustot,
potom jsem slyšel takový podivný vzdychot,
potom jsem slyšel takový podivný skøípot,
potom jsem slyšel takový podivný mlaskot,
potom jsem slyšel takový podivný pleskot,
potom jsem slyšel takový podivný tlukot,
potom jsem slyšel takový podivný buchot a dusot,
potom jsem slyšel takový podivný hekot,
potom jsem slyšel takový podivný sykot,
potom jsem slyšel takový podivný výskot a jásot,
potom jsem slyšel takový podivný jakoby vzlykot,
a pak, pak už jsem slyšel jenom chrápot a chrápot.
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pod prsy má podprsenku,
pod bøichem má podbøišek,
pod prdelí má podprdelník,
pod koleny má podkolenky,
pod patami má podpatky,
pod nohami má podnožku
a pod vìdomím podvìdomí.

Spolu spojeni

Pospolnì,
spojeni spojkou,
sepnuti sponou,
spjati spojnicí,
spolèeni spolkem.

Spoleèníci,
spolkaøi,
spojenci,
spojaøi,
spiklenci.

Spojitì 
spojení, sepnutí, sepjatí, spolèení
pájkou, pojidlem
a pojítkem.

Spoleènì
poutavì 
spoutaní
poutem
a poutkem.

Jak?
(Tajemství Kámasútry)

Rozkroèmo i snožmo,
obkroèmo i kleèmo,
ležmo i stojmo,
skrèmo i spažmo,
kolmo i pøíèmo,
dvojmo i trojmo.

chvatnì,
skrytì,
spìšnì,
ukrytì a
rychle.

Ohnivý oheò 

ohnivý oheò
vášnivá vášeò
øeøavý rožeò
žíznivá žízeò

ohnivý oheò
výhnivá výheò
uèivý uèeò
trýznivá trýzeò

ohnivý oheò
bázlivá bázeò
tulivý tuleò
pøíznivá pøízeò

Pochutnáníèko 
aneb Ochotný ochotník

Chtíèem chycený,
ochoèený,
ochotný až pøeochotný
ochotník.

Zachtìlo se mu,
má chutì,
chce,
chce se mu,
zachutnalo mu to,
pochutnává si,
vychutnává si to,
je to pochutnáníèko.

Poddajná a poddaná

Pod hlavou má podhlavník,
pod bradou má podbradek,
pod paží má podpaždí, 

POEZIE



Bìloch a èernoch

Bìloch zbìlal,
èernoch zèernal.

Bìloch je bílý,
èernoch je èerný.

Bìloch má bìlošku,
èernoch má èernošku.

Bìloch se zkøížil s èernoškou,
èernoch se zkøížil s bìloškou.

Bìlochovi se to moc líbilo, 
èernochovi taky.

7PRÓZA

Bìloch øíká: Zmìna je život! 
Èernoch øíká: Život je zmìna!

Snaživá Naïa

Naïa se snažila
a snad je v nadìji.
Snad je to nadìjné,
snad.
Snaha to byla veliká.
Snad má nadìji.
Snad je v nadìji.
Snad.
Snadné to nebylo.

Nemocnì stojím, zoufale žaluji na 
temnou budoucnost, po zvìtralé, letmé, 
prchavé závrati z náhle pøespøíliš rozví-
øených vln štìstí, jsem nacpán do pøe-
kysající trampoty, tvrdì nahnán mezi 
svírající žebra nekoneèných soužení, 
vzdychající nad opouštìným životem, 
spoután do lapajících paøátù pøítomnosti, 
zavøen do prázdných rozlehlostí marnivé 
dálky, uvìznìn do pusté samoty, obklo-
pen hluèným, škubavým váním tupého 
kvílení, napìchován do rmutlivé hoøkosti 
svobody, která mì tísnivì poutá želez-
nou rukou pomíjivé bezmeznosti, jež se 
kolem mne nesmyslnì rozprostírá, kolem 
mne, zmáèknutého, se bolestnì rozta-
huje, toužím, žízním, chci trpce køièet – 
utajenì – po nìžném ovívání, které by 
ševelilo a vlídnì hrálo kolem mne, které 
by se povzneslo z malého svìta a skvìlo 
se v sluneèním jasu, když šeï bídy mì 
krutì poutá, tøpytí se jako skøípající 
mraèno v buèícím houpání èechraném 
vichøicí, neklidnì a rozkmotøenì zírám, 

Harald Bäumler

Stáøí
rozcuchanì a pobledle, zmatenì a omá-
menì se potácím, plazím se v tísnící ci-
zinì uschlé zemì – obrovské, mocné –, 
marnì prahnu po lesku pøímé a rovné 
cesty kloníc se, ohnutý prasknu ve vy-
smívajících se trpkých potopách, pøeté-
kám bìsnícím øevem, zpustlý v pustinì, 
v samotì a v životì se spálenou, lysou 
hlavou pøekypuji øádícím skuèením a tr-
nitì tvrdá pùda píchá mì do bosých no-
hou a chladnoucí zmuchlané tìlo mi visí 
v mrazivých hadrech na obnažených vy-
bledlých kostech, umoøenì hledím do 
svého nitra, pátrám po jásavé minulosti, 
nacházím jen budoucí pláè, zatrpklé osa-
mocení, vyprázdnìné a brouèkovitì hr-
baté rozdøené ruce štrachají v rozplýva-
jících se octových výparech, neustále 
obezøetnì a bezcennì chtìjí uchopit ne-
nahmatatelné, dychtí zachytit pohledem 
krásu, která není tam, kde pouze šumí, 
huèí, klokotá tonoucí mlèení, jež burácí  
v rozdunìných uších a vylévá se z mého 
vlastního oka a tìžce pøekyseluje vzduch 
– ale fialovì chrèí dech.
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STROM, KTERÝ BYL PØEDURÈEN
Je konec léta. Zemì je vyprahlá, tro-

chu unavená, ale v barvách, které høejí. 
Pøezrálé plody v sobì schraòují zbytky 
vláhy. Zatoulaný kùò hledá stín a v nìm 
chladnou vodu tùnì. Orel bìlohlavý od-
poèívá v poledním žáru na bøehu øíèky. 
Hory se laskají s bílými oblaky a tøpyt-
kami paprskù slunce. Les voní smolou, 
kterou roní rány po sekerách. Ten nej-
majestátnìjší strom byl vyvolen. Padá, 
aby se stal symbolem vánoc vzdálené 
metropole bez stromù.

Byl obìtován, odvezen, vyèepen, roz-
øezán, spálen... Pro koho a proè? Malin-
ko naskakuje husí kùže a slovo KŠEFT! 
Kšeft s pánem bohem a jeho synem je-
diným.

Až budeme každý dìlat to, co máme 
– s pokorou, láskou, skromností, úža-
sem –, nebude tøeba kácet stromy jen 
proto, že se narodil Kristus Pán. Ten je    
v nás a nelíbí se mu to valnì.

NEKONEÈNÉ BYTÍ
Jsme v této vteøinì a tato vteøina je 

vìènost. Není konce bytí. 
Bytí je nekoneèné – jako vesmír na-

plnìný andìly i predátory èerných i bí-
lých dìr. V jeho nekoneènu pro každého 
z nás vìènì trvá maminèina náruè, obje-
tí, bezpeèí. Jinak je tìžko být.

Báseò o nekoneèném bytí

Už se uklidni, smiø se s osudem!
Zmìníš jen podobu, furt tu nebudem!
Furt – to myslím, že ne poøád 
                                           v tomhle tílku.
Furt – to myslím, že ne poøád 
                                        s touhle pamìtí.
Furt – to myslím poøád, a ne chvilku!
Furt! Jen tvoje jméno nìkam odletí.

Dana Raunerová

Jsme v této vteøinì
BABÍ LÉTO

Zelenou støídají body, linky, skvrny, 
plochy èervení. Je èas zrání – dùchod 
roku se blíží – opatrnì, ale pøece (tak 
jako ten náš). Zima se ohlašuje famóznì. 
Jablka trhají pouta, co je vážou s jejich 
maminkou jabloní, co je tak dlouho živila 
a piplala. Jejich horké dráhy upøímnì pøí-
moèaré jako nachové èmouhy na papíøe 
prvòáèka, vedou z koruny k zemi a roz-
palují prostor paseky jako padající me-
teory. A jablka nepadají daleko od své- 
ho stromu. Je èas dozrávání, možná       
i skliznì, uvážíme-li, že toho jsme moc-
ni. Ohnout se, sebrat, uložit, uschovat     
v chladu, brát si.

Tùòka hostí jeleny a lanì. Žabka si 
vyhledává stín pod listy lopuchù, které se 
z posledních sil brání žáru èasu vinobra-
ní. Je babí léto!

SNÍDANÌ V SUCHÉ TRÁVÌ
Už si neumím vzpomenout, jaké to 

bylo mít zmrzlé prsty a nos a… šnìrovat 
si pohorky, omotávat krk tøikrát šálou, ku-
licha až do oèí. Polehávám na vydesig-
novaném lùžku ze suché trávy. Tutam 
proletí rozžhaveným vzduchem malátný 
motýl, z konvièky opletené šlahouny 
ostružiníku voní èirá š�áva ze všech les-
ních plodù, jaké si jen pøedstavíš. Obrov-
ské, smyslnì nachové rozšafné maliny 
na køehkém plátku tìsta mì uvádí do ex-
táze, kterou mùže pøichystat jen léto, léto 
kolem mì, léto ve mnì… pøed pikolou za 
pikolou nikdo nesmí stát…, a tak ležím   
a snídám tu krásu kolem. 

ZRÁNÍ
A ještì jednou ZRÁNÍ. Dýchne to na 

èlovìka jistotou, nadìjí, že pøežít je mož-
né, jistotou, že krása nezmizí, i když ji 
nevidíme. Dýchne to na èlovìka domo-
vem, tím místem, kde je bezpeèí, kde se 
právì mùže rodit nìco krásného. 
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OSUD
Nìkdo øíká, že život je boj. Pìst proti 

pìsti. Utrpení. Bolest. Rány… Mìlo by 
pak cenu být?

Osud je jako modelína v našich ru-
kou. Je dobré se pøitom dívat do oblak, 
nahoru, když svítí slunce, když nìžnì bli-
kají hvìzdy. Když to ale není možné, je 
to ta pravá chvíle hledat cestu i cíl a sílu 
k nìmu jít v sobì – zlatý grál, zdroj ži-
vota.

Hledat a najít jistotu, že náš osud je  
v našich rukou, že se nemusíme bát, že 
nemusíme zoufat, že jen ty a já s dobrým 
vyladìním jsme buòkami, co život dáva-
jí, ne berou. Podmínkou ale je, že jimi 
chceme být, že chceme využít svých 
pøedností k tvorbì nìèeho krásného. 

Tak jako to dìlá zbytek pøírody, jejíž 
jsme souèástí.

Ta síla je v nás, jsme jedno a to je 
pøece… pohoda!

Nemusíš nikam zmatenì a ve stra-
chu bìhat, nikde hledat, nikde prosit, je 
to na tobì a v tobì. Jsi sebevìdomá      
a platná souèást celku, a tak se nemusíš 
nièeho bát. Jsi jedna buòka toho velkého 
životaschopného zdroje, placenty, které 
nìkdo øíká pøíroda a jiný Bùh. JEN 
DODRŽOVAT PRAVIDLA!!!

Zvládneš to. To je tvùj osud.

VÙNÌ
Copak je to za krááááááááásnou vù-

ni?! Tìlo, ach ty moje tìlo! Hledej, Že-
ryku! 

Láska je láska!

NA LOVU
Pozor! Dávej pozor! Pastvina, èistá 

obloha… a pak z èistého nebe dravèí 
spáry! Èerná i bílá!

Noc i den! Najdi sílu a pokus se o rov-
nováhu... v sobì. Tam je bezpodmíneè-
nì nutné zaèít.

