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EDITORIAL 1

Pták tahá èerva z vlhké zemì...

Robert Janda

Bývají vyzýváni malovìrní, nech� 
myslí na chorál. Pøipravujeme-li prosin-
cové èíslo Plže, pokaždé vskrytu i ne-
vskrytu myslíme na blížící se svátky 
Vánoc, na silvestrovské vyústìní roku,      
v podvìdomí i na skuteènost, že se uza-
vírá další roèník našeho plzeòského        
a západoèeského literárního èasopisu. 
Nechceme být malovìrní, proèež si pøe-
jeme vzhlížet k následujícímu roèníku      
s mírným optimismem: ono také nic ji-
ného nezbývá. Koneckoncù nad uzavøe-
ným letošním roèníkem mìsíèníku by-
chom také mohli zapìti utìšený chorál    
s hromadou úlevných slov. Ponìvadž   
Plž se zpravidla nerodí lehce, ba naopak 
mnohdy vzniká tìžce.

O plzeòském nonkonformním básní-
kovi Robertu Jandovi jsme vìdìli dlou-
ho, leè pouze vìdìli, navíc jeho texty 
jako by nechtìly doputovat na redakèní 
stùl. Teï už je všechno jinak: seznamu-
jeme ètenáøe s ukázkami z autorovy no-
vé sbírky Pneumatika – a zároveò spì-
cháme s gratulací k Cenì Bohumila Po-
lana. Urèitì se najdou tací, kdo mu ji 
nepøejí, leè my v Plži mu blahopøejeme 
upøímnì a srdeènì. A v rubrice Šalmaj 
pøipojujeme zasvìcenou kritickou reflexi 
laureátovy sbírky Omamné odéry z pera 
Iva Haráka. Pøedloni Ivo Hucl, nyní Ro-
bert Janda: hle, plzeòská nezávislá lite-
rární scéna koneènì zaèíná sbírat opráv-
nìné vavøíny. Jenže: Janda je pouze 
spolulaureátem „Polanovky”, o cenu se 

rozdìlil s prozaièkou a publicistkou Ale-
nou Zemanèíkovou. Tu známe i jako pøi-
spìvatelku Plže a nikterak ji neopomí-
jíme: jeden autorèin doposud netištìný 
text se objeví v prvním èísle pøíštího 
roèníku.

Dlouhá léta byl Plž spojen s výtvar-

nou vizí umìlce podepisujícího se Vhrsti. 

Teï se rádi setkáváme s jeho samostat-

nými knížkami, leè jelikož dobøí holubi  

se vracejí, i Vhrsti se do Plže vrací, ten-

tokrát jako prozaik libující si v poutavì 

dobrodružném psaní. Naopak v umném 

a podnìtném psaní reflexivním si tvr-

došíjnì libuje Vojtìch Nìmec. Každý má 

své gusto, jen a� má krásná literatura   

co nejvíce zajímavých podob! V èísle 

jsou též ukázky z tvorby dalších literátù, 

jmenujme aspoò sušického Jiøího Kolá-

øe. A díky Davidu Rùžièkovi i Richarda 

Dehmela. Autorské rubriky bývají páteøí 

literárních periodik; proto také jsou na 

svìtì. Rovnìž v našem èasopise. V pro-

sincovém Plži se rozlouèíme s autorskou 

rubrikou Daniely Kováøové Jak se co dì-

lá. Jistì se však s autorkou nelouèíme 

nadobro, by� nyní dala pøed Plžem pøed-

nost obèanskému zákoníku. Zákony jsou 

zákony, Plž má své zákony: uzávìrky.    

A též pøání tisknout mladé autory a lite-

rární kritiky. Ti i ty v èísle jsou, takže ne-

zbývá než plžomilným ètenáøùm popøát 

nevázanì bujných vánoèních radostí a ti-

chého a klidného Silvestra!
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BÝT UBIT

Být nehybným pneumatikem
v rozechvìlém chøípí
být pouhou pøítomností
co se štítí
být lidsky bohulibá

bublina 
co splaskla,

VÌÈNÉ VÌCI

Není toho moc
radost støídá zlost
ani málo
další nemá dost

hoï psovi
vlastní kost,

VYZUT Z ROZUMU

Jaké to je asi na druhé
stranì
èerné bílé mastné
slané

troubo
netvaø se tak ustaranì,

NA KRISTOVY ROKY 

V lebce nablito 
šplouchání necek
tolik prolito
ani jsem necek

jako noèník
na setrvaèník,

PTÁÈEK UMÍRÁÈEK

Pták
tahá èerva z vlhké
zemì
èlovìk
kladený do hrobu
zírá na to
nìmì

smrt
ještì ne
už vìènì,

ŽÁDNÉ RÙŽOVÉ ŽÍŽALKY

Že hrubý rub vystrkuje
holou líc
neznamená vùbec nic
i obrácenì
nìkdy dost a jindy
ménì
tvaø se jak hovno 
pøirozenì,

MÉ KULOVÉ

Mùj dùm
nebudu
mé lože
nežil jsem

pneuma
neoprén,

Robert Janda

Pneumatika
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AŽ ZA HROB

Jsem seno
i sláma
jsem smrtelná
rána
z tohoto svìta
na onen

žádný není
domovem,

KUJ KYJ

Jen houš�
jdi hloub
tišící hlušinou
neboj se
v doupìti ducha
hlasitì øíhnout, 

OSEL SOBÌ

Vítr šustí
suchou kukuøicí
to svìt
osel
se stále
myslí
žádá žrát

žel
v mé pusté 
hlavì
není seno
nejsou hrábì,

RUB A LÍC

Co plná luna
neumí
utøít si pùlky
lupením,

BOJ O OBOJEK

Jak to tedy je 

tázáno tiše

i hlasitì

jedno je obojek

dvojí též

zvenèí

pravda

uvnitø

lež,

VYSOKÁ HRA

Já jsem ten 

co ty jsi zaè

bubu bùh

nebo 

haha vrah

vadí nevadí

pojï si hrát

výskat vìènì

v pískovišti,

BÙH SE BAVÍ

Zvukem prý vznikl

vesmír

od té doby

živé žvatlá

mrtvé vrní

to vše osvìtluje

ve dne v noci

natvrdlé slunce

vymìklý mìsíc,
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Zaèalo to zemìtøesením. Jako by do-
my a lidi byly jen umìlohmotné figurky 
rozestavìné na deskové høe, se kterou 
rozdovádìné dítì lomcuje na stole sem   
a tam. Fascinuje mì, jak Japonci berou 
tyhle situace jako obyèejný pøírodní úkaz 
na úrovni vìtru nebo deštì. Ani se ne-
zastaví, aby poèkali, až to pøejde. 

Sebìhl jsem po schodišti (do výtahu 
jsem se po otøesech bál) a vyšel pøed 
hotel. V noci napadl v Tokiu slabý snì-
hový poprašek. Zachumlal jsem se do 
kabátu a vyrazil podél silnièního nad-
jezdu ke køižovatce u budovy s nápisem 
Presso INN. Ale ani tam mì nenapadlo, 
kam se vydat na procházku. Všechny 
ulice se mi zdály stejné – mrazivé a plné 
aut a betonu. Kdybych aspoò potkával 
víc hezkých mladých Japonek. Ale ty se 
pøede mnou schovávaly kdovíkde.

K chodníku, po kterém jsem právì 
šel, parkovalo auto. Mladý Asiat vezl na 
místì spolujezdce jednu opravdu hez-
kou. Pøipouštím, že v tu chvíli pracovala 
spíš moje fantazie, protože se pøední 
okno auta lesklo proti bílému nebi, takže 
jsem tváøe za ním spíš jen tušil.

Z auta však skuteènì vyskoèil mladý 
Japonec a chvátal galantnì otevøít dveøe 
dámì. Za okamžik se chodníku dotkla 
vysoká bota s kožíškem na tenounkém 
podpatku. V kozaèkách mizely tìsnì pod 
koleny dokonale pøiléhavé džíny. Horní 
pùlku tìla schovávala do huòatého bí-
lého svetru. O to víc tušené tvary pod 
ním jitøily moji fantazii. Dokonale hladkou 
a soumìrnou tváø lemovaly tmavé vlasy 
s decentními pramínky svìtlejšího melíru 
a houpající se lesklé náušnice.

Byla nádherná a mnì trvalo neko-
neènì dlouho, než mi došlo, že to není 
žádná Japonka.

Vhrsti

Zemìtøesení
„Je to možný, že tì po takových le-

tech potkám právì tady?” vrhla se ke 
mnì. „Kdybys tohle nakreslil do nìjakýho 
svýho komiksu, tak ti to nikdo neuvìøí, 
co?”

„Kdybych to okoøenil troškou násilí    
a sexu, mohlo by to u puber�ákù projít,” 
zažertoval jsem topornì.

Sundala si velké èerné brýle a podala 
je svému komorníkovi. Klára, nejkrásnìj-
ší holka mého života, nedostupná plato-
nická láska z rozmarných studentských 
èasù.

„Kde se tady bereš, èlovìèe?” povì-
sila se na mì. Byla z auta pøíjemnì ro-
zehøátá.

To jsou ty životní paradoxy. Když 
zoufale toužíte, aby vás objímala, tahá 
se s hezounama z posilky. A vìšet se na 
vás zaène až pøi neskuteènì náhodném 
setkání v mrazivých tokijských ulicích. 
Kdysi jsem si pøedstavoval bezpoèet po-
dobných situací, jaké by to s Klárou 
mohlo být. Ale tuhle bych nevymyslel.

Za pár minut už jsme sedìli v ne-
daleké restauraci. Koneènì jsem mìl 
možnost si jí bìhem povídání, laškování 
a bezstarostného smíchu dùkladnìji pro-
hlídnout. Byla poøád tak nádherná jako 
pøed lety, i když v oblièeji malinko kula-
tìjší. Vlasy teï nosila kratší a nadýcha-
nìjší. Postavu mìla urèitì ještì mnohem 
krásnìjší než tehdy v osmnácti. Vždy� 
nám obìma bylo jen nìco málo pøes 
tøicet. V pøítmí restaurace jsem hltal kaž-
dý její pohyb, úsmìv, gesto. A vùbec mi 
nevadili místní manažeøi hlasitì srkají-  
cí nudlovou polévku u vedlejšího stolu. 
Dávno jsem zapomnìl na vlezlou zimu 
na ulici i na umanuté dítì tøesoucí se ja-
ko šílené.

Pak mì dovláèela na hotel. Nesmìle 
jsem ji následoval do velkoryse zaøízené-
ho apartmánu.
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„Medvídku?” zvolala bezstarostnì      
a prolétla velkou halou do vedlejšího po-
koje s rozložitým gauèem a krbem. 
Køíš�álový lustr za ní lehce zacinkal. Na 
gauèi sedìl chlap. Byl starší o dobrých 
tøicet let. Možná víc. Šedivé vlasy, jedno-
denní strništì, sytì modrá košile ro-
zepnutá do pùlky hrudníku a ležérnì vy-
hrnuté rukávy. I chlupy na hrudníku a na 
rukách mìl šedivé. Tìlo mìl však oèi-
vidnì trénované. A to sebevìdomí!

„To je ten slavnej komiksáø ze støed-
ní, jak jsem ti o nìm vyprávìla,” chrlila 
na nìj. „Má tady dneska vernisáž velký 
výstavy. Není to skvìlý?” Byla poøád tak 
nadšená.

„Elvis,” podal mi ruku s nepøedstíra-
ným nezájmem.

Elvis? A dál? Má to být jméno, pøí-
jmení nebo pøezdívka? Chvilku jsem do-
konce pøemýšlel, kolik by dneska asi 
bylo Presleymu. Ano, byl to svìták. Jako 
by každým svým gestem dával ostenta-
tivnì najevo, o kolik víc si dokáže vydìlat 
svými obchody než já svými obrázky.

„On je už Elvis takovej,” vysvìtlovala 
mi pozdìji, „ale až se víc poznáte, bude 
se k tobì chovat mnohem líp, uvidíš.”

Nikdy to lepší nebylo.
„Považoval bych si za èest, kdybys- 

te se s Klárou na vernisáži ukázal,” hrál 
jsem jeho hru, aniž bych chtìl.

„Já to dneska nezvládnu, ale Klárka 
samozøejmì mùže, jestli chce.”

Byl tak velkorysý...
Na vernisáži Klára pobíhala po sále, 

prohlížela si obrázky a tu a tam se za-
èetla do nìkterého z vystavených komik-
sù. Sklenièku s vínem držela nesmírnì 
elegantnì a šaty, které si na odpoledne 
oblékla, z ní dìlaly neskuteènou sexy bo-
hyni. Navzdory tomu, že vìtšinu obráz-
kù vidìla poprvé v životì a nezdráhala 
se  to svými spontánními reakcemi dávat 
najevo, nás všichni považovali za pár. 
Ostatnì vydržela na vernisáži ze všech 
nejdéle, takže ji organizátoøi pozvali ješ-
tì na malé soukromé posezení, kde ja-  

ko vždycky pokraèovala v okouzlování 
pøítomných svým pøirozeným šarmem     
a dìtskou spontaneitou.

Pak se ode mì nehla skoro celý další 
týden, který mi Elvis v hotelu bohorovnì 
pøiplatil, protože èeská ambasáda mi za-
jistila jedinou noc. A Klára nechtìla být 
sama, když Elvis poøád nìkde projedná-
val s Japonci svoje transakce.

A tak se mi splnil mùj pubertální sen. 
Nejvìtší koèka ve mìstì a patøí jenom 
mnì! Rozpomínal jsem se na širokou 
škálu všech svých tehdejších citù a po-
citù a znovu objevoval kouzlo, kterým 
dokonalá Klára dostávala všechny pu-
ber�áky na škole do varu. Bavili jsme se, 
smáli se, skotaèili jako dìti. Chodili jsme 
na výstavy, do muzeí, do bazénu, jedli 
jsme spolu v restauracích a tanèili v ba-
rech. Tìšili jsme se z každého okamžiku, 
kdy jsme byli spolu.

Byla tak chytrá a bezprostøední. Zase 
mì úplnì zbavila rozumu. Takže brzy 
došlo k tomu, co bylo nevyhnutelné. Pro-
cházeli jsme se opuštìným zmrzlým le-
sem poblíž Kamiosaki, klièkovali jsme 
mezi bøízami a hopsali po døevìných 
chodníècích. Toèili jsme se kolem sebe   
a pøi sebemenší pøíležitosti se letmo do-
týkali. Bylo to tak elektrizující. Navzdory 
její péøové bundì a mému nemožnému 
kabátu. Navzdory mrazu i celému odci-
zenému, co chvíli se tøesoucímu mìstu.

Najednou, když jsem nad nìèím 
zrovna nahlas pøemýšlel, se pøede mnou 
prudce zastavila, otoèila se a schoulila 
se mi do náruèí. Její ústa se pak zaèala 
natahovat k tìm mým. Pokud lze tyto tì-
lesné projevy považovat za komunikaci, 
pak jsme právì øíkali: „Tohle jsme mìli 
udìlat už dávno. Je to správné a napros-
to pøirozené. Oba jsme to tak vždycky 
chtìli a nikdy to nemìlo být jinak.” Otev-
øel jsem oèi a vidìl ty její – s dokonale 
upravenými øasami – zavøené, zasnì- 
né, roztoužené. Cítil jsem její dech. Cítil 
jsem její rty, navzdory peèlivì vybraným 
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Trojjedinost

Vojtìch Nìmec

vám to takhle pøál, to bych si ze své po-
zice ani nedovolil, ale taky jsem to vidìl: 
nekromantický zøízenec márnice èi kre-
matoria, žádné milostné hrátky s balza-
movací a nitrotìlní tekutinou, to ne,         
i když proti gustu žádný funebrák pøeci 
nic nemá – každému dle jeho chuti, na-
ložit tìla jako skrèence, do kozelcù s ni-
mi, a� se nevzbudí, nepolezou za slun-
cem, nalévat do tìl kyselinu radosti, do 
uší, a� vyleptá myšlenku na nový zaèá-
tek a nìco dalšího – armádu poláma-
ných, zmrzaèených, životem otrávených, 
naporcovaných mrtvol žíznivých po uni-
verzální lásce pøál by si mít každý fi-
lantrop. Psát o smrti je tedy záslužné, ba 
žádané, by� se nevyhnu urèité pøibliž-
nosti, nebo� mrtví jsou také lidé, zaslouží 
si pøízeò, porozumìní, lásku stejnì jako 
kdokoliv živý: umrlý vypravìè je vám 
stejnì k užitku jako bližní váš.

Tímto rozšiøuji rasovou, nábožen-
skou, politickou, svìtonázorovou toleran-
ci o toleranci fyzického „nebytí”, oné po-
svátné nehmatatelnosti. Žádný strach     
a sáhnìte si na mì – když ne spirituál-
nì, tak se aspoò dotknìte papíru... 
slyšíte, jak šustím? Je v tom život jako 
ve vìtvích nad øekou, ach-ach! Ševelím 
blahem z toho, jak mile jste mì pøijali, 

 Kdekdo by se se mnou pøel o to, zda 
je morální psát o smrti, natož laškovat    
o umírání, zpùsobech skonu... hned se 
obhájím, nebojte. Pøedstavte si tu pa-
rádní jízdu o pár kilometrù za sekundu 
rychlejší, než jak stojí na dopravní znaè-
ce rudì žhnoucí jak semafor. Neøíkejte, 
že jste si to neužili! Mìli byste sto chutí 
se na prknech, co znamenají cokoliv-
chcete-jak-se-vám-líbí, zvednout pokrou-
cenýma rukama nohama, v plicních va-
cích zaseknutým vzduchem cosi dychti-
vì líèit, cosi o opilosti mocí v pohybu, 
rychlosti, cosi o volném pádu a o tom ne-
snesitelném šimrání v podbøišku, kde se 
líhnou mláïata našeho èerného svìdomí 
– jak jinak to vyložit? – cítíte to poøád,     
pøipomene mi to setrvaèník vnímání, 
pøestože mozek roní už jen tu smrdutou 
mízu mezi pleny, švy, nechá ji stékat ka-
nálkem v páteøi, tam, kde kdysi klíèil zá-
zrak stvoøení, dolù, kde už to nezastudí 
ani se nikdo nezalkne stydkou kostí.

Je to úžasné, viïte? Kdo by se ne-
pochlubil tím zážitkem: lokty se pod-
píráte, krèními obratli toèíte jako kolo-
vrátkem – vaše pøíze je posledních pár 
èíhajících vteøin pøed smrtí, váš plod du-
cha a materie je hudba chrèení mikro-
fonem hynoucích hlasivek. Ne že bych 

„Myslíš, že se od tebe nechám platit 
za to, že jí dìlám spoleènost, jenom pro-
to, abych ji pak mohl za tvými zády ojíž-
dìt?” poplácal jsem ho pøi odchodu do 
bazénu rukou po rameni a cítil se pøi  
tom tak klidný a dùvìryhodný, že jsem    
o tom hravì pøesvìdèil i Elvise.

Nemohl jsem vìdìt, že staøík tou do-
bou už peèlivì tøídí kompromitující fotky 
a videa pro moji manželku.

kosmetickým pøípravkùm trochu podráž-
dìné tokijskými mrazy. Cítil jsem její ja-
zyk. Cítil jsem, jak její chvìjící se tìlo 
perfektnì zapadá k mému.

Tohle bylo zemìtøesení.
„Tak co? Už ji pícháš?” zeptal se mì 

Elvis s nenuceností sobì vlastní, když 
poléval rozpálené kameny v hotelové 
saunì.

Musel jsem se zasmát. 
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rafinovanou hrou mrakù a svìtel (tu byla 
odpovìï na mé dìtské otázky „proè”, tu 
se zase rozplynula, odplula kamsi do 
éteru kolektivního nevìdìní, a já ji ne-
stihl v té motanici par dekódovat), anebo 
jsem byl nevítaným hostem mezi šesti-
nohými sestrami, nerespektoval jejich 
klid pìnových stìn, vnikal prùzkum-
nickými prsty do pláství, kde se rodily 
další marné životy tak jako u nás, dole,  
v království králù, místokrálù a šlechticù, 
a chtìl jim dodat nìco z energie Vlád-
noucích, a za odmìnu dostával toxickou 
medicínu, abych se probral z onoho me-
siášského komplexu (jehož souèástí, jak 
jsem po smrti musel pøiznat, je napø. por-
nografická, incestní, dvojitá penetrace 
Matky Zemì za úèelem hromadìní hmo-
ty tam, kde je jí nejménì tøeba – a tak se 
mohou knìží Rùstu naklánìt z tribun, ve 
stavu opilosti ze strachu pøed ujaøme-
nými upadat do blaženosti a hlásat dos-
tatek housek; papírkù do kanceláøe; kleš-
tí; podnožek; tìch lesklých udìlátek, co 
je s oblibou strkáte do: pamlskù; vìšákù, 
ramínek a kopyt; pantoflí; holicích stroj-
kù; propisek; kokainových kartièek, asi 
vizitek bezpohlavních právníkù, jejichž 
slovo je jako stéblo trávy – staèí kolem 
projít a máte corpus delicti, anebo projít 
jinudy a mít ticho po pìšinì, a pøitom vì-
dìt, že déš� smete všechny stopy po 
nás; papírových kapesníèkù; lednic; re-
produktorù Alfa-Omega, z nichž se line 
hudba sfér, zapojíte-li je správnì; lo-
žiskových kulièek kdesi na námìstí, ze 
kterých cítíme tajemnou sílu Vìènosti; 
špendlíkù aj. odznakù dokonalosti), a tak 
jsem opìt padal smìrem ke støedu Ze-
mì, kolmo k horizontále pøímky A pod 
kmenem dubu, buku nebo borovice, a po 
nárazu mìl v plicích na pár vteøin prázd-
no a sledoval donkichotské cesty oblak 
na rozinantském klopýtavém høbetì 
vìtru, mezka tak náhodnì uvažujícího    
o odyseách vìèných návratù...

vzali za svého, je mi tak rajsky, tak bož-
sky, tak královsky, že se s apetitem tou-
lavého psa zakusuji do mršiny mé his-
torie. Slintám, pøivírám oèi... Není to ale 
zdechlina, na kterou jste zvyklí, jako 
nebožtík na márách i ona se kroutí, 
hemží se mi v hubì, ale ne zvanými hos-
ty, doslova vlastním životem.