Vypadá to, že vždycky bude nìkdo 
na lovu. Stejnì se ale pokus o rovno-
váhu ve svém bytí.

Sázíme ovocné stromy i lípy a se-
jeme øedkvièky, zapichujeme cibulky tuli-
pánù a jsme za to odmìòováni tak bo-
hatì. Ne jako ti, kteøí se prokácí k nule    
a svou životní jistotu ždímají ze strukù 
hypermarketu. 

Tøeba právì jablka. Jablka trhaná ve 
své nedozrálé pubertì na druhém konci 
kontinentu. Musí dospívat v davu podob-
ných zmatených a nenaplnìných vrstev-
níku v temnu skladù, trajektù, kontejnerù, 
vozù… a dospìt sem, k èlovìku, který 
pokácel své stromy. Ztracené koøeny, 
ztracený smysl bytí. Jíme zmatené smut-
né plody, které nedozrály k poznání. Jak 
pak máme sami dozrát!? Ani my takto 
nedozrajeme.

Trhám jablko z malièkého stromu. 
Udìlal si své místo pro život na kousku 
zemì, o který se mùžeme po tu chvilku 
života starat, který nám byl propùjèen. 

To jablko je ze stejné matérie ja-     
ko pùda, vzduch, déš�, který sdílíme        
i my. Jsme jedno. Nad námi lítají kosové 
s bøíšky plnými tìch jablek a ví, že jich je 
tu pro nì na zimu plný sklep. Kosové? 
Jsou to vlastnì taková létající ontária, 
zlaté renety, matèina a panenská jablka, 
spar�any èi soudky. 

Krásné je žít.

TOUHA
Tam! Nahoru, dopøedu, za jediným 

smyslem své existence! Utrhnout se       
a vzlétnout! Ne padat. I jablko nakonec 
vzlétne v bøíšku kosa v myšlenkách na-
plnìných jableènou vùní

Ukonèit vazalství a žal a bolest… Být 
harmonií, která nebolí.

IDEÁLNÍ PÁR
Paní a pán, a jak si hrají! Nic jim ne-

mùže zkazit tu legraci!
Pán si svou paní zvedne až nad hla-

vu a ona nedbá, že se jí rozcuchá drdol 
a že je jí možná malinko vidìt pod suk-
nì! Je nad vìcí, je vysoko, má rozhled, 
nedbá na malichernosti! Hlavnì když je 
švanda! 
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17. O cenìní díla
„Mistrovské! Skvìlé! Jaká jistota, jaká 

oduševnìná hlubokost, jaká vše pøesa-
hující povznesenost!” rozplýval se jakýsi 
obdivovatel nad dílem Mistra. „Dokonalé 
a pøitom smìøující k podstatì. Jakou ce-
nu musí mít tento jedineèný skvost, ja-
kou hodnotu!” „Chvost? Hovno tu?” za-
vìtøil mistr, zvaný Pøeslech. „Co to má 
znamenat?!” 

„A ta cena, ta bude taky nejspíš hov-
nì velká!” dodal kdosi z hlouèku pøihlí-
žejících umìlcù.

„Kde se tam vzalo slovo hovno?” di-
vil se nejmladší žák, když pøíbìh skon-
èil. „Sprosté slovo! Copak jste neøíkal, 
sprostá slova v pøíbìzích nejsou? Spros-
tá slova do pøíbìhù nepatøí? Neøíkal jste 
to?” „Øíkal,” pøiznal mistr, „øíkal a oprav-
du je to tak. Totiž, nemìla by tam být. 

Karel Adamus

Staré pøíbìhy IV.

a nastolit harmonii. No a co pak? Pak 
frrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr! Tam kde svítí 
ono svìtlo, ale nemyslím to „vìèné” na 
deset minut v plastovém kelímku na žule 
náhrobních kamenù.

INTIMNÍ SVÌDEK
Kulí oèi. Chce být nevidìn, ale kulí 

oèi a vidí ho všichni, což on zase nevidí 
a neví. Je v zákulisí, ale to je snímáno     
v pøímém pøenosu. Myslí si, že je velký 
bratr, ale VELKÝ BRATR je nad ním.

Je to pøece tak pøirozené chtít 
veøejnì zažít nìco krásného! Možná je 
èas nìco zmìnit.

ÈEKÁNÍ
Dívenka odžívá své dramatické ob-

dobí, kdy hledá lásku na celý život. Hle-
dají i mužové kolem ní a ona èeká.

Pøejme jí, aby našla sama sebe, pak 
dùvod, proè tu je a pak toho, kdo pùjde 
stejnou cestou a bude láskyplný.

KRASOJEZDKYNÌ
Nikdy si nepøišla tak drobounká, aby 

unesla jen myšlenku na to, že ji unese  
oø nebo snad kobylka na zádech, která 
taky obèas bolí! A pøece se to stalo. Stá-
la na špièkách, aby odlehèila té dobré 
duši a opravdu… zaèala se vznášet. Byl 
to krásný den.

HEREC
Špatný herec je nezralý èlovìk, který 

pøedvádí jen své ego, je živ potleskem, 
ale sám tleskat neumí.

Dobrý herec je hlavnì dobrým èlo-
vìkem, který ví, že se dávat musí. Ne-
prezentuje svou únavu po pøedstavení 
útrpným šklebem v tváøi.

ODNÌKUD NÌKAM
Odnìkud nìkam. Pøímo èi ve spirále, 

ale poøád nahoru. Jen nahoru, i když 
mnohdy nevíme, co je dolù a co nahoru. 
To musíme nastavit správnì vodováhu 
své intuice.

A neberte se tak velevážnì a ne-
tvaøte se tak šílenì pøi tom protrhávání 
sítí nesvobody! I to mùže být ohromná 
legrace!

CESTA DO ABSOLUTNA
Cesta opravdu vede jen tam, kde 

svítí svìtlo. Nemá cenu pátrat jinde. Ve 
tmì stejnì nic kloudného nenajdeš,         
a když, tak… fujtajbl!

Nìkdy se zdá, že to je utrpení, ale 
podívejte se na to s nadhledem, z výšky, 
ve které mùže ve vámi nestøežených 
okamžicích lítat vaše duše. V tomto 
našem bytí máme spoustu povinností      
a tou nejdùležitìjší je asi vyvázat se       
z chyb minulých, pochopit je, zmìnit se  
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18. Jediná jistota
Mistr Nahodil a mistr zvaný Kachna 

divoká se vydali rybaøit. Posadili se u øe-
ky, hodili háèky s návnadami do vody, 
tiše sedìli, èíhali. Po nìkolika dnech ry-
baøení se mistr Nahoï rozlouèil s Ka-
èerem a odešel. Po èase Kachnu znovu 
navštívil domluvit s ním další rybaøení. 
Kachna však doma nebyl. Mistr obešel 
sousedy a zjistil, že sousedé ho už nì-
kolik let doma nevidìli. Mistra napadlo, 
zda se tenkrát Kachnì nìco zlého nepøi-
hodilo, a šel se po nìm porozhlédnout  
do tìch míst, kde spolu tehdy rybaøili.     
A opravdu: našel ho tam. Našel Kaèenu 
sedìt pøesnì na tom místì, kde se pøed 
lety rozlouèili. Zdál se mu teï trochu 
menší. Byl zachumlán v dlouhém plášti, 
nohy mìl po kolena ve vodì a na vyptá-
vání mistra Náhody neodpovídal. Ten se 
k nìmu pøiblížil, aby líp vidìl, co s ním je, 
a zjistil, že Kaèer je už dlouho po smrti.  
V dlouhém plášti byly jen jeho kosti, dr-
žely však jaksi pohromadì pospojovány 
šlachami. Když si mistr kostlivce lépe 
prohlédl, vidìl, že kosti jsou jaksi drob-
nìjší, všiml si také šlépìjí nohou spoèí-
vajících ve vodì. Šlépìje byly ètyøprsté. 
Pøední tøi prsty každé nohy byly po celé 
své délce opatøeny spojovacími plova-
cími blánami. Kachní prsty byly zakon-
èeny krátkými drápy. Lebka Kachny se 
zmenšila, zploštila a prodloužila do tvaru 
zobáku. Mistr znepokojen tím, co vidìl, 
rychle odešel. Za odchodu vidìl kolem 
øeky letìt párek divokých kachen. Udá-
lost mu ležela v hlavì, a tak se po nìja-
kém èase vydal za šamanem. Šaman ho 
vyslechl a øekl: „Sám si to nedovedu vy-
svìtlit. Všechno, co o tomto svìtì pro-
mìn víme, je krajnì nejisté. Jediné, co je 
na tom pøípadì jistého, je ta pøezdívka. 
Jak se vlastnì jmenoval?” obrátil se na 
Ohodila šaman. „Co já vím, chodili jsme 
spolu jen rybaøit.”

19. Lidštìjší
Mistr Mez sedìl spolu s mistrem 

Otázkou u jezera. Pozorovali spolu brou-

Pøesto, obèas se stane, že pøíbìhem za-
vane to, èemu umìlci øíkají umìlecký 
duch. Duch vùbec vane svobodnì, jak 
chce a kam chce a duch vanoucí krás-
nými umìními, umìlecký duch vane ješ-
tì svobodnìji. Krásné umìní je krásné 
umìní, s tím nic nenadìláme. Do našeho 
pøíbìhu se tak vetøelo slovo hovno. Aè 
jde o slovo sprosté, nejde o nadávku, ale 
o ponìkud drsnìjší vyjádøení záporu      
a znamená ne, pøípadnì nic. V pøíbìhu 
jsou proti sobì postaveny dvì vìci,” po-
kraèoval mistr, „totiž dílo krásného umì-
ní jako takové a cena díla, jeho takzva-
ná tržní hodnota. Avšak opravdové dílo, 
jehož východiskem je smìr, cesta, škola, 
žáci a mistøi žádnou cenu, žádnou tržní 
hodnotu nemá. Proto je v pøíbìhu otázka 
hodnoty a ceny díla odbyta obzvláš� jed-
noznaènì a dùraznì pomocí drsného zá-
poru, slovy hovno a hovnì velká. Rozu-
mìj,” upøesòoval dál mistr, „umìlecké 
dílo, které se honosí tržní cenou opravdu 
je, øeèeno pøíbìhem, pouhou ozdobou, 
tretkou, cetkou, lesklým plíškem ze žlu-
tého kovu, pouhým zbožím. Proto tedy 
nic; hovno. Rozumìli jste tomu?” zeptal 
se mistr žákù. „Od zaèátku,” øekl jeden    
z žákù. „Proè jste to neøekli hned? Proè 
jste mì v tom hovnu tak dlouho nechali?” 
rozhlédl se mistr kolem. „Hovnóóó! Hov-
no! Hovnóóó! Hovno!” køièeli nejmladší 
žáci útlými, jasnými, tenkými, jemnými, 
nìžnými, zpìvavými, bezbrannými hlás-
ky. „Hovnóóó! Hovnóóó! Hovno! Hovno!” 
køièeli nejstarší žáci ochablými, unave-
nými, chraplavými a hrubými staøeckými 
hlasy. „Hovnóóó! Hovno! Hovno! Hov-
nóóó!“ poskakovali a dovádìli všichni 
ostatní žáci. „Užívají si toho,” prohodil 
mistr Prùžer. „Jako ve svìtì,” dodal. „Ne-
mohou se toho nabažit,” poznamenal 
kdosi z pøihlížejících, „nemohou se toho 
nažrat.” „Tady je vidìt, co se mùže stát, 
zavadí-li se by� jen letmo o umìní,” øekl 
mistr Øemen, „chápete to? A také, hned 
je jasné, co mínili staøí tím, když øíkali, 
nevypouštìjte duchy.”
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kové období, kdy stojím sám, na osamì-
lém místì v beskydských horách a oddá-
vám se básnìní.” „Ale mìlo by záležet,” 
øekl mistr, „na jménì by mìlo záležet 
každému a osamìlým básníkùm zvláš�, 
komu na jménì nezáleží, skonèí jako 
zneuznaný èi zcela neznámý. Po smrti 
vás pøejmenují a nepoznáte se. Zapome-
nete na sebe. Zapomenou na vás. Každý 
si z vás kousek uždibne. Zaniknete. Ne-
budete. Zmizíte jako bezejmenný.” „Toho 
se básník nebojí,” øekl básník, „básník se 
kvùli takové titìrnosti jako je jméno èi 
pøíjmení neznepokojuje.” „O èem básní-
te?“ „Básním o pøírodì,“ øekl básník, „na 
jaøe básním o vznikání, rození, plnosti, 
zdraví, kráse, o mládí, o síle, o smíchu, 
radování, rozletu, zisku, nabývání, práci, 
objevování… Na podzim básním o chá-
trání, stárnutí, o sešlosti, pádu, sklíèe-
nosti, pláèi, bìdování, trápení, zoufalství, 
ochabování, stáøí. V zimì básním o cho-
robì, slábnutí, ztrátì, uplývání èasu, 
smutku, žalu, umírání, smrti, zániku, 
mizení, zapomenutí…” odmlèel se bás- 
ník. „Co dìláte v létì?” „V létì pozoruji 
všechny svìty, vznikání všech svìtù, za-
nikání všech svìtù a také hledám smìr, 
cestu, která vede mimo všechny svìty, 
která vede k žákùm a mistrùm putujícím 
po Dnì. Básníte taky?” zeptal se básník 
mistra. „Tam odkud pocházím, nebás-
níme. Básní tam jen pár pøíživníkù.” „Vy 
trpíte pøíživníky?” zeptal se básník. „Od 
té doby, co se zjistilo, že pøíživníci mají 
tak velký a kladný vliv na prostøedí,” øekl 
mistr, „tak si jich vážíme. Nìkde jsou 
pøíživníci nositeli pokroku, jinde pomáhají 
pokrok brzdit, aby nebyl vývoj pøíliš pøe-
kotný.” „Mluvíte èesky?“ zeptal se bás-
ník, „chvílemi vám nerozumím.” „Èesky, 
èesky,” odvìtil mistr, „ani se vám nedi-
vím, že mi nerozumíte, jsem už stár a na 
rozdíl od mladších pøátel nepoužívám 
cizích slov, mùj jazyk èeský je zastaralý 
a bez tìch cizích slov ještì zastaralejší, 
témìø staroèeský.” „Ach tak,” pøikývl bás-
ník, „nevadí. Básnická zkušenost mì na-
uèila, že nìkdy je dobré trochu si ne-

ka spìchajícího mezi kamínky. „Jak asi 
takový tvor vnímá? Tøeba nás,” prohodil 
mistr Mez, „takový brouk. Rozhodnì bu-
de mít jiný pohled na svìt než èlovìk.” 
„To rozhodnì,” øekl mistr Otázka. „Èlo-
vìk vnímá druhé lidi jako lidi a brouka 
jako brouka, zatímco brouk vnímá druhé 
brouky jako brouky a èlovìka také jako 
brouka.” Mistr Meze si dlouho srovnával 
v hlavì, co slyšel. Už se zdálo, že se 
mlèky rozejdou, ale náhle Mezník vyhrkl: 
„A proè?!” „Protože brouci jsou zdvoøilej-
ší,” odpovìdìl mistr Otázka, „lépe øeèe-
no ohleduplnìjší, nebo ještì lépe øeèeno, 
laskavìjší.” Mistr Mezní si dlouho srov-
nával v hlavì, co slyšel. Už se zdálo, že 
rozhovor skonèil, že se mlèky rozejdou, 
ale mistr Omez se zasmál a øekl: „Po-
vedenìjší žert jsem už dlouho neslyšel.”

20. Výjimka
„Jsem básník,” pøedstavil se návštìv-

ník. „Známý básník?” zeptal se mistr. 
„Ménì známý,” øekl básník, „témìø ne-
známý. Tvoøím pod pøezdívkou Roz-
hledna Beskydská.” „Snad Beskydová,” 
opravil ho mistr, „tady se øídíme pravidly 
èeského pravopisu. Pøíjmení osob rodu 
ženského se pøichylují pøíponou -ová. 
Pøídavné jméno pøivlastòovací beskyd-
ská se píše s malým zaèáteèním písme-
nem, to se na pøíjmení moc nehodí. 
Ovšem, kdybyste se rozhodl použít tva-
ru mužského, doporuèil bych spíš než 
Beskydská, tvar Beskydský, Beskydný 
nebo Beskydák. Vùbec nejlepší by bylo 
použít tvaru Beskydnovák,” navrhoval 
mistr. „Zde ponìkud zvláštní a neobvyk-
lý základ vašeho pøíjmení Beskyd- je 
spojen s pøíjmením velmi známým, oblí-
beným a velmi èasto používaným, totiž 
Novák, takže pøedstavíte-li se jako Roz-
hledna Beskydnovák, bude hned jasné, 
že jde o pøíjmení osoby rodu mužského 
a ne o nìjaké vzdálené pohoøí.” „Jméno? 
Pøíjmení?” mávl rukou básník. „Nám bás-
níkùm na takové malièkosti nesejde. 
Básník se mìní a obèas mìní i své jmé-
no a pøíjmení. Tøeba zrovna teï mám ta-
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uštknutí na místì zemøeli. Poté muž zmi-
zel. Ztratil se v divoèinì, v pustinì, zmi-
zel v poušti. Pátrali po nìm hodnì dlou-
ho, nìkolik set let. Než ho dopadli, uštkl 
v divoèinì ještì spoustu lidí, pøevážnì 
lovcù hadù. Hned po dopadení ho po-
pravili. Šaman, kterého se ptali, co si      
o pøípadu onoho muže myslí, o nìm øekl: 
„Byl citlivìjší.”

23. Báj
Kdysi dávno, pradávno za dávných 

bájných dob, kdy ještì ve všech svìtech 
vládl soulad, byli všichni lidé bohatí. 
Chudí byli jen šílenci. Chudí byli jen lidé 
stižení slepotou mysli, napøíklad lidé 
nepøátelští, útoèní, chtiví, lakomí…, ale 
tìch byla jen nepatrná hrstka a bohatí se 
o nì dobøe starali. Svìtem se však pøe-
hnalo jakési neštìstí, zhouba, mor, na-
kažlivá choroba, dnes už nikdo neví, co 
se to tenkrát stalo. Pohroma znièila sko-
ro všechen život, všichni bohatí umøeli. 
Pøežila jen nepatrná hrstka a byla to 
právì ta hrstka šílencù. Tak šílenci zbo-
hatli. Èasem lidí pøibývalo, až jich bylo 
ještì víc než pøed pohromou, ale nìco 
se navždy zmìnilo. Bohatých nepøibý-
valo, zùstala jich jen ta nepatrná hrstka. 
Ostatní jsou chudí. Jinak všechno zù-
stalo tak, jak to bylo kdysi dávno, pra-
dávno, za dávných, bájných dob. Jen ti, 
co se starají teï, jsou chudí. 

„To není pravda!” zakøièel mistr Na-
brat, když pøíbìh skonèil. „To není prav-
da!” „Pravda?” øekl na to mistr Øemen, 
„Pravda? To je báj!”

rozumìt. Hlavnì že oba mluvíme èes- 
ky. Mnì se v jazyce èeském nejvíc líbí 
kroužkované ù. Jen tìch kroužkù nad ù 
by mìlo být víc. Pøipomíná mi, ten krou-
žek nad ù, kouøové znamení, jenže jeden 
kroužek jako kouøové znamení moc ne-
znamená. Bylo období,” pokraèoval bás-
ník, „kdy jsem místo slov používal jen ta-
kových kouøových znamení, vznikaly po-
míjivé a promìnlivé kouøové útvary, kte-
rým jsem øíkal Kroky svìtù.” „Jsou výjim-
ky,” øekl mistr, „èeský jazyk zná takzva-
né výjimky. V tak odlehlých konèinách, 
jako jsou Beskydské hory, by mohla být, 
myslím, výjimka možná. Používejte tam 
klidnì dvojité ù a pøidejte si tam i tìch 
kroužkù, budete-li je k básnìní potøebo-
vat. Tak vysoko v horách na nìjakém 
tom kroužku navíc nesejde.” „Kde to 
vlastnì jsme?” zeptal se básník. „Nevím,” 
odpovìdìl mistr, „jsem tu na návštìvì.”

21. Hmota
„Co se dìje?” volali mistøi, když se po 

Dnì rozlehl mohutný výbuch. „Ale nìkdo 
si tu zase hrál na hmotu,” uklidnil je mistr 
Šíøil. „Ještì, že nìkoho nenapadlo hrát si 
na hmotné èástice,” odechl si mistr Øe-
men nebo na ménìhmotné èástice,” 
zhrozil se, „anebo na to nehmotné,” oblil 
ho studený pot.

22. Vliv
Jakýsi muž si koupil pøedmìt zhoto-

vený z hadí kùže. Na druhý den se plazil 
mìstem a uštkl asi padesát lidí. Všichni

Kateøina Sachrová 

Èekám tì v Bangkoku
jiný, s tou samou vráskou na èele, ale    
s pohledem, který umí tak nìžnì hladit. 
Pro jistotu nechám oèi ještì chvíli za-
vøené. „Musíš si co nejdøív odvézt zbytek 
vìcí.” Otevírám oèi, jako bych se zrovna 

Zavøít oèi a nebýt. Nìkdy to funguje. 
Sedíme proti sobì u stolu, ty se na mì 
díváš vlhkým, ale rozhodným pohledem. 
Zavírám oèi a pøedstavuju si, že až je 
otevøu, budeš tam zas, ten samý, ale 

KAPKY DEŠTÌ
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obrovského mìsta. Horko je nesnesi-

telné, ve vzduchu hýøí roztavený prach. 

Mìsto Bangkok má zvláštní rytmus. Je 

rychlé. Ale trochu jinak, než jak plynou 

evropská mìsta. V turistickém prùvod-  

ci píší, že Bangkok není pro citlivìjší 

povahy a pìší turisty. Bláznivé lidské 

mraveništì plné tržiš�, dopravních pro-

støedkù, odpadkù, budhistických templù 

a obrovských fotoportrétù thajského krá-

le s manželkou nepøeje pìší turistice. 

Chodec zde nemá šanci. 

Stojí s batohem na zádech uprostøed 

jakési hlavní tøídy, dívá se zpoza zpo-

cené ofiny na svìt kolem ní, který je zvl-

nìnou šmouhou. Jiná barevnost, jiné pa-

chy, i ten prach je tu jiný. Zaprášené pal-

my na hlavní tøídì nabízejí nepatrný stín 

poulièním prodavaèùm èerstvì nakráje-

ného exotického ovoce napíchnutého   

na špejlích. Exotický špíz zabalený v ige-

litu. Kam se všichni ženou? V jejich spì-

chu je nìco ospalého, žene je jiná ener-

gie než ta, co ji zná z ulic Prahy. Jako by 

jejich spìch mìl v sobì urèitou dávku 

lenosti. Spìchají línì. Øidièi tuk-tukù na 

sebe troubí jen tak, aby nevyšli ze cviku. 

Jejich troubení jako by øíkalo: Spìchám, 

ale žádný spìch! 

Ubytuje se v levném hostelu kou-  

sek od turisticky oblíbené tržnice, tzv. 

Khao San Road. Pokoj je bez okna, jen  

s postelí a ventilátorem v rohu. Ze všech 

stran doléhá neuvìøitelný hluk, smìsi-  

ce rádiové hudby, povyku s nezvyklým 

pøízvukem a rachot motorù vozítek tuk-

tukù. Místnost je ale èistá, na první po-

hled bez hmyzu, postel je bíle povleèe-

ná. Rychle se osprchuje ve studené spr-

še na konci chodby, pøevleèe do èistého 

a vyrazí ven, na to podivné rande.