***

Pamatuji sám sebe jako osobu 
zvìdavou, nìkdy dotìrnou až bìda: 
napø. archetypální lezení na stromy, což 
bývala èinnost univerzálnì hledaèská – 
chtìl jsem (jako ostatnì nevìdomky 
znaèná èást chlapcù mého vìku) dosáh-
nout vrcholu, abych mohl z jiné perspek-
tivy poznat okolí, a pohodlného místa     
v korunì jsem mohl dosáhnout jedinì 
systematickým hledáním pøíhodné vìtve, 
pahýlu èi suku. Toto dendrofilské poèíná-
ní jest alegorií mého budoucího života –   
i toho posmrtného, nebo� ani smrt není 
med – však jsem èas od èasu narazil na 
vosí hnízdo, nahmatal jeho papírové stì-
ny, poklepal na huèící úl jako vyslanec 
lidského království, v nìmž každý touží 
vládnout: nikdo sám sobì, vždy aspoò 
nìkomu poblíž jako šelmy – od despo-
tického otce kontrolujícího èleny rodiny    
k odpad hnisajícímu hegemonu interkon-
tinentálních raket a volebních pohádek 
pro vazaly užitku.

Tyhle žvásty o blahobytném Okci-
dentu jsem naštìstí do svìta nevyøvával, 
pouze neúnavnì lezl na duby, buky, bo-
rovice, nemyslel na nic, jen mìl pøed 
sebou vidinu ptaèího oka, kosmického 
úhlu nazírání na vìci a pøi tom opojném 
blouznìní jsem padal, vìtve a pahýly 
(suky jen smutnì mrkaly na mou svištící, 
mizející siluetu svým jediným, letokruh-
ným okem: dávali mi amputované sbo-
hem) se pode mnou prolamovaly nebo 
drze rozestupovaly a já si vyrážel dech   
a tupì zíral do nebe, co se mi laškovnì 
coby nový kamarád do deštì vysmívalo 
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Ano, èas od èasu k sobì pøipouštím 
návštìvníky, pár vyvolených, kteøí se ne-
bojí obìtovat pár eónù jejich drahocen-
ného èasu. Vytvoøil jsem to místo jako 
ideální køižovatku našich cest – má po-
dobu pozemského noèního baru: aby    
to bylo pro pøíchozí co nejpohodlnìjší,     
i když pøiznávám, že to není tak úplnì 
originální zpùsob posmrtného pí-ár,        
a aby i oni z toho nìco mìli (mám na 
mysli exkluzivní výbìr toho nejlepšího 
postmortálního pití vèetnì profesionální 
umrlèí obsluhy). Èas našich schùzek je  
v jejich nevìdomí – až upadnou do toho 
nejhlubinnìjšího spánku, jsou-li spirituál-
nì nalazeni na mou podivnou tóninu, a já 
jsem ochoten je pøijmout (pøeci jen po 
smrti jsem jaksi vybíravìjší – to pocho-
píte brzy sami), objeví se ve vstupních 
dveøích baru, který nechci za žádných 
okolností pojmenovat hloupì, ješitnì      
a rádoby svìtácky jako tøeba Krásný 
ztráty, a už sám sebe vidí, jak bøíšky prs-
tù omakává sklenku s whisky, bourbo-
nem èi koòakem nejlepších znaèek (a to-
hle je moc zajímavé: podle oblíbeného 
alkoholického nektaru a zpùsobu, jak ho 
pijete, poznám, kolik pozemského èasu 
vám zbývá, než se naposledy nadech-
nete; nìkdo hltá zbìsile, ohnivá voda 
olizuje sliznici a pak se piják diví, že ta 
koøalka kope; nìkdo usrkává jako prin-
cezna a pak se zas diví, že na nìj už ne-
zbylo... Ááá, to by vydalo na celou studii, 
to vám povídám, nám však postaèí pou-
ze tato zmínka), nadzvedává oboèí, pro-
hlubuje a zklidòuje hlas pøi každé otázce, 
které mi položí, aby tomu všemu dodal 
dùležitosti a jakési obøadnosti, dovolím-li 
si být analytickým.

Ano, tak tam sedíme vedle sebe a já 
odpovídám napøíklad takto: „Tehdy ja-  
ko malej kluk jsem míval èasto støety      
s hmotou, nemívala mì ráda, to víš, pa-
dal jsem kromì ze stromù na záda, jak 
slyšels, taky na hlavu, nejen páteø jsem 
mìl jak paragraf, ale taky mozek, tu 

A poslyšte, pøátelští ètenáøi, tyhle 
cesty na vrchol a ke dnu poznání (Èeho 
vlastnì? S ohledem na bezmoc bezde-
chého, opuchlého polehávání v trávì by-
chom nejspíše mohli pøipojit pøívlastek 
„rezignace”) nebyly jediným rysem mé 
infantilní osobnosti, také bychom tu moh-
li líèit nespoèetné nárazy mé mozkovny 
do èehokoliv tvrdého jako bych byl ži-
voucí magnet a vše kolem železitá tkáò 
vítající mé tìlo, což znamenalo mnoho-
násobné pøeskupení mých myšlenek, 
vzpomínek názorù atp., avšak toto moz-
kotøasné èi snad mozkobouøné dìní spa-
dá až do další kapitoly.

***

„Povìz mi nìco víc o tvém dìtství, 
když už jsi to tak pìknì nakous,” vybízí 
mì jeden z laskavých ètenáøù a já se 
proto pohodlnì usazuji na barevné stoliè- 
ce pøipraven se roztomile zdráhat, než 
zaènu velkoryse vyprávìt. Kolem nás 
hluèí cirkus klaunsky záøících sklenic cin-
kajících o sebe, dotýkajících se rtù ostat-
ních, ale ti pro nás neexistují, jsou to 
pouze kulisy, kartonoví panáci a pou�ové 
dekorace, na tuhle maškarádu neslyší-
me. „Jsme tu pouze my dva, mùžeme si 
vyprávìt, mùžu v tom pokraèovat, jasnì 
jasnì, slyšte slyšte...” rozjíždím svùj fla-
šinet, znalecky si pøemìøuji vyzyvatele, 
jednu chvíli se tváøím jako kdybych mìl  
z patra vysoké stolièky odvyprávìt pøí-
bìh pøíbìhù, to, co se stalo kdykoliv kde-
koliv od poèátku vìku do posledního 
smítka pøítomnosti (kterak èísi potìm-
kinská ruka leští sklenici, utírá plochu 
baru, a jak se na té pøistávací dráze pro 
pestré reje drinkù leskne mramor sapo-
nátu, hadrové vody a zbytkového alkoho-
lu...), anebo záhadnì mlèím, podepírám 
si rukama hlavu, tu tìžkotonážní cister-
nu, pak celými lokty a pomalu usínám, 
zatímco ètenáø se svými nápady opouští 
místo setkávání a vyprávìní.
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nezapomnìl, tak jsem nosil na hodiny 
úplnì jiné uèebnice, øešil imaginární úlo-
hy namísto tìch skuteènejch a sem tam 
se objevil v cizí škole a to pak s mojí ma-
minkou øešila policie a posléze pedago-
gickej psycholog výslechem, dotazníkem 
a malùvkama, popisoval jsem spolužaè-
kám pantofle nadávkama, nebo� to bý-
valo z lásky, a mì to vždy ranilo pøeve-
lice, páè jsem za to byl pohlavkován, 
shazoval jsem kvìtináèe a díval se, jak 
rozkvetou hlinìnými provazci do všech 
smìrù, ty jo a v okolí støepy a nahá kyt-
ka, a to všechno, prosím, byly dùsledky 
mý otøesený hlavy, nemohl jsem za to, 
viním otravnou gravitaci a køiváckou 
setrvaènost...”

Tak pomalu dopovídám celou historii 
mé mozkovny, která se váže k druhému 
rysu mé persony, a snem pøivolaný host 
poèíná hasnout, jen se sám sebe ptám, 
zda si po probuzení na nìco z toho 
vzpomene. Ach, ten posmrtný život skýtá 
mnoho pøemnoho výhod pro spisovatele!

***

Tøetím aspektem, o nìmž zde chci 
vyprávìt, je schopnost mizet, být nepøí-
tomen, aèkoliv si okolí pøeje, abych pøí-
tomen byl a úèastnil se na sousledné, lo-
gicky posloupné mezilidské komunikaci 
brejn tu brejn, fejs tu fejs, áj tu áj. Proje-
vy této idiosynkrasie bývaly následující:

„Dvojta! Dvojta tu dlouho nebyl! Tak 
pojï, Dvojto!”

...(ve tøídì ticho, náhle spadnuvší 
školní pomùcka jej prolamuje)

„Dvojto, zkoušení, chci, abys šel k ta-
buli!”

...(oslovený se zasnìnì dívá z okna, 
neusmívá se, takže mùžeme usuzovat, 
že zrovna není zamilovaný)

„Já èekám...”
...(naèež uèiteli dojde trpìlivost a ho-

dí køídou po snivci, balistická støela zasa-
huje zasnìné rameno, èistý prùstøel skr-
ze dvoupláš�ovou záštitu kùže, nervovou 
soustavou se šíøí poplach)

pokladnici doširoka rozevøenou, fíha ha-
baïùra, to víš, vzpomínám na ten zimní 
stadion, mì na bruslích kupøedu levá 
pravá a najednou skluz!, to jsem kou- 
kal, jak jsem letìl k ledu, to bylo normál-  
nì struhadlo na lidi, vlastnì na xichty, 
schválnì si to taky jednou zkus, ale teï   
o mnì, protože kvùli tomu sedíme teï 
tady, viï, no byl jsem v gezichtì vodøenej 
jak sviò, samá krev a kùže v cárech, sa-
mozøejmì setrvaènost, že jo, takže leb-
kou do mantinelu, tøísk!, hvìzdièky kolem 
si pøimysli, hele a motám se, motám, pak 
už dobrý, jen musim ležet, a hned zase 
nìco, pøepadeníèko pod rouškou tmy     
a ze zálohy, tam se sebìhli, mysleli, že si 
užijou, ale po pár kopancích do bøicha    
a do hlavy jsem už nevystartoval, utekli   
a svítilo se za nima, jak je pálila vina, vi-
dìl jsem to tøetím okem a tøetím uchem 
slyšel, jak dupou, vzdalujou se, to mi 
znìlo jak boží tamtamy, to si piš, pak 
jsem se probral a mìl gramatiku, celou 
morfologii, lexikologii atd. celou pochrou-
manou, nacimprcampr, ale domù jsem 
dobìhl rovnì, pak zase jednou let na le-
du, ale už ne ta blbá setrvaènost, ale ta 
blbìjší gravitace, aèkoliv na ni moc ne-
vìøím, práskla mi hlavou o zem, až to za-
zvonilo, otisk mýho temene se ozýval   
až v okolních vesnicích a oni si chudáci 
mysleli, že to jest umíráèek, a tak se ko-
lektivnì pokøižovali jako jeden vìøící 
Pepik, no a tìch otøesù mý hlavy bylo     
v tìch dobách dost a dost, celkem to 
vyvolalo zmatek, nepoøádek a neklid se 
mi vlily do vìdomí, pak se ve škole divili, 
jakej jsem deprivant, roztìkanec, zapo-
mnìtlivec, vyšinutec a-kdo-ví-co-dalšího, 
jednou jsem se ve škole poslintal, chu-
dinky spolužáci, museli se dívat, jak teèu 
na lavici a pod ní, lepilo se jim to na pa-
puèe, pantofle a baèkùrky, když odchá-
zeli, mìl jsem pak kárný slyšení, na ko-
bereèek poslintanej mym studem se 
mnou, a to jsem ještì tekl, taky jsem za-
pomínal uèebnice, domácí úkoly a nìkdy 
i povinnost chodit do školy, a pokud jsem 
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 Vìru mne zajímají vìci nesnadné, 
tìžko pochopitelné a uchopitelné. Tako-
vé, jež, nasvíceny a nahlíženy z jiného 
úhlu, zase jinak vypovídají nejen o sobì, 
o svých tvùrcích – ale také o nás. Vìci 
mnohoznaèné, bohaté významy – záro-
veò i pøesné, ukotvené v øádu, øemesl- 
nì velmi dobøe zvládnuté. Vìci, u nichž 
je každý dotek zároveò pohlazením –     
a stejnì tak i bolestí: z napìtí, které jimi 
probíhá. Jež je vlastnì vposledku drží 
pohromadì. „Jsou napìtím v rozpadu.”

Pøeèetl jsem si o textech obsaže-
ných v knize Roberta Jandy Omamné 
odéry (Krásné nakladatelství, Praha 
2012). Tato slova však platí pøece o ní 

Ivo Harák

Artefakt
celé – o jednotlivém a soupodstatném 
umìleckém objektu, na jehož kvalitách 
se podílejí nejen zde obsažené básnì, 
tolikéž i typografická úprava, obálka, je-
mnì váchalovské ilustrace pánì Sýkoro-
vy, dokonce užití jednotlivých druhù  pa-
píru. Dotkneš se, pøivoníš - a pøemýšlíš.

Nad tím, co asi pro básníka znaèí ne-
brat se nad míru vážnì: zdali to nakonec 
neznamená potøebu vnímat také hru jako 
nìco závažného, podstatnì o nás roz-
právìjícího – o našem bytí, vnímání ja-
zyka, potøebì komunikovat: sdílet se,      
i maskovat.

O tvùrèí spontaneitì tlumené èi mus-
trované vazbami intertextovými, interkul-

a úsmìv, pevnì mì chytil za ramena      
a vytøásl ze mì duši (ta se s držkou pl-
nou moøské pìny, porostlá korýši, pro-
padá skrze molekulární strukturu školní 
lavice, podlahy, trámù, betonu, zapadá 
kamsi mezi odpadky - což je mimocho-
dem její pøechodný, kvapnì se rozrùsta-
jící domov právì v takových pøípadech 
ohrožení), takže mé oèi pøestaly vyza-
øovat hvìzdnou hudbu planktonické krve 
oceánu, pro ménì nároènìjší z vás jsem 
zkrátka pøestal blebleblebleblekotat jako 
pomatený Blebleblebleblekota. Byl jsem 
tu hodinu zkoušen (jak již ostatnì oèe-
káváte, že ano?) z hydrosféry, což mì 
(na rozdíl od vás, bystøí luštitelé) zasko-
èilo, a tak jsem místo zasvìceného poví-
dání nìkolik minut huèel jako siréna, 
skøehotal jako harpyje a øval jako manti-
kora – a to prosím bez pøerušení, a� se 
vlasatý, kostnatý, radikálnì smýšlející 
uèitel zemìpisu snažil jak chtìl. Ano, 
pøíliš jsem ve škole neprospíval.

„Já... na bøehu moøe... peru se s pøí-
zraky... tam roste a mohutní mùj... zapi-
suji zlomky sebe... jsem mrtev, píšu krá-
koráním... nikdo mì neuslyší... já... na 
bøehu moøe, v nìmž všechen pot lid-
stva... vezmu každému mysl, rozmaè-
kám v odš�avòovaèi a slupku vrátím, mí-
zu naliju do moøe... budu se dívat, jak se 
leskne hladina špínou myšlenek... mast-
ná oka jako v babièèinì bramboraèce... 
mám pøístup ke všem myšlenkám, ne-
koneèný systém sdílení dat, ke každému 
obrazu, každé noèní mùøe, co kdo snil, 
žil, mohu je všechny svázat... oko huri-
kánu, epicentrum... tam jsem, slepý a vi-
doucí, vznáším se v tom bezbožném 
prostoru, ruce upažené jako nìjaký 
laureát Ceny války, hladu, smrti a moru, 
medituji, kontempluji...”

„Aha, náš Zarašuštara opìt blouzní. 
Zatøeste s ním nìkdo, maøíme èas!”

A pak se nìkdo vskutku odnìkud pøi-
kradl, ukázal Jidášovo ucho, nos, oko     
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turními. Nejenže široce rozestøenými po 

svìtì, leè ukotvujícími text ku tradici do-

mácí (vèetnì té romantické: máchovské 

a erbenovské). Samozøejmì též o onom 

zraòujícím a oživujícím napìtí mezi uza-

vøeností a otevøeností textu, mezi tvoøi-

vostí a nacvièeným øemeslem, výrazo-

vou spontánností i osobitostí a vazbami 

k tradici, pøedevším pak mezi normou 

gramatickou a metrickou: což umožòuje 

nìkolikeré ètení, nìkolikeré možné  (po-

každé  jinak smysluplné) dešifrování tex-

tu. Jde zároveò o hru na závažnost sdì-

lovaného i závažnost silnì subverziv-    

ní hravosti, o vážnì sdìlované banality       

i zdánlivì mimodìk vyslovené pravdy 

dùsažnosti existenciální (které mohou 

býti i lstí klauna hrajícího si na krále).

Vìzme, jak se tu jazyk zároveò stá-

vá tématem, katalyzátorem a generáto-

rem pohybu v básni – vedoucím text      

a zároveò i jeho ètenáøe k jakýmsi sé-

mantickým shlukùm, v nichž se v rytmu 

mimodìènì vyjevuje význam; aniž si po-

každé mùžeme být jisti, že tomu tak –     

a tak, jak se domníváme – vskutku jest. 

Nebo� se vposledku mùžeme doèkat 

potutelného úšklebku: "ani/ prd.” Pøece 

však také výzvy naší kognitivní, pojme-

novávací, stratifikující aktivitì: „víra jako 

uzávìr”.

Takto pouèeni se usilujeme vnésti 

význam také do pasáží, v nichž rozho-

dující roli hraje onen rytmus: „hladiny 

hniloby/vykusují se mimo/bod;” „samé 

sání stálé sálání.”

Tedy šašek hrající si na pána? A ro-

mantické rekvizity v rukou postmoder-

ního èarodìje: „PO MRCHOVIŠTÍCH 

pøijde/ smrad a ještì/ tlení èervù.” – 

rozestavìné kulisy; jež je potøebí bráti 

vážnì: jako kotvy vržené smìrem ku 

tradici, jako pøipomínky posledních vìcí 

– a tedy také smrti poezie, odumírání 

jazyka? Je smích posledním útoèištìm 

bezmocných? Krabièkou poslední zá-

chrany? Vítìzstvím poražených!

Pøipomnìlo mi to anekdotu: Muž jde 

otevøít; za dveømi kostnaté stvoøení s ko-

sou na rameni: Pøiprav se! Jdu si pro 

tebe. Jsem tvoje. Jsem Smrt. – Uff, to 

jsem si oddechl. Já se už lekl, že se vrá-

tila manželka od kadeøníka.

Mimo terè!? Když já mìl chu� si hrát, 

a vymýšlet. A básnì mnou ètené jsem 

bral jako návod i pobídku: by�si stojící za 

zástìnou souvislostí metonymických. 

Tedy: „JAZYK JAKO ZÁBRADLÍ.” S vì-

domím literárního kontextu, do nìjž autor 

vstupuje: „Vnitøní sdìlení akceptuje cestu 

vidoucích poèínaje Máchou pøes Rim-

bauda, Michauxe a básníky soustavného 

rozšiøování smyslù sdružených kolem  

Le Grand Jeu.” Bez povšimnutí bychom 

ovšem nemìli ponechat ani poznámeè-

ku: „Svou prací s jazykem navazuje na 

experimentální vlnu èeské poezie šede-

sátých let.” Nebo� právì jest èinnì vøa-

zen také do kulturního kontextu plzeò-

ského; k pokraèovatelùm duchù jako Jiøí 

Koláø, Emil Juliš a Ladislav Novák pøe- 

ce patøí o jednu generaci mladší Josef 

Hrubý.

„Solitér èeské poezie” Robert Janda 

uchystal tudíž velmi dùraznou výzvu 

veškeré oné poezii, jež svojí pìkností 

(složenou z kopuletých emblémù) pøed-

zjednává smlouvu se zprùmìrovaným,   

k novým cestám neochotným ètenáø-

ským vkusem. Rádi mu odpustíme nì-

které zbyteènì velkohubé vulgarismy. 

Škoda je, že Omamné odéry, takto lék 

proti øemeslnì zruènému, nicménì na 

opakování léty osvìdèených postupù za-

loženému psaní (i ètení), nebudou mít 

pro jich malý náklad mít všichni potøební 

pohotovì po ruce. 
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Dva lidé kráèí zimou ohlodaným hájem.
Mìsíc, jak nastavené zrcadlo, závodí s nimi v chùzi,
hledí mu do tváøe,
a Mìsíc utíká vysoko nad korunami dubù.
Žádný oblak nestíní svìtla hvìzd, 
prosívaná siluetami vìtví.