(Úryvek z rozepsané cestopisné novely)

vzbudila. Co že to øíkal? Že se mám vrá-
tit? Ne. Jeho oèi jsou neúprosné. Neznají 
slitování. Tolik bych se chtìla dotknout 
jeho ruky. Ale vím, že ucukne. Padnout 
na kolena a prosit o další šanci? Slibovat 
vìci, které jsou nesplnitelné? Ponížit se 
tak, jak to umím. V tom jsem prostì pro-
fesionálka. Muž ode mì vždy odchází  
ve stádiu, kdy už všechna moje hrdost 
skonèila v koši s prázdnými obaly od lé-
kù na uklidnìní a roztrhanými lísteèky se 
vzkazy, které ještì donedávna visely na 
lednici a slibovaly nìhu. Znovu zavírám 
oèi a nechám se unést tou èernoèerve-
nou tmou daleko, ještì dál, než sahají 
vzpomínky na ten úžasný èas, kdy jsme 
ochutnávali život jako dva tuláci a opíjeli 
se modøí nad námi i pod námi. Za tìmito 
vzpomínkami, ještì dál, v nekoneènu, ja-
ké vzniká jen odrazem zrcadel v zrcad-
lech, tam pobíhá malá kudrnatá holèièka, 
jen tak bez obleèení mezi pivoòkami, 
které ji pøerùstají, ta malá holèièka, která 
ve své bezstarostnosti ještì netuší, že ži-
vot není tak skvìlý, jako je teplá voda     
v bazénku a nanukový dort k obìdu.

Zavøít oèi a nebýt, zavøít tu bránu do 
svìta, zabarikádovat se pod oèními víè-
ky, schovat se pod øasy, ukrýt se pøed 
svìtlem, pøed tvým odhodlaným výrazem 
bez slitování, pøed vlastním ponížením, 
pøed holými stìnami, na kterých ještì 
vèera visely zarámované fotografie po-
vìdomých tváøí. Na konci všech vzpo-
mínek, v tom labyrintu vìkù, tam pobíhá 
opálená blonïatá holèièka, a když se 
chce schovat pøed dospìlými, sedne si 
na bobek a zakryje si oblièej malými dla-
nìmi v domnìní, že ji od této chvíle ni-
kdo nevidí. Tak jako já zavírám oèi, když 
se propadám pod tíhou našeho rozchá-
zení.

Je v Bangkoku. Z letištì ji pøiveze 
celkem pohodlný autobus až do centra
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Oldøich Janota

Superman ve Vltavì
V dnech pražských povodní oblétla 

svìt podivuhodná fotografie jakéhosi 
svìtce, jak stojí na náplavce na Kampì 
po prsa v rozvodnìné Vltavì a s pohle-
dem upøeným na Novotného lávku neru-
šenì medituje. Tomu se øíká siddhi! Ne-
jen slova, nýbrž dùkaz nadpøirozených 
schopností v praxi! 

Nìkdo by možná namítl, že onen gu-
ru v bìsnící Vltavì byla pouze socha, za-
puštìná do festovního podstavce z be-
tonu, a to že by umìl každý. Situace je 
ovšem složitìjší. Srí Chinmoy, jak se 
onen vltavský guru jmenuje, si totiž již od 
poèátkù svého pùsobení na Západì zvo-
lil pro duchovní misi metodu, které Zá-
pad rozumí, metodu supermana.

Za svého života se proslavil nadlid-
skými kousky, manifestujícími, že pro 
èlovìka ponoøeného do duchovního svì-
ta není materielních omezení. Bìhal ma-
ratón, zvedal plošinu s dvanácti lidmi, 
hrál na libovolný hudební nástroj, malo-
val obrazy… prostì nebylo oboru, který 
by nezvládl, pokud se rozhodl do nìj 
pustit, i když, ale nevím to urèitì, se 
nikdy nevyjadøoval k jaderné fyzice.

Z Chinmoyova hojnì navštíveného 
koncertu v Praze na poèátku devadesá-
tých let odcházela øada lidí rozèarova-
ných. Hrál prý sice na všechny možné 
nástroje, ovšem na úrovni žáèka lidové 
školy umìní. A když si nahrávky Srí 
Chinmoye poslechnete, dáte tìmto 
kritikùm za pravdu – by� s urèitou vý-
hradou. Srí Chinmoy hrál svoji hudbu     
(u jeho malíøských pokusù to bylo po-
dobné) na úrovni žáèka, ale pouze co se 
týèe hráèské techniky. Na rozdíl od žákù 
LŠU je však v jeho prostinké hudbì zøe-
telný pevný vnitøní zámìr, by� uchopený 
jen nìkolika tóny. To lze právem nazývat 

dobrou hudbou, nebo� technika hry je 
pouze souèástí hudby, nikoliv její esencí. 

Schopnost pøímo a jednoduše míøit   
k podstatì nás dnes pøekvapuje. Jsme 
totiž vychováni v tom, že poznání se na-
bývá jenom složitými myšlenkovými kon-
strukcemi, aè nás pak tyto konstrukce 
zaskakují svojí prázdnotou. Jako by chy-
bìlo slovo, naplnìné bytím toho, kdo je 
vyøkl, nejen významem slovníkovým. 

Srí Chinmoy již tento svìt opustil, 
jeho mediálnì úspìšná letošní meditace 
v rozvodnìné Vltavì je však nepochybnì 
dalším z jeho supermanských kouskù. 
Patøí to k Praze magické, tedy i k jistému 
èeskému smyslu humor, stejnì jako dár-
ková veteš, prodávaná za haléøové ceny 
v øetìzci obchodù Madal Bal, provozo-
vaných Chinmoyovými žáky. Plastikoví 
Buddhové, kteøí vám oprýskají v kapse, 
ještì než je donesete domù.
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ANO, ANO, NE, NE
Totality mìly rády homogenní spoleè-
nost. Chtìly, aby všichni byli heterose-
xuály a s tìmi, co jimi nebyli, byly hrubì 
nespokojeny. Církev si po pádu totality 
vydechla úlevou. Jak však teï pohlíží na 
demokratické poøádky, které jsou v roz-
poru s Písmem svatým? Zatím s jedno-
znaèným a nekompromisním stanovis-
kem nespìchá. Demokracie se jí líbí, 
bezbøehá tolerance už míò, ale zle si za-
se dìlat nechce. Trochu je proti nedo-
držování Božích ustanovení, ale kdyby to 
budilo ve spoleènosti pøílišný odpor, mù-
že být za jistých okolností i pro. Nakonec 
ani ona radìji nebude házet kamenem, 
což by mohl jen kdo sám bez viny, jak ví-
me. A tak se podívejme, co je psáno, to 
je alespoò pro køes�any dáno.

Ve Starém zákonì ve Tøetí knize Moj-
žíšovì se mùžeme doèíst:

„Nebudeš obcovat s mužem jako s že-
nou. Je to ohavnost. Nebudeš obcovat    
s žádným dobytèetem a nezneèistíš se    
s ním. Ani žena se nepostaví pøed do-
bytèe, aby se s ní páøilo, je to zvrhlost.”

Když náš dobrotivý Bùh chtìl pøivést 
do požehnaného stavu smrtelnou ženu, 
uèinil tak prostøednictvím paprsku. Po-
hanští bohové se však nerozpakovali ob-
covat se ženami v podobì zvíøat èi ptá-
kù, Zeus s Ledou jako labu�.

V Novém zákonì v Pavlovì listu Øí-
manùm pak je psáno:

„Boží hnìv se zjevuje z nebe proti 
každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteøí 
svou nepravostí potlaèují pravdu. Proto 
je Bùh vydal v moc hanebných vášní. Je-
jich ženy zamìnily pøirozený styk za ne-
pøirozený a stejnì tak muži s muži pro-
vádìjí hanebnosti, a tak sami sobì dostá-
vají zaslouženou odplatu za svou scest-

nost. Protože si nedovedli vážit pravého 
poznání Boha, dal je Bùh na pospas je-
jich zvrácené mysli, aby dìlali, co se ne-
sluší.”

Bibli mìnit nelze, to dá rozum. Tak- 
že nezbývá, než aby církev buïto se vší 
svou autoritou proti v Bibli popsaným 
bezbožnostem bojovala, anebo aby se 
tváøila, že se jí to netýká a zastávala ná-
zor, že se nebude plést do toho, co je cí-
saøovo. Pøípadnì aby se od nìkterých bi-
blických pasáží distancovala, tøeba právì 
proti odsudkùm homosexuality nebo také 
proti pøikázání nezabiješ. Vždy� vojákùm 
se ve válce naøizuje zabíjet, církev na 
obou stranách žehnává smrtícím zbra-
ním a polní kuráti pomáhají udržovat bo-
jovou morálku. Nakonec byly i doby, kdy 
válèil sám papež. Pøitom Kristus nás na-
bádá, abychom milovali i své nepøátele. 
Kdyby se však nepøátelé zaèali milovat, 
byli by z nich pøátelé a bylo by po vál-
kách. Takže s ohledem na odvìkou rea-
litu by to mìlo znít: Za normálních okol-
ností nezabiješ, ale jindy musíš!

Pavel o lidech propadlých neèistým 
vášním jejich srdcí zneuctívajících vlast-
ní tìla neøestmi všeho druhu dále píše:

„Jsou plni nepravosti, podlosti, lakoty, 
špatnosti, jsou samá závist, vražda, svár, 
lest, zlomyslnost, jsou donašeèi, pomlou-
vaèi, Bohu odporní, zpupní, nadutí, chlu-
biví. Vymýšlejí zlé vìci, neposlouchají  
rodièe, nemají rozum, nedovedou se      
s nikým snést, neznají lásku ani slitová-
ní. Vìdí o spravedlivém rozhodnutí Bo-
žím, že ti, kteøí tak jednají, jsou hodni 
smrti; a pøece nejenže sami tak jednají, 
ale také jiným takové jednání schvalují.”

Bude s tím církev nìco dìlat? Je tu 
od toho? Od èeho by tak jinak mohla 

Stanislav Bukovský

Podívejme se, co je psáno
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PARADOXY

Jaroslav Seifert ve své vzpomínkové 
knize Všecky krásy svìta napsal, že 
nejvìtší dobrota, jakou v životì poznal, 
byla smìska ze zbytkù a odøezkù z cu-
krárny, prodávaná dìtem se slevou.

Když se kdysi v nìjaké rodinì naro-
dilo tøináct dìtí a osud rozhodl, že jedno 
z nich bude geniem, stal se jím zpravidla 
ten tøináctý výškrabek. Dnes už se ge-
niové nerodí, protože ženám se rodí jen 
1,3 dítìte.

Ježíš Kristus choval nejvìtší dùvìru  
k obyèejným lidem, prostitutkám a chu-
dým vdovám. Z rybáøe udìlal svého zá-
stupce na zemi. Ten, který ho ze strachu 
zapøel, se z jeho rozhodnutí stal skálou, 
na níž lze stavìt.

Hloupý Honza se tak dlouho válel na 
peci, až se jednou zvedl a šel vykonat 
èin, na který si žádný jiný netroufl. Nìco, 
co by nikdo jiný nikdy nedokázal.

Šidila-li macecha nevlastní dceru      
a rozmazlovala dcery vlastní, vychovala 
z nevlastní nejžádanìjší nevìstu. Chu-
dinky vlastní dcery zùstávaly na ocet.

Dala-li ježibaba nìkomu konì, pra-
šivého chcípáèka, co polehával na sme-
tišti, stal se z nìj obvykle zanedlouho oø 
ze všech nejohnivìjší.

Mnozí chovatelé psù budou se mnou 
souhlasit, že ze všech plemen bývá nej-
lepší køíženec neboli èistokrevný bas-
tard, jak by øekl kynolog Švejk.