Když náhle žena promluví:

Pod srdcem nosím dítì, není tvé.
Jdu vedle tebe, obtížená høíchem,
ohavným èinem, jejž jsem spáchala.
Nevìøím, že ještì budu š�astná.
A pøece chci mít život sladký po jahodách,
toužím prožívat radost, jíž znají všechny matky.
Jenže jsem svolila, aby jiný muž
objal mé ženství,
rozechvìlá mu za to navíc dìkovala.
Teï se mi život pomstil,
nebo� jsem potkala tebe.
Vrávorá jako v mrákotách,
oblièej upøený k mìsíci, jenž s nimi závodí v chùzi,
tmavé oèi jí zalilo svìtlo hvìzd.

Potom odpoví muž:

Dítì v tvém lùnì nebude hrobem tvé duše.
Pohlédni ke hvìzdám, celý vesmír
svítí jak v peøinách hvìzdné záøe, 
my, mrazivé povìtøí chladného oceánu,
jen plamen, kterým jsi v uvnitø, plápolá,
rozžíná moje nitro a pak se vrací k tobì,
promìní i cizí dítì pod tvým srdcem,
miluj ho, jako bych já sám byl otcem.
Rozžehlas ve mnì tryskající záøi,
dítì se stává mou èásteèkou v tvém tìle.

Pevnì ji objal kolem obtìžkaných bokù.
Polibky splynuly s dechem vánku.
Dva lidé kráèejí spolu, nad nimi záøí vznešená noc.

Richard Dehmel

Zjasnìná noc
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Pøi pøíležitosti pøipomínky letošního 80. výroèí skonu významného architekta 
Adolfa Loose zaznìla v tzv. Semlerovì bytì na Klatovské tøídì è. 19 v Plzni skladba 
Arnolda Schönberga Zjasnìná noc. Architekt byl úzce spjatý tvorbou i osobním živo-
tem s mìstem Plzní a navrhl hudební salonek tohoto interiéru. Navíc byl skladatel 
velkým Loosovým pøítelem. 

Inspirací ke Zjasnìné noci se Schönbergovi stala úvodní báseò Poznání z ro-
mánu ve verších Dva lidé, napsaného nìmeckým básníkem Richardem Dehmelem. 
Tento román z roku 1903 ocenil i Adolf Loos. Zmínìná báseò vzbudila pozornost        
i mezi nìkterými úèastníky koncertu, v nichž vyvolala silné emoce. Snad se bude líbit 
také ètenáøùm Plže.

 Dehmel byl vášnivý horolezec a voják. Psal pøevážnì emocionálnì silnou impre-
sionistickou poezii. Jeho verše èasto pojednávají o sociální problematice, vymezují 
se však proti krajnì naturalistickému líèení problematiky hledáním východiska v urèi-
tých formách idealismu.  

Nikoli náhodou Richard Dehmel o charakteru své tvorby øekl: „Drobná laskavost 
projevená èlovìkem druhému èlovìku je mnohem více než neurèitá všeobjímající 
láska k lidstvu.”

Pøeložil a poznámku napsal David Rùžièka

Pøed Bezdìzem, 

za Bezdìzem

nikdo nesmí stát.

Nebo nebudu hrát.

Už jdu.

Dívèí tìlo, v øasy zapletené.

Do lásky své se ukryla.

Doufajíc, že milý zapomene –

Deset dvacet Jarmila.

Nemoha pøekroèit lebi tvoji,

zøím mouchy v reji èilém.

Snad prach tvùj s Jarmilou tì spojí.

Deset dvacet Vilém.

PLŽ SMAJLÍK

Na koni pøichvátav ve kolo hledí,

cholera prevít je, na tu bacha.

Osudem rozhárán, co lidé vìdí.

Deset dvacet Mácha.

Jarmilo, Hynku, Viléme,

spálená kaše:

Kdopak teï na vás vzpomene.

Zavírám plaše

Máj.

Vladislav Høebíèek

Na schovávanou



14SOVA BEZ NOT

Oldøich Janota

Návrat mistra Zemana do ringu ge-

niálnì pøedpovìdìl Jaroslav Foglar ve 

svém románu Chata v jezerní kotlinì. 

Nebo� stejnì jako fyzik mikroskopem èi 

astronom dalekohledem, literát proniká 

do podstaty vesmíru pøíbìhem: „Mistr 

Zeman si myslel, že jeho místo již není   

v ringu, a že pøenechá boj mladším ko-

legùm. Ale podaøilo se nám ho pøemlu-

vit, a tak vám dnes ukáže, že ještì dlou-

ho nebude patøit mezi (…) vysloužilce,   

a pøedvede vám znovu své jedineèné 

zásahy, ukáže vám znovu svùj nenapo-

dobitelný styl a uchvátí vás svými 

mlátièkami, o nichž by Evans mohl tolik 

povídat.”

Kdyby Foglara pozornì èetli politolo-

gové, mohli ušetøit za volební prùzkumy 

veøejného mínìní. 

Pro úplné nazøení polistopadového 

dìní dalekohledem literatury je k fogla-

rovkám nutná ještì jedna stará arabská 

pohádka. Vypráví o dvou vezírech, je-

jichž život byl nerozluènì spjatý jako 

život siamských dvojèat. Podoba se dvì-

ma postavami, jež ovládly èeskou politic-

kou scénu po roce 1989, je nápadná:  

Dva ptakopravci, vzešlí z prognostického 

ústavu, moderní vìštírny, kde lógr na-

hrazuje statistika, strhli na sebe vládu 

geniálním rozdìlením Èechù na modré  

a oranžové, dvì nesmiøitelné sociální 

protivy, aby v kritickém okamžiku naopak 

zase použili mytickou sílu své siamské 

pupeèní šòùry a vládli spoleènou rukou 

tzv. opozièní smlouvou. 

V dalších letech však teorie, že jakási 

arabská pohádka mùže být klíèem k sou-

Záhada siamských dvojèat
èasnosti, dostala na frak – zatímco jeden 

z vezírù uchvátil køeslo samotného chalí-

fy, druhý po debaklu ve volbách zmizel 

do zapomnìní na Vysoèinu. Zdálo se, že 

teorie pohádkáøù o nerozluènosti dvou 

èeských politikù vzala za své, že litera-

tura jsou skuteènì jen báchorky pro sníl-

ky. Výše uvedený Foglarùv román pøed-

vídající nikým neèekaný návrat mistra 

Zemana však arabské vypravìèe, a dá 

se øíci literaturu jako celek, plnì reha-

bilitoval. 

Lidská civilizace stojí na mytických 

slovesných útvarech, základní informací 

o vesmíru nejsou atomy, nýbrž pøíbìh. 

Pro pochopení svìta je pøíbìh dùležitìjší 
2než E=mc . 

U Foglarových mravních thrillerù se 

pro jejich adolescenèní nadèasovost pøe-

hlíží, že jejich mytickým, borgesovským 

støedobodem je Posvátná Kniha. Jakási 

„informace informací”, hlavolam osudo-

vého významu. Tak jako v románu zmí-

nìném na zaèátku: „Když se svlékl ze 

svého bílého trièka, povšiml si Pavel, jak 

úzkostlivì doò Ludva zabalil onu podiv-

nou knihu a jak ji ještì pøikryl trenýrka-

mi.”

Zakrytí Posvátné Knihy trenýrkami   

je obøadnost jdoucí až na døeò, zvláštì    

v køehkém okamžiku jinošského pøátel-

ství. Pavel a don Ludva. Ocitáme se       

v pokušení literárními nástroji pøedvídat, 

jak bude pøíbìh siamských dvojèat na 

èeské politické scénì pokraèovat dál. 

Èíhá odpovìï kdesi v Kosmovì kronice, 

èi spíše v nìjakém aztéckém eposu? 

Literáte, babo raï. 
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Nevím, jak v ostatních zemích, ale    
u nás v Èechách mìly Vánoce vždy ne-
zamìnitelný národní kolorit. Typickým 
pøíkladem mohou být obrázky Mikoláše 
Alše a Josefa Lady. Jak jinak si lze pøed-
stavit èeské Vánoce a jejich poezii, než 
právì na nich? Dìti jdou s raneèky kole-
dovat, babky a dìdové v kožíšcích jdou 
zasnìženou krajinou na pùlnoèní do ko-
stelíka na vršku s bílou èepicí, uprostøed 
zasnìžené, tiché návsi se snášejícími  
se vloèkami ponocný vytrubuje pùlnoc. 
Radostný halas je pøímo slyšet z obráz-
kù sáòkující dìtské chasy. Mùže být pøí-
tomnost Vánoc a domova vnímána sil-
nìji a naléhavìji než v tìchto výjevech? 
Pøiznejme si, že vìtšina z nás nosí tyhle 
obrázky Vánoc stále v sobì. A všimnì-
me si: všechny tyto výjevy jsou z prostøe-
dí nikoli mìstského, nýbrž z èeského 
venkova a èeské vesnice. Právì èeský 
venkov, jeho lid a lidové zvyky tvoøí 
základ naší národní kultury. 

A což èeský Betlém? Kolik je zde 
typických postav a pøedstavitelù stavù    
a øemesel spìchajících k Ježíškovi a ne-
soucích mu své dary. Selka s husou, 
švec, kominík, kováø, hospodynì s mí-

KAPKY DEŠTÌ

Jiøí Koláø

Èeské Vánoce

Na rybník padlo velebné ticho,
neslyšíš klapat starý mlýn,
voda se leskne jak kapøí bøicho
a do stavidla je vražen klín.
Chasa ještì spí po Pùlnoèní,
jen kohout sem tam kokrhá,

Martin Lang 

Vánoèní mlýn
Ježíšek vèera v dobì noèní
peøinku nad krajem roztrhal.
Vantroky zdobí duhové zmrazky,
hambalka vyspravené sítì.
Babièka vnouèatùm vypráví zkazky.
Narodilo se Boží dítì.

sou koláèù, pasák s ovcemi. I ty jeslièky 
jsou ryze èeské, nezapøou èeský chlév, 
ba i ten oslík a vùl jako by vypadly z èes-
ké chalupy. 

Ani v hudební oblasti Vánoc tomu 
není jinak. Èeské vánoèní pastorely ves-
nických kantorù udržovaly nejtìsnìjší 
kontakty s lidovou písní a vytváøely zá-
klad pro nároènìjší umìleckou produkci  
i pro vznik našich krásných vánoèních 
koled. I Rybova vánoèní mše má zde 
svùj základ. 

Pokud jde o tradici vánoèního strom-
ku, jeho užívání jako symbolu Vánoc je 
novìjšího data. První vánoèní stromek 
byl spíše mìš�anskou záležitostí a pøišel 
k nám z nìmecky mluvících zemí nìkdy 
v poèátcích 19. století. Brzy doznal rych-
lého rozšíøení i na náš venkov, takže už  
v Babièce Boženy Nìmcové se strojil 
vánoèní stromek. 

Pøejme si proto, aby tradici a odkaz 
našich Vánoc nepøeválcovala konzumní 
a globalizaèní mašinerie a aby nejkrás-
nìjší symboly roku zùstaly alespoò v na-
šem povìdomí tak, jak nám je zachovaly 
právì líbezné Alšovy a Ladovy obrázky. 
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Daniela Kováøová

Trestný èin je spoleèensky nebez-
peèné jednání, na nìmž se shodla spo-
leènost (zvednutýma rukama poslancù    
a senátorù) a jehož znaky jsou uvedeny 
v trestním zákoníku. Nìkdy jde o jednání 
jasné a obecnì odsuzované (tøeba vraž-
da, podvod nebo krádež), jindy ponìkud 
nepraktické (ublížení parlamentáøi) a ob-
èas obtížnì pøedstavitelné (pøíprava 
útoèné války). Státní zástupce u soudu 
zastupuje stát, píše obžalobu a obžalo-
vanému navrhuje trest. Obhajoba je zpù-
sob obrany obvinìného èi obžalovaného 
pachatele trestného èinu, kterou se ne-
š�astník brání proti obvinìní vzneseného 
policií nebo státním zástupcem. Obvinì-
ný èi obžalovaný je èlovìk (bez ohledu 
na genderovou vyváženost je jím nej-
èastìji muž), jemuž policie klade za vi-
nu, že se dopustil trestného èinu. Obvi-
nìný má právo mít k ruce obhájce, což  
je právník s tøíletou odbornou praxí         
a zvláštní zkouškou, zbìhlý v oblasti 
trestního práva, který obvinìnému vy-
svìtlí, kde se nachází soud, kdy bude 
pøestávka na obìd, jak se jmenuje slièná 
zapisovatelka a jaký trest obvinìného 
èeká, to vše za slušný peníz, který se 
obvinìnému zdá na poèátku procesu pøi-
mìøený a s blížícím se zproš�ujícím roz-
sudkem nehorázný.

Èlovìk poèestný, tedy ten, který se 
žádného trestného èinu nedopustil, jsa 
obvinìn, pøedvolán, zadržen èi jinak kon-
taktován policií, obvykle konstatuje, že 
žádného advokáta nepotøebuje, protože 
policie je poctivá a chrabrá a jeho víra     
v právní stát neotøesitelná. Takový naivní 
bloud se domnívá, že staèí mluvit prav-
du, hezky všechno dopodrobna popsat  

a s policií spolupracovat, což považuje 
za nejrychlejší zpùsob, jak mùže být vìc 
objasnìna, øízení skonèeno a on sám se 
mùže vrátit k okopávání zahrádky, kar-
táèování psù nebo psaní moudrých knih. 
A tak nevinný laik velmi èasto spolupra-
cuje, sám policii aktivnì upozoròuje, ob-
šírnì vysvìtluje motivy svého konání 
nejen službu konajícímu policistovi, ale 
každému, kdo jenom projde kolem dveøí, 
obhájce pøitom odmítaje s odùvodnìním, 
že jej nepotøebuje, a odpovídá nejen na 
otázky nahlas kladené, ale i na pozved-
nutí víèek a dotazy ještì nevyslovené,    
v klamné nadìji, že pøesvìdèí orgán       
o nedorozumìní, s tím, že skutek, který 
mìl spáchat, se vùbec nestal, anebo 
stal-li se, není trestným èinem, a pokud 
je, pak jej ani náhodou nespáchal právì 
obvinìný. „To pøece musí být nìjaký 
strašný omyl,” øíká si a policie pøitakává 
a ujiš�uje jej, že jen co s ním dokonèí 
výslech, vše se bezpochyby rychle a jed-
noduše vysvìtlí. Ochota obvinìného 
„zpívat” bývá podpoøena mimochodem 
vyslovenou hrozbou zatèení èi vazby ne-
bo dokonce nìkolika hodinami strávený-
mi v bezprostøední blízkosti ètyø šedi-
vých vìzeòských stìn s pouty na rukou, 
nedostatkem jídla, pohodlí, spánku, ci-
garet èi základní hygieny, vhodnì dopl-
nìnými strachem z fyzického násilí èi 
pøedstavou zbytku rodiny zanechané ne-
lichotivému osudu, bezprizorných dìtí     
v mateøské škole èi blonïaté manželky 
na dovolené v islámské zemi.

Idealistická víra v pravdu a spravedl-
nost, které snad nakonec vyjdou najevo, 
je sice logická, na první pohled srozumi-
telná a pochopitelná, podpoøena zkuše-

Jak se dìlá obhajoba
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tivníka, zatímco oni sami nic ze svých 
výhod neodhalí. Vynese-li policie trumf, 
má obhajoba èas pøipravit protiakci, vy-
jádøení, výpovìï svìdka èi vysvìtlení.   
V každém pøípadì, má-li nevinný obvinì-
ný vypovídat, lze doporuèit obezøetnost 
pøi volbì slov, odpovídat jen na otázky   
a nevypustit z úst o slovíèko více, než je 
nezbytnì zapotøebí.

Vše výše uvedené však platí jen teh-
dy, má-li obvinìný èisté svìdomí, nièeho 
nekalého se nedopustil a dùkazy èi svìd-
kové obžaloby jej nemají z èeho usvìd-
èit. V opaèném pøípadì vypadá taktika 
obhajoby docela jinak. Pokud je obvi-
nìný skuteèným pachatelem, bývá mlèe-
ní výjimeènì úspìšné jen v pøípadech, 
kdy se policie zamotá do spleti para-
grafù. Jinak je lepší se pøiznat, posypat 
si hlavu popelem, slíbit nápravu a modlit 
se, aby polehèující okolnost zapùsobila 
na soudce víc než jen jako herecké pøed-
stavení a posunula vymìøený trest o nì-
kolik pøíèek níž. Schopný obhájce k tako-
vé roli doporuèí decentní oblek, tichý 
hlas, jemnou gestikulaci a zejména dou-
fá, že obvinìný nebude dlouhými pøed-
nesy v soudní síni pøíliš zdržovat slovut-
ný soud od obìda.

ností získanou sledováním stovek ame-
rických filmù. Je lidská, ale pro praktický 
život nepoužitelná. Pomiòme v této si-
tuaci výjimeèné pøípady justièních omylù, 
k nimž zajisté obèas dochází, avšak       
s frekvencí ménì èastou, než jak by ète-
náø detektivek s paranoidními sklony ku-
podivu oèekával. Podstata problému tkví 
jinde: I policista, neøku-li státní zástupce, 
je jen èlovìk, a ten nerad pøizná, že se 
ve svém úsudku zmýlil, tím spíš, bude-   
li ho se vší naléhavostí pøesvìdèovat     
o opaku právì ten (jak øíká Jára Cimr-
man) „sprostý podezøelý”. Co na tom, že 
podle Listiny základních práv a svobod    
i trestního øádu se na obvinìného má 
hledìt, jako kdyby byl nevinný, až do 
okamžiku, než odsuzující rozsudek na-
bude právní moci? Policie a státní za-
stupitelství, podobnì jako média a široká 
veøejnost se naopak domnívají, že tato 
zákonná povinnost, odbornì nazývaná 
presumpce neviny, je jen nezávazným 
doporuèením, k nìmuž nemá cenu pøíliš 
pøihlížet a pøespøíliš se jím nechat sva-
zovat. Obvyklé doporuèení policie tedy 
zní: „Øeknìte nám vše, i to, co nevíte. 
Pøiznání je totiž polehèující okolnost.” 
Nedodávají už, že také jistý trest. 

V tuto chvíli nastupuje na osvìtlenou 
divadelní scénu obhájce, kterého nevin-
ný obvinìný døíve odmítal, a nastíní kli-
entovi taktiku obhajoby, tedy koneèný  
cíl, jímž je zproštìní a absolutní oèištì- 
ní jeho osoby i jména, a urèí také jednot-
livé kroky, které k cíli zaruèenì povedou. 
Tìmi je zejména z poèátku absolutní 
mlèenlivost, tedy nutnost odmítnout vy-
povídat, což je právo, za nìž nikdo ne-
smí býti sankcionován. A tak se policie 
musí sama snažit a všechna obvinìní 
prokázat, zatímco advokát a jeho klient 
získají èas na nadechnutí, promyšlení 
dalších krokù a zejména prostudování 
spisu, a tedy uvidí, jaké jsou trumfy pro-
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Stanislav Bukovský

Zpáteènický feuilleton

Trh je nejdokonalejší samoregulátor 

všeho, jeho neviditelná ruka všechno na-

praví a správnì upraví. Vše špatné pù-

sobením trhu zanikne a pøežije jen to 

nejlepší. Je to jako v pøírodì. V té také 

pøežívá jen to nejživotaschopnìjší. Tøeba 

bakterie a potkani. Panda, jak jistì uzná-

te, moc šancí do budoucna nemá.

A tak v nelítostné, ale zdravé konku-

renci denního tisku vítìzí bulvár. Ostat-

ním novinám pak slouží za vzor a jeho 

vlivem se z nich postupnì stává polo-

bulvár. V televizi se nejvìtší sledovanos-

ti tìší roztomile sprosté, sympaticky pøi-

troublé zábavné poøady a taky, jak rádi 

jsme tomu, že takové jsou, nekoneèné 

seriály o tom, kdo s kým kdy proè a jak. 

Pøi nich si diváci nejlépe odpoèinou, ne-

boli zarelaxují. Na odpoèinek po dobøe 

vykonané práci, nezamìstnaní pak po 

celodenním stresu z nezamìstnanosti, 

mají svaté právo.

Blahodárnì pùsobí na ètenáøe a po-

sluchaèe také reklama a inzerce. Tøeba   

i v relativnì seriózních novinách se mù-

žeme tøeba doèíst, jaké sexuální praktiky 

je ochotna nabídnout kolouškovi nad in-

zerátem vyobrazená, zajištìná sedmde-

sátiletá perverzní baculka, jež je neu-

stále pøi chuti. Nebo že bohatí manželé – 

podnikatelé sexuálnì neuspokojují své 

nadržené manželky. A proto zavolej! 

Nìkteré z nich to mají rády i ve tøech. No 

nezavolej, když je tomu tak. Stud mne, 

starého konzervativce, vedl k autocenzu-

øe a ty nejpeprnìjší inzeráty jsem ne-

citoval. Mùžete si je v denících nakonec 

najít sami. Jistì i tohle zvyšuje prodej     

a noviny, které se dobrodiní takových in-

zerátù zøíkají, si koledují o zánik. Zaslou-

ží si to, protože se nechovají tržnì.

Nìco jiného je, když jsou dotace. 

Když se nìco dotuje, tøeba filmová tvor-

ba, nemusí se to pøizpùsobovat obec-

nému vkusu, nemusí se to líbit. Klidnì se 

mùže natoèit film, ze kterého se nevy-

spìlému diváku pøi jeho sledování tøeba 

udìlá špatnì. Trh pak spoèívá v soutìži 

o získání dotací z rohu hojnosti, v sou-

boji s konkurencí. Opìt, tak jak to má 

být, nejschopnìjší vítìzí. 