Však také rabbi Löw, než vydechl 
naposled, pravil: Všechno je jinak. Rov-
nìž je známo, že když chce Bùh nìkoho 
potrestat, tak mu splní všechna jeho pøá-
ní. A je pravidlem, že každý dobrý skutek 
musí být po zásluze potrestán. Z lido-
vého mudrosloví zase víme, že štìstí 
chodí dokola, až si sedne na vola. 

A co že je štìstí? Podle Jaroslava 
Vrchlického tupý být jako vùl na poli. Øí-
ká se také, že èím víc je vùl utahaný, tím 
líp táhne. Franz Kafka napsal, že kdo 
hledá, nenalézá, kdo nehledá, najde. 
Jorge Luis Borges zase, že nejsou jiné 
ráje než ráje ztracené.

Blaze tomu, kdo nic nemá. To vìdìl 
už Diogenes. Ekologové zase zjistili, že 
práce škodí. Takže práci žádná èest. 
Radìji spánembohem.

bude snadné, vždy� dìti jsou š�astné na 
celém svìtì a každý z nás nìkdy štìstí 
potká!” I chápe se pera èi sedne k po-
èítaèi, na únavu zapomnìl a tìší se, že 
vìta za vìtou mu lehce bude pøibývat. 

První myšlenku má hned a jednodu-
še. Štìstí je typické homonymum, tedy 
slovo mnohoznaèné, a než se autor do-
stane k popisu výrobního procesu, tedy   

Jak se dìlá štìstí
„Dnes nìco lehèího,” øekne si autor, 

znaven technologickými postupy a poku-
sy pøenést je slovy krásné literatury bìž-
nému, leè nároènému ètenáøi. Pak mu 
jeho krví podlitý zrak s pytli pod oèima    
a víèky pokleslými únavou padne na dìti 
smìjící se pøi høe. Jak naivní, upøímné    
a š�astné. A najednou má nápad: „Co 
takhle tøeba napsat nìco o štìstí? To 

Daniela Kováøová

JAK SE CO DÌLÁ

být? Dìlat moc dnes nemùže, ale aspoò 
by mìla být víc slyšet. Vìtšinové pøita-
kání propagaci menšinové sexuální 
orientace nakonec není to nejdùležitìjší. 
Jaký je ale její názor na celkovou de-
moralizaci spoleènosti a na prohlubující 
se sociální nespravedlivost?
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„Hloupost,” øekne si autor a sáhne     
k moudrým knihám. Ète, porovnává       
a nestaèí se divit. Zjiš�uje totiž, že všech-
ny pøedmìty každodenní spotøeby (po-
traviny, ošacení, palivo a pøístøeší) bì-
hem posledních dvaceti tisíc let stejnì 
jako za poslední dvì staletí zlevnily, ži-
jeme déle a pohodlnìji, jsme zdravìjší   
a životní prostøedí je èistší. „Hloupí na-
šeptávaèi a neuspokojitelní kritikové,” 
odplivne si bokem, když vidí, že objek-
tivnì nikdy lépe nebylo. Vždy� i osobní 
automobily dnes pøi plné jízdì vypouštìjí 
ménì škodlivin, než kolik z nich v roce 
1970 vytékalo pøi pouhém parkování. 

Autor si zoufá, nebo� vidí, jak tìžké je 
už jen štìstí definovat, a pozdì žehrá na 
úkol, který sám sobì tak lehkomyslnì 
zadal. Najednou ho napadá tolik otázek 
a žádné odpovìdi. Takový pokrok máme, 
sondy do cizích svìtù vysíláme, nano-
technologie používáme, zvíøata klonovat 
dokážeme, a pøesto na jednoduché otáz-
ky odpovìdìt neumíme. Proè nìkdo krá-
èí lehce životem, vílou Štìstìnou jakoby 
doprovázen, a na jiného sedá Neštìstí   
a Smùla, jen co ráno vstane? Èím si to 
oba zpùsobili, jak moc èi málo se o své 
pøedurèení zasloužili, a jak se zbavit ne-
vítaných náhod a špatných osudù? 

Autor neví, jen tuší, že štìstí s penì-
zi a hmotným zajištìním pøíliš nesouvi- 
sí, nebo� jinak by bylo v Hollywoodu, 
mezi vrcholovými fotbalisty, na hradech   
a ve vysokých funkcích více štìstí nežli  
v podhradí a zemích bez mobilù, televiz-
ních antén a internetového pøipojení. 

„Spásný internet!” vzkøikne autor, 
když si pøeète poslední dvì slova, za-
sedne k poèítaèi, klikne a webové strán-
ky mu nabídnou štìstí jako hrubý národ-
ní produkt, jehož nejbohatšími majiteli 
jsou Kostarika, Vietnam a Belize. Tedy 
opìt slepá cesta. Sklopí hlavu.

„Kdy jsem byl já sám naposledy 
š�astný?” pomyslí si autor a pochopí, že 
pøemýšlení o štìstí onen pocit sám od 

k onomu tajemnému jak, dojde mu, že by 
si mìl nejdøív vyjasnit odpovìï na otáz-
ku co, když tøetí z obvyklých dotazù, tedy 
proè, neøku-li mnohé další (za co nebo 
komu ku prospìchu), ponechá tentokrát 
radši bez odpovìdi. Že jako v životì je 
všechno jinak a úkol zprvu lehký ukáže 
se èasem jako balvan Sisyfùv, v tu chvíli 
ještì netuší.

Leè narazí už na poèátku cesty, když 
zjistí, že jazyk èeský, tolik opojný a opì-
vovaný, by mìl tentokráte radši jít že-
brotou, nebo� angliètina onu víceznaè-
nost vystihuje mnohem pøestìji: štìstí 
coby vnìjší událost (tedy „míti štìstí”) 
zove slovem luck, zatímco duševní stav 
(„býti š�astným”) pøekládá jako happi-
ness. Tìžce povzdychne si autor, slovní-
ky pro jistotu rychle odkládaje. 

Fatalista autorovi radí pøes rameno: 
„K èemu hledáš rozlišení? Když Štìstìna 
pøijde, èlovìk š�astný je,” zatímco Ška-
rohlíd, sedì sklíèen v rohu, dodá vlastní 
pøedstavu: že oblièej se mu rozzáøí a za-
�até svaly zmìknou, jakmile se zbaví ne-
pøítele, nebo jen co vyjdou jeho plány, až 
získá krásnou ženu a smùla se jeho do-
mu z dálky vyhne. „Všechno je jinak,” dí 
materialista a požitkáø v pøesvìdèení, že 
bude š�astný, vyhraje-li v sázce stovky 
milionù èi zdìdí velký dùm, bude mít plný 
stùl a sklep a všechna pøání si pak bude 
moci splnit do libosti. „Já to vidím jinak,” 
øekne žena. „Mnì by ke štìstí staèilo, 
kdybych byla mladší a dokázala zhub-
nout deset kilo. Pak by mì totiž možná 
miloval.”

„Jak bláhové,” pomyslí si filozof a po 
Aristotelovi zopakuje, že štìstí je zavr-
šením spokojeného života a svést k sobì 
je lze prací pro obecné blaho. „Štìstí je 
iluze,” z hrobu volá Schopenhauer a na-
šinec se šklebí a øíká si, že ke štìstí nám 
chybí lepší vláda, jisté povolání, èisté zá-
chody a hlavnì moøe. „Vzdej to,“ øíká 
kdosi. „Štìstí už totiž všechno bylo.”
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Evžen Pìnkava

Nové paøížské øádeèky
Znovu do Paøíže, pokolikáté už v po-

sledních deseti dvanácti rocích do Pa-
øíže? Letíme se potoulat i pocourat po 
francouzské metropoli a megapoli 
souèasnì, ložírovat však v ní nebudeme: 
útoèištì si zvolíme v Ivry-sur-Seine. Do 
nìhož ale jede RER i normální linka 
metra, takže do centra je odtud kousek. 
Kousek? Mùže to být za urèitých okol-
ností skoro hodinka. Tentokrát se chce-
me vyhnout všem obvyklým turistickým 
shromaždištím a vyhledávat v mìstì ta 
místa nebo i ta zákoutí, v nichž jsme si 
doposud nikdy nepobyli a která tudíž 
známe jen z mapy. Nebo dokonce ani     
z mapy. Tudíž žádný Lùvr, žádná Ajfelka, 
žádné mosty pøes Sénu, žádná hora 
Martre… Tato Paøíž letos nebudiž.

Letištì CDG neboli Charles de Gau-
lle, to je novodobý velkokaravansaraj: 
nekoneèné chodby, silnièní køižovatky, 
spousty letadel a všeho, co k tomu patøí, 
koneènì víc než spousty lidí cestujících 
nebo jen lelkujících v oèekávání. Nìko-
likeré pohyblivé schody, pøibližující nej-
ménì šest letištních terminálù. V davu 
valícím se všemi smìry se v pravidel-
ných intervalech objevují bdìlí ozbro-
jenci, uniformovaní vojáci ve zbrani, 
dohlížející na… Na co vlastnì? Na po-
øádek? Jejich zbroj tvoøí cosi mezi auto-
matickou puškou a moderním kulome-
tem; kdyby došlo k nìjakému zkratu, 
jediný vojáèek by mohl postøílet stovky 
lidí èi rukojmí. Vybaven k tomu je. Srazit 
ho však k zemi, zmizel by beze stopy.

Z OHMATANÉHO DENÍÈKU

není víc frustrující, než nadìje neustále 
zklamávané.“ „Je to jen stav mysli.“

Autor stále nemá nit, které by se chy-
til, žádná Ariadna mu není nablízku. Už 
ví, že život je složen z vlnìní s amplitu-
dami zármutku a štìstí, v nichž velikost 
vln je individuální a úroveò normálního 
stavu, extáze i krize jsou souèástí zá-
kladního nastavení organismu.

Každý má právo brát se o vlastní 
štìstí, ète autor z úvodu nového obèan-
ského zákoníku a dochází mu, že kolik 
lidí, tolik patrnì bude podob štìstí.         
A najednou je mu všechno jasnìjší. Co 
èlovìka èiní š�astným, má v ruce, v duši, 
v hlavì i v konání jen on sám. Žádné 
dobré víly pak už není zapotøebí. Jak 
jednoduché a jak složité. Štìstí není       
v penìzích èi slávì, ani v dìtech, ve 
vìcech, schopnostech, úspìchu èi funk-
cích. Je jen v nás.

sebe nenavodí. Pak dostane nápad – 
vždy� od èeho jsou pøátelé, a položí tìm, 
kteøí to ve vztahu k nìmu na fejsbuku 
tvrdí, následující dotaz „Co vás èiní 
š�astným?” Nalije si sklenku, zapálí dout-
níèek, nohy hodí pøes klávesnici a èeká. 
A za pár minut zaènou chodit odpovìdi: 
„Houpat na klínì dceru.“ „Prostì žít.“ „Být 
svobodný.“ „Radostná setkávání.“ „Sex 
pøed jídlem a jídlo po sexu.“ „Spánek, ro-
dina a kamarádi.“ „Malé drobnosti, jimž 
ostatní nevìnují zbla pozornosti.“ „Každé 
ráno, kdy se probudím a vím, že tu jsem, 
a jsem živý.“ „S pøibývajícím vìkem na-
cházím štìstí v malièkostech – v psovi, 
který klidnì spí mi na klínì, v krásné kra-
jinì, v muži, který vedle mne spí, v po-
sezení na chalupì. V pøátelích a rodinì, 
kterou mám.“ „Dìtské objetí.“ „Štìstí je 
nemít pøehnaná oèekávání, nebo� nic 
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20. století, z èasù, kdy jsme žili svùj ži-
vot, dlel v rue des Arénes v letech 1940-
1968, tudíž až do odchodu z pozemské 
existence, kritik, esejista a literární mysli-
tel Jean Paulhan. Kritik ze surrealistické-
ho okruhu, nikoli však surrealista. U nás 
žel známý leda jako milenec Pauliny 
Réageové. Pøitom je to paøížský Polan! 
Pøece ho èteme: Pólan.