Jak smìšnì dnes vypadají nìkdejší 

snahy do nìèeho zasahovat, nìco re-

gulovat, svobodu, svobodný trh, svobod-

nou soutìž omezovat. I když dáváme na 

nìco peníze, které jsou nás všech, tedy 

moje, tvoje, vaše, zkrátka naše, nemá-

me v žádném pøípadì do toho, jak s nimi 

bude naloženo, co mluvit. To bychom se 

vraceli nìkam, kde pøece být nechceme. 

Jak hroznì nám dnes napøíklad zní, co 

napsal ve svém feuilletonu Censura v ro-

ce 1925 v Èeském slovu divadelní kritik, 

dramatik a øeditel Národního divadla Sta-

nislav Lom:

„Bez censury by se zde rozmohl brak 

laciné sensace, jenž by ohlušil a zasle- 

pil obecenstvo ke všemu ušlechtilejšímu 

a umìleètìjšímu pùsobení, a svojí vtí-

ravostí by soustavnì kazil vkus a otupo-

val vnímavost na úkor dobrého umìní.”

Fuj! To ale jsou pøedpotopní názory. 

Hrozná asi byla ta První republika.

ANTIBUKOLIKA

Vítìzí bulvár
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z nich nebude ten pravý, jako je tomu     
v Kafkovì povídce Jedenáct synù. Otec 
Klabzuba musel mít skuteènì mimoøád-
né štìstí, povedli-li se mu všichni a mìl 
jich jako na potvoru taky zrovna jede-
náct. 

Ale nìkdy se narodili zcela mimo-
øádní jedinci i v nepoèetných rodinách, 
ba, mohli být i jedináèky. Takový byl 
napøíklad František Køižík. Co ale bylo 
nezbytné pro rozvinutí jejich vloh? Chu-
doba. Na studiích takové nemohli rodièe 
podporovat, jak by chtìli, jak by si pøáli, 
kdyby na tom lépe byli. Vìtšinou mívali 
pøíští velikáni v mládí hlad, trpìli zimou  
a èasto zažívali nepøízeò, ponižování     
a ústrky. Když všechno zdárnì pøestá-   
li, pak teprve byli pro svoji pøíští dráhu 
náležitì pøipraveni. Ale i pozdìji èasto 
nemìli na rùžích ustláno. I ten nejlepší 
herec míval hlad jako herec. Malíøi tvoøili 
v zimì a o hladu, mnohdy nemìli ani na 
hlt inspirativního nápoje. Stejnì tak vìdci 
a ostatní výteèníci. Dnes je zato obdivu-
jeme a jsme na nì hrdí.

Géniové se nyní tudíž nerodí a ani 
rodit nemohou. Ale možná, že jen doèas-
nì. Je zde jakási nadìje. Jsou totiž mezi 
námi poøád ještì takoví, od nichž by 
mohlo pøijít spasení. Žijí mezi námi a na-
štìstí neustále pøibývají, našinci, kteøí 
mají dìtí habadìj a relativnì i žijí v bídì. 
Ne že by nemìli z èeho žít, ale o pro-
støedky na živobytí pøicházejí konzuma-
cí alkoholu, u lichváøù a v hracích auto-
matech a tak vlastnì ve skuteènosti ne-
mají z èeho žít. Možná, že mezi nimi už 
vyrùstají naši pøíští spasitelé. Teï jen 
aby se rozhodli a dokázali vystudovat. 
Mùžeme se tìšit, že se do toho jednou 
pustí a pak bohdá dají všechno do po-
øádku.

Autor
co hlad nikdy nepoznal 
a k tomu je poslední jen ze dvou

Kde jsou géniové?

Slibovali, ti moudøí, co vidí jasnozøivì 
dopøedu, že až vystudují a do praxe 
vstoupí mladí, nezatížení komunismem, 
bude všechno jiné; že nastane prosperi-
ta a ve všem bude poøádek. Mladí vystu-
dovali, zapracovali se, zkušenosti nabyli 
a kde nic, tu nic. Kde se stala chyba? 
Chyba je asi v tom, že se tolik potøební 
schopní nenarodili. A proè se nenarodili? 
Asi proto:

Dnes je zvykem mít jedno nebo dvì 
dìti. Jak už známe z pohádek, v nichž je 
uloženo více moudrosti, než v leckterých 
uèených tlustospisech, narodí-li se nì-
kde tøi synové, ten pravý bývá až ten 
tøetí. Ti první dva se zaèasté nechávají 
napálit a mnohdy to navíc bývají pod-
razáci. Nemají v dostateèné míøe inte-
lekt, odvahu, prozíravost, houževnatost  
a mravnost. Takových je i dnes, stejnì 
jako døív, všude dost. Ti tøetí nám tu prá-
vì chybí.

Mnohdy ale ani mezi tìmi tøetími ne-
bývali v dobách, kdy ještì na svìt pøi-
cházeli géniové, skuteèní uèenci, mužo-
vé a ženy, co by nìco velkého dokázali, 
co by mohli zmìnit svìt k lepšímu. Klid-
nì to totiž mohli být až ti tøináctí, šest-
náctí nebo právì ti poslední ze všech. 
Známe pøíkladù bezpoèet. Jmenovat lze 
tøeba Wolfganga Amadea Mozarta, nej-
mladšího ze sedmi sourozencù. Bedøich 
Smetana byl jedenáctým dítìtem z osm-
nácti. Edvard Beneš se narodil svým ro-
dièùm jako poslední, desáté dítì. Oè 
bychom bývali pøišli, kdyby si tøeba Mo-
zartùv otec pomyslel, že s jedním nebo 
dvìma dìtmi je starostí víc než dost. Na-
štìstí nepøestal pøivádìt na svìt potom-
ky, dokud se nenarodil génius. Ovšem 
tìch stejnì bylo odjakživa jako šafránu, 
mùžete mít klidnì jedenáct synù, ti mo-
hou mít nejrùznìjší pøednosti, ale žádný
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Evžen Pìnkava

Podzimní øádeèky
Thomas Bernhard svého èasu pro-

nesl prorocká slova, že našimi nejvìtšími 
nepøáteli jsou naši pøátelé. Byla to typic-
ká bernhardovská provokativní invektiva, 
která je podobnì pravdivá jako neprav-
divá: vždy� on sám nadevše ctil pøátel-
ství a bez pøátel by nevzniklo mnoho      
z toho, co vytvoøil. Nastávají však chvíle 
nebo situace, kdy je zapotøebí si tuto 
sentenci pøipomínat, ba dokonce tuze 
dùraznì pøipomínat. Po nìkolika letech 
jsem se opìt sešel s pøítelem ze Sankt-
Petìrburgu, s nímž se znám již od pod-
zimu 1966 a na jehož návštìvu jsem se 
upøímnì tìšil. Oèekávání mì nezkla-
malo, kupodivu jsem dokázal „nepøeklá-
pìt” své myšlení do východoslovanské-
ho, jenže stejnì, jenže stejnì. Byl to 
fièák!

Malá fotbalová pohádka. V rámci 
oslav sedmdesátého výroèí založení 
fotbalového oddílu SK/Sokol v Chodou- 
ni nastupuje chodouòská stará garda 
proti jedenáctce fotbalových internacio-
nálù. Vede si stateènì, prohrává jen 1:13 
a v poslední ètvrtinì zápasu její brankáø 
pochytá snad pìt velešancí. Leè o to ne-
jde. Pøipadám si totiž jako v èasové 
smyèce: pøed mýma oèima hrají a skóru-
jí idoly z dávno již minulých desetiletí. 
Nepoznávám je, a pøece to jsou oni: Jiøí 
Ondra, František Štambacher, Jiøí Nì-
mec, Jan Fiala, Tibor Mièinec, Ivo Ulich, 
zahraje si též ex-trenér reprezentace Pe-
tr Rada, od zaèátku kope Gûnther Bitten-
gel – a v druhé pùli se na høišti objevil       
i legendární Václav Samek! Pohádka      
o fotbalovém snu.

Vari odtud, pospìšme pryè od stár-
noucích arciplejerù. V týdeníku Argu-

menty i fakty narazím na zajímavou hy-
potézu o smrti Michaila Lermontova        
v souboji. Psal o tom Konstantin Paus-
tovskij a pøed ním Jurij Tyòanov, obha-
joval ji už pøed rokem 1939 øeditel pjati-
gorského muzea Domik Lermontova, 
Stìpan Korotkov. Podle lékaøské exper-
týzy básník nezahynul trefou majora 
Martynova z pistole, nýbrž kulkou z ruè-
nice, z níž shora vypálil v køovinách ukry-
tý odstøelovaè. Neboli killer. Nikoli zabi- 
tí, ale vraždu Lermontovovu zrežíroval 
Martynovùv sekundant kníže Vasilèikov, 
synátor významného dvoøana. „Vrah” 
Martynov prý o nièem nevìdìl, tudíž ho 
èekalo jen domácí vìzení a církevní po-
kání.

Život na vsi je život na vsi. Stává se, 
že v našich konèinách potkávám typic-
kého èeského bezdomovce, zpravidla    
u nádražního stánku. Vypadá jako kom-
promis mezi filmovou figurkou a pøivan-
drovalým ruským polojurodivým, kráèí 
však pouze o víceménì bezbolestný       
a mírumilovný pøípad. Vydávám se do 
Zdic nakoupit a vidím, jak stojí pøed pro-
dejnou potravin a mìøí si mne. Když ucí-
tím jeho pohled, neosobnì kývnu na 
pozdrav – a on znièehonic vysloví vìtu 
skoro vìšteckou: „Tak ty už nemáš krát-
ké kalhoty…” Hle, jednovìtý rozhovor     
s bezdomovcem, pouze jednovìtý, ponì-
vadž místo odpovìdi toliko rezignovanì 
rozpažím. Ano, skonèilo údobí krátkých 
kalhot, ba i babí léto: zpátky do nohavic.

„Mám vyøešený problém,” napsal ro-
ku 1962 náš francouzský exulant, sochaø      
a malíø Jan Køížek svému pøíteli Václavu 
Boštíkovi – a skoncoval s umìleckou 
tvorbou. Ve tøiaètyøiceti letech. Roztøíštil 
sochy, z jeho kreseb se zachovalo velice 
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Bretanì? Ve srovnání s Paøíží jistìže, 

jenže to slovo provinèní je tuze deho-

nestující. Mnohem výstižnìjší by bylo 

mluvit o regionu, o regionální univerzitì, 

o jednom z mìst, v nichž ještì pøetrvává 

chu� psát a chu� myslet o literatuøe.