Na toulkách po místech, do nichž 
jsme v Paøíži nikdy nezavítali, obdivuje-
me vznosnou budovu mešity, a pak do-
jdeme pøes námìstíèko Maurice Che-
valiera až k bulváru Saint Marcel. Tam    
v roztomilé vinárnièce popíjíme bor-
deauxské a zkoumáme okolí. Na jih od-
tud, smìrem k Place d´Italie èili k ny-
nìjšímu Italskému námìstí, se od roku 
1783 rozkládal høbitov sv. Kateøiny, na-
zývaný Høbitov chudých – a tam byl roku 
1806 pohøben Rétif de la Bretonne. Po-
sléze byl høbitov zrušen, nahrubo po 
francouzsku, a po Rétifovi nezùstala se-
bemenší stopa. Po autorovi galantního 
ètiva, jehož prózu Sára aneb Poslední 
milostné dobrodružství pìtaètyøicátníka 
pøeložila má máti. Pøed cestou na høbi-
tov.

Ranní trh v Ivry-sur-Seine, v padesá-
titisícovém satelitním mìstì/pøedmìstí, 
kam svého èasu zavítal i Jurij Gagarin    
a je tu po nìm pojmenován obytný kom-
plex. Trh v multietnické lokalitì bývá di-
vadlem svìta, jen Vietnamci tady nejsou 
pøítomni. Pøistupte, dámy, pøistupte blí- 
že a hrabte si! Pøistupte! vyvolává pro-     
davaè a ukazuje na regály zavalené 
textiliemi všeho druhu. Na jiném místì  
se štíhlí èernoši ztepile naparují nad 
horami bìlostných podprsenek. Zdá     
se, že v „Ivry na senì” se ve všech 
domácnostech vydrancovaly šatníky       
a prádelníky a všechno se poté snes-    
lo sem, narychlo vytøídilo a bylo pøed-
loženo k prodeji. Dam, co pøistupovaly 
blíže, byl dostatek.

Výjimeènì mohou návštìvníci Paøíže 
pustit ze zøetele celý pravý bøeh Seiny, 
potom se však v žádném pøípadì nedá 
pominout bøeh levý, by� turisticky po-
høíchu ménì vyhledávaný, neboli rivée 
gauche s Montparnassem v èele. Z tìch-
to montparnasských konèin je navíc 
blízko kamkoli: kupøíkladu k rue de Ré-
camier, kde bydlí a žije Milan Kundera, 
anebo k domu, v nìmž až do svého sko-
nu pobýval Jean-Paul Sartre. Nejen kvùli 
créperiím je ale záhodno zavítat na rue 
de Montparnasse a postát pøed nená-
padným, mile starožitným hotelem Sta-
nislas (è. 5). Do tohoto hotelu se v roce 
vydání Èeské moderny uchýlili Zdeòka 
Braunerová a Vilém Mrštík. Hle, zlomek 
èi zlomeèek èeské literární kultury.

Domy èi byty kritikù, ach, snad by-
chom mìli radìji øíkat: svatostánky kritiky 
literární. Vždy� právì v tìchto pøíbytcích 
vznikaly kritické práce, svého èasu tolik 
ètené a tolik cenìné, bohužel poté ještì 
hojnìji zapomínané èi opomíjené. Zù-
staòme ještì v rue de Montparnasse: 
kousek od hotelu Stanislas se zacho-  
val dùm, v nìmž dožil své dny Augustin 
Sainte-Beuve. Apoštol novodobé literár-
ní kritiky, ten, kdo z ní uèinil duchovní 
èinnost, vrcholnou mìrou kultivující es-
tetický vkus plus stylové pùvaby jazyka 
kritiky stejnì jako jazyka kritikova. Pøed 
domem è. 11 nutno postát v tichém use-
brání. Náš tuzemský Sainte-Beuve pøišel 
na svìt pozdìji a èipernì kráèel v jeho 
stopách: František Xaver Šalda.

Naposledy k paøížským obydlím kri-
tikù. Básnicky-li bydlí èlovìk, netoliko 
básník, jak asi bydlí kritik? Kriticky èili 
taktéž básnicky, nebo básnicky kriticky? 
Ve ètvrti èi lokalitì zvané Jussieu, v níž 
se usadila i mladá Jane Birkinová se 
Sergem Gainsbourgem v dobì, kdy spo-
lu nazpívali pøeslavné milostné dueto, 
snad nejpøeslavnìjší z celé druhé pùle 
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Matisse, Modigliani, Soutine, chodíval 
sem Apollinaire, Radiguet, Cocteau… To 
vše pod kuratelou ruské malíøky Marie 
Vasiljevové. V patøe vystavovali mladí vý-
tvarníci: fascinující je argentinská kreace 
stromu v podobì sedmera nedokonèe-
ných domkù nad sebou, kdy èervené èi 
rudé vìtve symbolizují krev a násilí a je-
diná bílá vìtev ztìlesòuje barvu nadìje.

Pùvodnì to byla prachobyèejná „kan-
týna”, kam se chodívali najíst umìlci, 
kteøí nebyli pøi penìzích a zdaleka ještì 
nepøedstavovali klasiky evropského ma-
líøství (pøipomeòme ještì Braqua, Legé-
ra, Cendrarse nebo Maxe Jacoba); ob-
èas v „kantýnì” i pøespávali. Prý se tam 
vyskytli i Trockij a Lenin, kdo ví! Možná 
proto mi útroby v muzeu tak janèily!       
V pøízemí soubìžnì promítali dva doku-
mentární filmy o soudobých mexických 
šamanech. Zèásti to pùsobilo jako tyátr 
ochotníkù, kteøí cosi zaslechli o Casta-
nedovi, zèásti ze snímku vyzaøovaly hlu-
binné intence pøírodní magie: šamani 
pak jsou jejími nositeli a interprety, aniž 
by si s tím vìdìli víc rady. Vyznávají 
oheò: vše je v ohni a z ohnì.

Vystupujeme na Mabillonu a vydává-
me se na poslední pìší toulku po metro-
poli. Poznovu si neodepøeme aspoò na 
malou chvíli zajít do rue Fûrstenberg      
s muzeem Eugéna Delacroixe, potulu-
jeme se v konèinách kolem Odeonu, na 
rue Buci zajdeme do knihkupectví Tas-
chen a nezbývá než konstatovat, jakou 
tržnì konformní stagnaci podstoupilo!      
V rue Jacob si pøipomenu, že roku 1834 
tam pobýval Adam Mickiewicz. Staré èa-
sy, dávno zaniklé, znièehonic nakrátko 
ožívají v domácké vinárnièce La Carre-
four: za pultem postává postarší dáma, 
jiná staøenka jí pomáhá s obsluhou a li-
dé si objednávají nápoje ze starých fil-
mù: grenadinu, tzv. ïábelskou zelenou…    
Ba, oživlá minulost.

Z okolí rušného Tolbiacu se pøemis-
�ujeme do severovýchodní ètvrti s ho-
nosným pojmenováním Belleville, o níž 
se jednou se sympatiemi zmiòoval i Lu-
bomír Martínek. V nièem podstatném 
snad nenadsadil: znenadání se ocitáme 
nikoli v èínské ètvrti, nýbrž v nefalšované 
paøížské Indoèínì. Prý to bývala oblast 
nesmírnì chudoby, prý. Na jejím úpatí 
pamìtní deska pøipomíná, že tady na 
schùdcích k jednomu domu pøišla v roce 
1915 na svìt budoucí Edith Piaf. Kousek 
za „hlavní tøídou“ má Belleville zcela ji-
nou tváønost: rozsáhlý park, zalesnìný 
též „èernými rakouskými borovicemi”. Až 
do konce 18. století se tomuto místu 
øíkalo Les Couronnes Sous-Savies a zde 
byl lapen udatný lapka Cartouche.

V Paøíži prší, protivnì prší, po slu-
níèku ani památky, a v takovém pøípadì 
není radno podnikat procházky jaké-
hokoli druhu, nýbrž se rovnou vydat do 
„Jacquemarta”. Tedy do Muzea Jacque-
mart-André na bulváru Haussmann. 
Dlouho jsem netušil, že název muzea 
vznikl spojením dvou osob: sbìratele 
Édouarda André a výtvarnice Nélie 
Jacquemart(ové). Letos má muzeum sté 
narozeniny a po sto let je vyhledáváno. 
Aby ne: pokaždé je to utìšený zážitek,    
i když tuto budovu už známe opravdu 
dùvìrnì. Z hudebního salónku nás do 
všech komnat doprovází tóny Vivaldiho, 
zimní zahrada, zrcadlový budoár: to je 
triumf kulturní architektury. Ba i triumf 
kultivovaného estetického prožitku.

V Muzeu Montparnasse není vùbec 
nic o Montparnassu. Nicménì se tam na-
lézá, jen pár krokù za montparnasskou 
babylonskou vìží, a vstup do jeho pro-
stor je úchvatný: jako kdybychom kráèe- 
li dlouhým tunelem plným zelenì a ode-
všad na nás vykukovala okna nìkdejších 
avantgardních ateliérù: pracovali tady
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Štìpán Kuchlei

Pohlednice z Cali
PRO KRÁSU ŽEN Z CALI

Sny se milují horce
v rytmu salsy 
V úderu bubnu žestì mají krev
A tøi køíže za høích

nejsladší høích

Kde krvácí krása žen z Cali?
Kde hoøí náøek z pùlnoèního pùvabu?
Kdo utiší náruèí bez slibù?
Kde prší otevøená útìcha?

Puklinami noci prosvítá mé nejtajnìjší

A výstøih v nádechu krásné ženy
je brána do nesvìta

A výstøih krásné ženy  údolí láká 
položit
rùžové okvìtní plátky
jako úlitbu bùžkùm, 
lásce a jiným silám

Láska všech barev
Touhy všech velikostí

Prasklinami svìta prosvítá
pùvab žen z Cali

POHLEDNICE Z CALI

Vysvìtlovat bez vyzvání touží høíšní
Mlèet za plného života touží pyšní

Snìdá krásko
šeptám tvé jméno

zatímco rozmlouváš
se vzdáleným

vzácným milým

DALŠÍ POHLEDNICE Z CALI

V korunì z horských vrcholkù
Ve vìnci z afrických koøenù
pro oèi které tì pohltí
pro láskou plné rty které tì pohltí
kde církevní chorál drží klenbu

zamraèeného dopoledne
kde struny flamenca prohýbají boky

a pak je srdce pøetavené z každé krve 
svìta
èernì nejèernìji se vlní svìty ženských 
vlasù
jemných avšak nespoutaných pramínkù
nad lákajícími a smyslnými úsmìvy
vášnivých vlèic
a� lžou a� lžou i òadra a tiší mì
ve vìnci z živoèišného tøesu
chci být prorùstán chci se ztratit
V korunì z horských vrcholkù vítá tì
kamenný Ježíš

a hlídá
rýžová zrnka místo panenek
kadeøe kukuøièných listù
vášnì mužù v jediném srdci

JEŠTÌ JEDNA POHLEDNICE Z CALI

Tanèíme tanèíme objímáme
Jedeme rychle miláèku ale každý zvláš�

Básnì v rytmu salsy
Život v rytmu milování

A na plakát
hector lavoe el cantante

Láska je tu modrá
Okolní horské vrcholky jsou tisícem
bradavek svìta
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Laskáme je smíchem 
Jak ohnivým deštìm
Krása má v Cali nový 
smutný i tlukoucí význam

A stoly mají prázdné láhve za taneèníky

A DALŠÍ, TUŠÍM ÈTVRTÁ 
POHLEDNICE Z CALI

Každý den potkáš nìkoho, koho by jsi 
                                           chtìl milovat
a kde jinde? kde jinde?
Nedìlat hlouposti zní mi velmi hloupì

Místo Žalmù zápisník neš�astných snù
neoslovených milenek

Z noci zbylo jediné vlákno jediná øasa 
proti svìtlu
Ale mluví víc než kniha

Na která slova jsem zapomnìl?

Chtìné lásky nemùžeš zachytit
jako nezastavíš mraky

Ne hollywoodská hvìzda
mé vášnì nejsou pro veøejnost

Po zaplacení vzkazy na stolech
Šálek Cafe de Colombia je prázdný

PÁTÁ POHLEDNICE Z CALI

Kávové kapky prší na prázdné ulice
Když se zastaví, s pomateným køikem

zùstanou blázni mrzáci žebráci
Prší a øeky zuøí
Dnešní den je zelený lidé chladní
Neptej se neptej proè
Zùstal jsem s otevøenými sny
Ztracen v anténách polykám vlny
Vyzpívám èas urèený pro krásu

forever forever
Støecha dne otøásá se deštìm i smíchem
smíchem
Nevzpomínám si na otazníky
Zaplnit každièkou prasklinu poezií
Tmavé kouty ostré rohy ostøe rýsují
Obrazy mé skuteènosti
S deštìm kávových kapek místo
herce zpìváka èi kouzelníka

ŠESTÁ POHLEDNICE Z CALI

Za mìstem nocí mrakem bìsní bouøe
A láká jako zlé rty dívek vášnivì a plné 
                                                      strachu
Všechny rysy všechny odstíny kùže
Jak mìdìné pruty
Se roztavily a objaly v tomto sluneèním kotli
Z nebezpeèného milování a trochy nenávisti
Ale já jsem chladný a nevrlý
A zpívám sám a tanèím sám

ÈTVRTEK A SOBOTA Z CALI

Za takový den by se nemusel stydìt Monet
Pocit z krajiny: lidé by tu nemìli být

Obøí mrtvá mùra
pro mou báseò

Rozkoš mì drží za zátylek
Žárlivost na sny 
Spaluje nadìjí s vypláznutým jazykem

Ještì se nerozevøela,
a pøesto je již znavená
má vášeò

Z noci se k tobì plazí
jak pøízraky jak chapadla chobotnice
rozkvetlé vùnì
smyslnì a pøíliš pevnì 
objímají
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Modrý paraván Martina Šimka

Nová sbírka plzeòského básníka Martina 
Šimka (nar. 1975) poskytuje ètenáøi pohled na 
rùzné èásti jeho tvorby, která se jako celek 
vyznaèuje neotøelou asociací myšlenek, navíc 
ve výrazu velmi zajímavì ztvárnìnou: „svìt to 
je paraván/ co pøivíraly dámy/ bìlostnou ruè-
kou v dobì rokoka/…”

Stejnojmenná úvodní báseò, která témìø 
globalisticky sdružuje jak symboly západní 
kultury (rokoková dáma pøivírající paraván), 
tak symboly východní (karavanový prùvod)  
až dálnìvýchodní (zlaté kvìty vyšité na hed-
vábí), ètenáøi napoví, že ho jednotlivé oddíly 
sbírky provedou po rùzných konèinách: od 
biblických koøenù evropské kultury v oddílu 
Nevykoupený èas až po jména zvonící véda-
mi v Indických motivech. Do básníkova niter-
ného vidìní svìta pak skulinu pootevøe cyklus 
sedmi básní Chryzantémy a meditativnì ly-
rický oddíl Do klína hvìzd. Úvodní báseò 
rovnìž neskrývá básníkùv spíše pesimistický, 
lehce agnosticky zabarvený prožitek života, 
resp. svìta, jenž prolíná celou pøevážnì ly-
rickou sbírkou: „…zatuchlá vùnì z paravánu 
vane/ a život skuteèný je nìkde za tím vším”.

V oddíle Nevykoupený èas nás citát ze 
Žalmu 139 „…když si ustelu v podsvìtí/ také 
tam budeš” uvádí do vždy hluboce duchov-
ního, nadèasového a všezasahujícího svìta 
biblických asociací. Èlovìk je oproti Bohu       
v básníkovì podání jen èlovìk: „…My nejsme 
z kamene ach my jsme jenom z prachu” 
(Modlitba pro M.), cosi povznášejícího –         
a básník sám nedefinuje pøesnì, zda nebe, 
Bùh, víra – je jen nad ním: „…tak zemì ka-
tafalky, nebe brány staví/ Smrtelný èlovìk 
doufá, dýchá, bdí” (Modlitba pro smíøenou 
smrt). V básni Modlitba pro osamìlou Rút za-
zní i nevšední a pøitom (jak je to možné u bás-
níka-mladého muže!) procítìné vyjádøení osu-
du zralé ženy: „…I bludní andìlé prý znají 
skrytá sídla/ neøeknou ale jestli do nich smíš”.

Po formální stránce jsou básnì tohoto od-
dílu psané osvobozeny od vìtšiny diakritic-
kých pravidel; pøesto nejde o verše volné, ale 
cílenì spjaté rýmem (ponejvíce obkroèným); 
rým tak – jak je jeho vlastností – ponìkud 
pøistøihává asociacím jejich verbální køídla. 
Ovšem na druhou stranu biblickým asociacím 
je vlastní tato pomalejší, sevøenìjší forma.

Do zcela jiného svìta z hlediska motivù i je-
jich zpracování nás zavádí oddíl Indické mo-
tivy. Básnì psané pevnou strofovou formou se 
nás po obsahové i po formální stránce snaží 
ponoøit do rozmanitého svìta, prodchnutého 
duchem véd: „Vzplál žízní Ágni, stokrát vìn-
èený,/ po chladném doušku smrti na zemi/ 
Touží se vydat/ cestou vykoupení//…” (Oèištì-
ní touhy). Zvláštnì, exoticky pùsobí erotický 
motiv v básni Gurkhova koøist; je tak pádný,   
a pøece tak nìžnì naznaèený, jako smyslná 
tváø zakrytá jemným šátkem: „…Netrhej kví-
tek,/ šeptá Brahmíni/ ohnivì rudý.”

Ani v básních oddílu Chryzantémy, tvo-
øených vždy šesti velmi krátkými verši, se bás-
ník nevzdává rýmu; navíc pøírodnì meditativ-
ní asociace nese pokaždé nepøehlédnutel- 
nou pointu, takže se básnì ponìkud blíží 
formì epigramu (tedy ve staroøeckém, nikoli    
v havlíèkovském podání): „až po tmu èas/ se 
rozsýpá a mrzí/ až po tmu rzi/ chce pro bu-
doucí tání/ sníh špínu skrýt/ a znásobenou 
zjara vyjevit?” (celá báseò VI.)

Melancholické, meditativní ladìní lyriky 
objevíme i v oddílu Do klína hvìzd. Do øady 
za verše Hrubínovy (èi snad Halasovy?) se 
mohou zaøadit básnì jako napø. Potichu         
o mostech, Potichu o vodì nebo Odjezd Dona 
Quijota: „Vyjel jsem zadem/ mezi pýr a dýnì/ 
(A� radši nespatøí mne ani hospodynì)//  
Vždy� plaché nadšení/ co ještì trochu sálá/  
by jistì prchlo/ kdyby se mì ptala –// – otázky 
vraždí/ jsme-li na mizinì”.

Závìreèným autorovým vyznáním se mù-
že ètenáøi stát báseò Pøed ránem Ráj. Roz-
hodnì odpovídá na otázku, kde na ose depre-
se – optimismus se nalézá ruèièka básníkova 
nitromìru: „…Poslušni zvyku jdem/ skrz jitro 
zapomnìní/ a pøesto je tu Ráj co záblesk 
nebe v louži// Že ještì živý jsem/ tak cítím 
uvnitø chvìní/ vlaštovku která kolem zvonu 
krouží”.

Nad doètenou knížkou èlovìka leccos na-
padá; že by se rád dal unášet neotøelou bás-
níkovou vlnou asociací, v níž slova doléhají 
jedno na druhé, tak že ètenáø jenom èeká, co 
bude v další øádce. Ano, „øádce”, nikoli „verši”. 
Otázka formy ukazuje, jak je pro souèasnou 
poezii obtížné hledat cesty, na jejichž konci 
bude skuteènì vlastní, osobitá tváø poezie po 
fin de XX. siècle.  

                                         Ilona Gruberová
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Martinkùv hold Karle Erbové

Opavský literární historik Libor Martinek, 

nyní pøednášející i ve Vratislavi, nedávno vy-

dal v péèi Slezské univerzity v Opavì mono-

grafickou publikaci Fryderyk Chopin v èeské 

literatuøe. Zasvìcenì se v ní zabývá vztahem 

hudby a øeèi v Chopinovì tvorbì též v obecné 

rovinì, pøedevším však analyzuje rùzné va-

rianty související s inspirací osobností a hu-

debním odkazem Fryderyka Chopina v kon-

krétních literárních textech. Proto se v šesti 

kapitolách vìnuje šesteru èeských literárních 

dìl, která tak èi onak skládají hold geniálnímu 

polskému skladateli. Do Martinkova hledáèku 

se dostali jak ménì známí èi zapomínaní 

literáti jako Oldøich Zemek, Josef Pávek, Jiøí 

Karen a Vladislav Mareš, tak i tvùrci renomo-

vaní jako pøedevším Kamil Bednáø (s jeho 

pováleènou sbírkou Fryderyk a Marianna – 

Chopin v Mariánských Lázních) a zcela po 

zásluze též pražsko-plzeòská nebo plzeòsko-

pražská Karla Erbová a její básnická skladba 

Již nikdy nedovolím požáru (2003; existující     

i v polském pøetlumoèení pod názvem Ju¿ 

nigdy po¿arem mi nie p³on¹æ). Jestliže namát-

kou Martin C. Putna z výšin své bohorovné 

neomylnosti svého èasu autorèin cyklus 

básnických epištol zavrhl nadobro a definitiv-

nì, Martinkovo pojetí naopak pøedstavuje kri-

tickou satisfakci týkající se tìchto fiktivních 

milostných dopisù. Badatel zdùrazòuje, že ke 

svébytným znakùm poetiky Karly Erbové patøí 

klasická lyrická dikce, nejednou expresivní, ja-

kož i skuteènost, že preferuje volný verš vìt-

šinou daktylotrochejské tendence. Podle Mar-

tinka básníøka zpravidla tlumoèí silný citový 

prožitek pùsobící v rovinì vzrušeného sdìle-

ní a v této skladbì se „významové dìní opírá 

o autorèinu nevšední schopnost výrazné me-

ditativní imaginace”. Uznalých slov adresoval 

Libor Martinek ve své inspirativní monografii 

smìrem ke Karle Erbové vícero, oceòme ještì 

alespoò jeho postøeh, že pro básníøku zaèíná 

být charakteristický „pøíklon ke stylu nená-

padné a nevtíravé filozofické rozpravy”. A pak 

že kritikové nerozumìjí poezii! 

                                       Vladimír Novotný

Neúnavný ctitel divadla

Zdá se to neskuteèné, ale Vladimír Gar-
davský oslaví 16. listopadu životní jubileum, 
kterému lze jen tìžko vìøit.  S Vladimírem se 
potkáváme témìø tøicet pìt let na nejrùznìj-
ších divadelních pøedstaveních, vernisážích, 
kulturních akcích… 

Aè vzdìláním technik, srdcem umìlec. 
Své divadelní pùsobení zaèal prý již v roce 
1957, kdy se o své první herecké krùèky 
pokoušel ve školním dramatickém kroužku èi 
v Klubu mladých umìlcù pøi Domu dìtí a mlá-
deže. Šest let pùsobil ve slavném Studiu 
Medika a od roku 1972 v ještì slavnìjším 
Divadle Dialog, kde za tøiadvacet let svého 
hereckého pùsobení ztvárnil spoustu cha-
rakterních rolí. Ovšem ještì vìtší podíl má na 
dramaturgii; díky jeho usilovnému hledání di-
vadlo tehdy uvádìlo ménì frekventované titu-
ly od Hrabala, Steigerwalda, Bulgakova apod. 
To bylo samozøejmì trnem v oku kulturní cen-
zuøe, nicménì pro diváky bylo velmi podnìtné 
nacházet jinotaje v hrách, jakými byly napø. 
Jakub a jeho pán, Dobové tance, Rozhovory 
se Sokratem… Vladimír byl vždy velký ètenáø     
a psavec, takže dlouhá léta publikuje v den-
ním tisku a èasopisech. Není premiéry v Di-
vadle Dialog, kterou by nenavštívil a svou re-
flexi neuveøejnil v novinách. Svým zpùsobem 
nazírání a laskavým pøístupem povzbudí kaž-
dý plzeòský amatérský soubor. Za to mu patøí 
velký dík. 

Milý Vláïo, pøeji Ti za všechny divadel-
níky, abychom se ještì dlouhá léta potkáva-   
li v tom krásném, tajemném svìtì zvaném 
divadlo.                                         Hana Šiková

Kdo se vracívá do Plznì

Rubrika Plže Nìco se stalo by mohla být 
výjimeènì pøejmenována na Nìco se stává. 
Publicista Aleš Bøezina totiž navštìvuje Plzeò 
každoroènì. Už léta se pravidelnì zúèastòu- 
je plzeòského filmového festivalu Finále, aby 
pak o nìm referoval v èeskoslovenských 
novinách Satellite 1-416. Bøezina (nar. 1948    
v Praze) vyrùstal na sídlišti v Praze-Vršovi-
cích, kde navštìvoval stadion Eden a evan-
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Ještì k debutu Pavla Hubeného

Když pøed dvaceti lety vyšla autorova 

prvotina Sklenìné srdce (s jeho vlastními 

ilustracemi), byla to událost. Ale hlavnì ra-

dost z toho, že má Pavel Hubený koneènì 

svou vlastní knížku. Byla tehdy zaøazena do 

Prùvodce po nových jménech èeské prózy 

1990-1995, do publikace olomouckého bohe-

misty a literárního historika Lubomíra Ma-

chaly. Kniha obsahuje povídky Rytíøské sny, 

Léto, Návrat a titulní Sklenìné srdce.

Zaujala mne hned vstupní povídka Ry-

tíøské sny. V jejím závìru najdeme i autorùv 

životní program. „Ještì ani zdaleka jsem ne-

dosáhl svých cílù. Ale pøesto ze spokojenosti 

života na mne dolehl spánek a v nìm sen.   

Že všichni ti, které mám rád, stojí pøed naší 

chalupou. Je tam Lenka, Hortaj, Venca, Ma-

toušek s Monikou, mùj dìda s babièkou, rytíø 

ve zlatì, táta s mámou i Štorkes. Je tam 

Janka i Galina a já na ni vysadím Lenku,        

a pak se se všemi rozlouèíme. Když se louèím 

s tátou a mámou, bolí mne srdce, že jsem byl 

èasto pro nì bolestí. Vím však, že omlouvat 

se nemá smysl.” Texty Pavla Hubeného jsou 

zaplnìny lidmi, které dobøe zná, dovede je 

ètenáøùm vykreslit a umožòuje tak, aby jim 

lépe porozumìli. 

dobnì smýšlejících osob i spojení duchovní. 

Scénáø hry …a andìlé jeho bojovali Jan Ko-

zlík interpretuje v pøedmluvì jako setkání 

osamìlých bytostí uprostøed vymírajícího 

svìta. V alegorickém pøíbìhu Betonové mìsto 

pojednává kromì pocitu osamìlosti pøede-

vším o romské problematice a v textu na-

zvaném Helena opustila Paøíž ve ètyøi od-

poledne o sbližování a vzdalování se dvou 

bytostí. Nejen v oddílu Øetìz bláznù II. (Mezi 

katrem a závorou – Fotbalové pašije) autor 

nahlíží též vnitøní stránku sportovních klání. 

Najdeme zde také povídky psané v samo-

vazbì na Borech (napøíklad Jak se Noe po-

druhé opil, Dlaždiè Štìpán nebo Velmistr Ha-

nuš). Svazek uzavírá již zmínìný Kosmický 

cyklista a ilustracemi ho doplnila Maria Ga-

bánková. 

                                    Vladimír Gardavský

gelický sbor. Vystudoval Støední prùmyslovou 
školu spojové techniky v Panské ul., kde byl 
sice pøed maturitou za opakující se kázeòské 
pøestupky nepodmíneènì vylouèen, ale po po-
dání pøihlášky na teologickou fakultu mu jeho 
vylouèení zmìnili na podmíneèné. V letech 
1967 - 1972 se stal posluchaèem Komenské-
ho evangelické bohoslovecké fakulty. Ve tøe-
tím roèníku pøedložil k posouzení studii Cír-
kev a sdìlovací prostøedky. Profesor Smolík ji 
hodnotil jako nejlepší roèníkovou práci, ale jiní 
ji pokládali za ukradenou kopii ztraceného díla 
Járy Cimrmana. Ze studií byl vylouèen, když 
protestoval proti vyhození spolužáka Jana 
Kozlíka, s nímž pøedtím pøi výroèí tzv. vítìz-
ného Února svìsil vlajky okupaèní mocnosti   
z bohosloveckého semináøe. V roce 1977 od-
mítl z dùvodu svìdomí nastoupit vojenskou 
službu a byl dva a pùl roku vìznìn pøevážnì  
v Plzni na Borech. Poté se mu podaøilo odejít 
do kanadského exilu, kde se uchytil jako re-
daktor ètrnáctideníku Nový domov, vydáva-
ného Masarykovým ústavem v Scarborough; 
spolupracoval i s rozhlasovými stanicemi  
Hlas Ameriky, Svobodná Evropa a Radio Ca-
nada International. V roce 1991 v Torontu za-
èal vydávat vlastní noviny Satellite, a protože 
tento název mìl již èasopis zabývající se te-
levizními programy, pøidal dovìtek 1-416, což 
bylo tehdy jediné smìrové telefonní èíslo To-
ronta.

Aleš Bøezina poprvé publikoval v roce 

1966 ve Vìdì a technice mládeži, pak tiskl 

bìhem studií v Kostnických jiskrách a Bra-

trstvu, psal filmové recenze pro Køes�anskou 

revui. Po domácích samizdatových publika-

cích vydal v exilu soubor sedmdesáti ètyø 

drobných prozaických útvarù Kosmický 

cyklista (1981). Nyní byl knižnì vydán souhrn 

Bøezinových samizdatových prozaických pra-

cí pod názvem Øetìz bláznù (EMAN, Bene-

šov 2012). Autor své texty pøehlédl a nìkteré 

pasáže okomentoval, poprvé v roce 1994, po-

druhé pøi pøípravách knižního vydání v roce 

2009. Už tak dostateènì pestrý soubor pøí-

bìhù, povídek, deníkových záznamù i nìko-

lika básní je takto obohacován další vrstvou 

úvah. V Danielovì evangeliu pøevažuje téma 

solidarity s tìmi, které nièí moc. Titulní Øetìz 

bláznù obhlíží propojení ve spoleèenství po-
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Když už, tak už 

aneb Zacelování mezer

Když už byl v tomto Plži ètenáøùm zpøí-

stupnìn kompletní básnický cyklus Romana 

Knížete Samomluvy, jehož podstatná èást 

byla zveøejnìna bibliofilsky v soukromém tis-

ku Dominika Maèase a Petra Jindry s názvem 

Na pláních bílo, tak zaplòme i další mezírku   

v díle významného plzeòského básníka.

Bohužel není jednoduché zacelit mezeru 

jako hrom a uspíšit vydání Knížetovy básnické 

sbírky Prší hoøce. Cyklus drobnìjších básní 

Tápání ve støepech ráje, který má být souèástí 

této sbírky, vyšel alespoò èasopisecky v lite-

rárním obtýdeníku Tvar è. 7/2012 ze dne 29. 

bøezna. Z patnáctidílného èíslovaného cyklu 

však v Tvaru nebyla uveøejnìna báseò ozna-

èená jako XIII., kterou nyní nabízíme sbìra-

telùm a ctitelùm poezie Romana Knížete        

k doplnìní v jejich archivech:

XIII.

Chroustat mejdlíèko, lízat šumáky,

cucat energit, zubama trhat pendreky,

žvejkat a polykat barevný hady a želé,

vracet se s nákladem rynglí za trièkem,

konèit den se strašnì špinavýma nohama.

Kde by tì bylo napadlo,

že pár fanatikù jednou

sundá v Americe dvojèata.

Dnes už se asi nedopátráme, zda neo-

tištìní básnì bylo zpùsobeno nedopatøením 

nebo kvùli tomu, že se v ní básník dotýká 

citlivého tématu.

                         Vladimír Gardavský

Už je na èase, aby Pavel Hubený vydal 

nìjakou další knihu, a rozhodnì by bylo za-

jímavé uspoøádat s ním posezení. Šumavu 

zná jako málokdo a jeho literární i malíøské 

kvality to pouze umocòují. S autorovými ètivý-

mi pøíspìvky se mùžete pravidelnì setkat ve 

ètvrtletníku pøíznivcù pøírody, památek a lidí 

Vítaný host.                                         Ivan Nikl

Stejnì je tomu i v povídce Léto: „Zaèaly 

prázdniny. Na téhle náhorní rovinì rostla 

spousta starých stromù. Byla to taková stará 

zemì, na kterou moderní život zapomnìl. Ten 

se hnal dole, hnal se dìsným švunkem a bral 

s sebou všechny staré stromy, meze a køo-

viny. Ale tady ne. Tady byla pohádka. Na vrš-

ku nad vesnicí jsem se poklonil velkému to-

polu. Povídám mu: Zdravím tì, topole, pøijel 

jsem do tvého kraje, abych prohlédl, jaké rù-

že skrývá tvá pustina a zda lid zdejší dobrý 

jest a milý. A topol na to odvìtil. Buï zdráv, 

cizinèe, buï vítán v mé zemi, a� je i tvá. Než 

však slunce uloží své tìlo za høebeny kopcù, 

dojdi dolù do vsi a ubytuj se u dobrého pana 

Boudy, který má dceru Hanu, skuteèný skvost 

této zemì. A tak jsem podìkoval topolu a vy-

razil kamenitou cestou z vršku do vsi, abych 

našel dùm pana Boudy.”

Sklenìné srdce by mohlo být i knihou 

pøíbìhù, které se udály od jara do jara. Je v ní 

nevšedním zpùsobem zachycena jak krása 

krajiny, tak i roèních období. Uvedu napøíklad 

vylíèení podzimu v povídce Sklenìné srdce: 

„Stromy v letošním podzimu na sebe braly 

každý den jinou barvu, jiný odstín. Javory       

v dolejší zatáèce byly ještì vèera zlato-    

oranžové, dnes jsou do ruda. Vrbièky nad po-

tokem jsou jak chuchvalce barevných koudelí, 

zeleò, žlu� a hnìï, která se mísí v neuvì-

øitelném množství kombinací. I temné pásy 

lesù prokvetly okrem a èervení, jakoby tu        

a tam explodovala barva do záøivého vìjíøe, 

jinde celý svah, celá hora zrudla, nebo èer-

veò a žlu� zmìnily kopce v tìla tygrù èernì     

a oranžovì žíhaných.” 

A co autor? Ten se skrývá v motivu motýla 

èernopláštníka: „Kdybych nemìl být rytíøem, 

chtìl bych být èernopláštníkem. On není jako 

bìlásek. Netahá se se samièkou po loukách, 

nepijí jich stovky z bahna u louží. Èerno-

pláštníka jsem nikdy nevidìl milovat se na 

louce. Nikdy jsem jej nevidìl pít z bahna. 

Èernopláštník je motýl, který žije sám. Létá 

sám. Pije z tøešní kvasících horkem a se sa-

mièkou se potkává jen v tichu hlubokých pa-

sek, kde je nikdo neruší a kde je nikdo nevidí. 

Obdivuji svobodu èernopláštníkù. Jejich 

vznešenost.” 
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