Píše se rok 1896 a Josef Svatopluk 

Machar pøichází s další glosou z cyklu   

In margine èeského života. Tenkrát, dnes 

bychom øekli, že s tzv. džendrovou 

problematikou. Nuže: „Na den 28. záøí 

chystán byl sjezd èeských žen. Sjezd se 

nekonal. Mnoho dam prý dlelo na ven-

kovì, nìkolik jich bylo prý angažováno 

pøi slavnostech žofínských, a koneènì 

prý nebyly referentky s to pøipraviti si 

øádné referáty. /…/ Resultát jest jeden: 

našim ženám dle všeho nutno emancipo-

vati se od shnilých starovlasteneckých 

vod. Dokud v nich nebude k tomu dost 

odhodlání a síly, jsou všechny sjezdy 

zbyteèny, a moderní èeská žena zùstane 

i na dále pium desiderium a marným 

snem.” Ba, sjezdy.

Èekám v Kremži na zelenou a ve vol-

né vteøinì pøistupuji k trafice s novinami. 

Jakmile pohlédnu na titulní stránku 

Frankfurter Allgemeine Zeitung, okamžitì 

zpozorním: je na ní velká fotografie, kte-

rá už z dálky vypadá jako smuteèní zá-

bìr. Také že ano: je to výjev z pohøbu 

„papeže literární kritiky” èili nedávno ze-

snulého Marcela Reicha-Reinického. 

Dvì starší dámy v èerném, dva starší 

páni v èerném, všichni v truchlivé póze    

a s gesty plnými zármutku. Scéna skoro 

antická. Reich-Reinicky byl kritik dosti 

konzervativní orientace, jeho pamìti mì 

nenadchly, nicménì úcty požíval náram-

né. Nesrovnávejme nesrovnatelné, což 

by se ale u nás foto z pohøbu nìkterého 

kritika dostalo na titulní stránku? Nikdy.

málo. Usadil se v kraji Corréze poblíž 
Auvergne, zbudoval na louce pøístøešek, 
poté chatièku a dalších tøiadvacet let se 
spolu se svou èeskou chotí vìnoval vèe-
laøství, pìstoval zeleninu a choval králí-
ky. Když si ještì dopisoval s André Bre-
tonem, vytkl kritikùm, že co mají vidìt, 
vidìt nechtìjí – a že obraz èi socha má 
pùsobit jako vzduch, slunce a vùnì.       
V dokumentu Sochy a vèely si vetchá 
vdova Jiøina vybavuje jeho smrt: „Ztrá-
cím orientaci,” øíkal. „Myslím, že jsem     
v oknì.”

Koncert ve Smetanovì síni Obecního 
domu. V hlavní roli je Petr Altrichter, kte-
rý má tentokrát dosti š�astný den, a� v di-
rigování Slovanské rapsodie è. 2 g moll 
Antonína Dvoøáka nebo Rachmanino-
vových Rapsodií na Paganiniho téma     
(z roku 1937). Po jejich provedení s ot-
covskou vøelostí objal virtuózní petìr-
burskou klavíristku s puškinským jmé-
nem: štíhlou blondýnku Olgu Kern. Ta 
hraje klavírní díla Rachmaninovova všu-
de po svìtì, kupøíkladu i v americkém 
Bílém domì. Techniku má úžasnou, ale 
také tøíská do klavíru až s hrozitánskou 
razancí. Pøítomný mladší hudebník s vel-
korysostí sobì vlastní poznamenal, že 
pokud ruští medvìdi obvykle usilují        
o jemnost pøednesu, tohle vyznívalo 
úplnì obrácenì.

Ve starších Literárních novinách je 
otištìn pøeklad èlánku Milana Kundery, 
psaného pro Le Nouvel Observateur. 
Náš paøížský ex-exulant vzpomíná, jak 
se jednoho krásného dne octl v Rennes 
a že ho „uspokojoval anonymní a témìø 
idylický život profesora v provinèním 
mìstì”, kdy „žádnou touhu psát jsem 
proto nepoci�oval”. Jeho tehdejší studen-
ti øíkají, že pøednášel pøevážnì v angliè-
tinì, jedinì ukázky pøedèítal ve francouz-
štinì. Ale provinèní Rennes, metropole 
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pøedvolební situace
po levici po pravici

vyhládlou lvici   pažravou prasnici

do oèí bije
jaká pakáž tyje

z Klausovy amnestie

P.R.onájem
Hledám invalidu na vozíku

(nejradìji bez obou nohou)

jako humanitární poutaè

pro pìší zónu.

Znaèka: Street musician

celebritosis
Mít dnes Lávra oslí uši

høálo by ho v duši

jak mu oslí image

médiálnì sluší

hloupost
jsem dìdièná

nakažlivá

a nechci se chlubit

i nevyléèitelná

V. I. P. zprávy
Oženil se skandovaný

s frenetickou dìkovaèkou

Rozvádí se vlažný

s ostudnou fuckovaèkou

Titanic
kra vinna

že titán nic

Pouhá vodda z vodovodda V.
Jan Jelínek

Karlu Trinkewitzovi

AFORISMY

recidiva
jako viník se kající

je vždy vynikající

šikanou
sblížil se

s šik Annou

Taxi autorita?

Auto rita

Pa, Kostnice

(i pakostnice)

         Jan Hus

Pakomáøi

lásku maøí

paku Máøí

koneckoncù
stateèných lidí

nejvíc koncù

zbabìlci vidí

rajc šou
folklórní kanibaly 

tancem na Bali balí

holky kanibalí

cool
nejprve fuck

love (snad) pak

restaurace U Máni…
tøeba jo – tøeba ni

opijem se v Tøebani
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„Den jako každý jiný,” zívnul Z. a pro-
mnul si oèi. 

Zapalovala jsem si cigaretu zapa-
lovaèem pùjèeným od toho pìkného 
èíšníka. Na zapalovaèi byla turecká 
vlajka. Vyfoukla jsem kouø a pøièichla       
k horkému rannímu pressu. 

Pozorovala jsem kolemjdoucí lidi. Vù-
bec netušili, že je skrze okna kavárny 
sjíždím pohledem a vím o každém po-
hybu, který udìlají. Spìchali, snad je lá-
kaly vánoèní trhy na námìstí – nìkoho 
svaøák, nìkoho povinné nakupování dár-
kù. Nás ale ne. 

Z. pohodlnì sedìl na židli, nìco maè-
kal na i-Padu a bylo vidìt, že je mu fajn. 
Je to elegán a frajer, miluje vše, co je 
kvalitní a perfektní. Zabzuèel mi telefon.

„Sorry, sestra.” Vybìhla jsem do zi-
my. Vrazil do mne starší pán a nìco za-
vrèel. V. trápil pøístup kamarádky. Prý 
„když její muž bude na Štìdrý den v prá-
ci, je to zle a nemá je rád…”

„Blbost! Jsou nechápaví! Copak ne-
vidí, že je A. jiný víry? Že pracuje, aby 
vás uživil a mohli jste jet do tìch slibo-
vanejch Athén?” vztekla jsem se. 

Kolikrát má èlovìk kolem sebe pøá-
tele (pøátele?), kterým vìøí, vìnuje jim 
peníze, èas i úsmìvy… a oni si pak na  
to zvyknou a pøijde jim v poøádku, že vy 
jste ten, kdo je kdykoli vyslechne, kdo 
zvedne sluchátko a zavolá.  

Nakonec vidí už jen sebe samotné, 
libují si v poètu pøátel na facebooku,       
a pøitom je stále nìco hlodá. Nìjaký 
èervíèek jim vzadu šeptá, že jsou ne-
š�astní. Nakonec je to tím tichem, tím 
temným tichem, které mají v sobì.

Povìdìla jsem jí pár slov, snad po-
vzbudivých, a šupla zpátky do kavárny. 
Slíbila na oplátku láhev vína a svou pøí-
tomnost. 

Káva vystydla a Z. také. 
Jdeme pro pár posledních dárkù: „Li-

di se dnes usmívají, všiml sis?” 

Dobelhala jsem se ke starému vlaku, 
který za minutu odjíždìl smìrem Èeské 
Budìjovice. „Nebude vám vadit ta taška 
na zemi, paní?” ptala jsem se.

„Jestli to nebude vadit té krásné taš-
ce…” zvedla oèi a obrátila další stránku  
v Reflexu.

„To spíš tìm dárkùm, že se k nim tak 
chovám.” 

Paní se zasmála a pár lidí kolem ta-
ké. Odložila Reflex a vytáhla dva kou-
pené dárky. Prohlížela si je a usmívala 
se… usmívala se!

Chvíli jsem tiše sedìla. Kouzlilo se      
i na mé tváøi. Otoèila jsem hlavu do-
leva… tam mne tiše pozoroval mladý, 
hezký kluk. Za ním se v šeru za okny 
ztrácela Plzeò i každá prosincová vloèka.

Ve vlaku bylo teplo. Zavøela jsem oèi 
a ponoøila se do tichého pohupování 
zpoždìného rychlíku. 

„Jeden svaøák, prosím,” naporouèela 
jsem si u milé zrzavé sleèny v jednom    
z nejhorších pajzlù v „mé” kouzelné Blat-
né.

„Karol!” 
Otoèila jsem se a málem srazila… 

ale to je pøece J.! Pod špinavou blon-
ïatou kšticí pøizavøené oèi, neohole-    
ná tváø, semknuté rty a za krkem dva 

Den jako každý jiný
Karolína Frühbauerová

MLADÝ ZÁPAD
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Ke svým narozeninám jsem dostal 
opravdu hezký dárek. Mùj bratránek se 
ženil. Byla to moje první svatba. Nechci 
tady popisovat pøípravy, ukrutné vedro, 
obøad a zámeèek, ve kterém se konal.  
To bychom tu byli donekoneèna. Já bu-
du popisovat rovnou oslavu.

Pøijeli jsme. Já, bratr a jeho pøítelky-
nì. Zbytek rodiny mìl svoje vlastní plány 
na veèer. Já zrovna nemìl s kým pít. Tak 
proè nepít se svými nejbližšími? Jen co 
jsme pøedali svatební dárek, došel jsem 
si pro pití a usedl ke stolu venku. Bar 
jsem zatím nechal být.

Všichni se tak nìjak bavili. Já jsem 
vše sledoval. Ale bylo mi trapné venku 
sedìt sám a jen tak popíjet. Zaèal jsem 
tedy aspoò konverzovat s tetou. Dlouho 
jsem ji nevidìl. Ale nemìli jsme si co øíct. 
Pak si mne zavolal strýc.

Svatba

Jan Paur

Strejdu Libora jsem nikdy moc ne-
musel. Z jeho okolí ho nemusel vlastnì 
nikdo. Ale co. Když se nechová jako blb, 
dá se s ním vydržet.

Chtìl po mne jen jednu malièkost. 
Abych si vybral nìjakou sleènu, potažmo 
sestøenici, a pøeèetl svatební pøání. Brá-
cha mu totiž øekl, že jsem ohromný spi-
sovatel a tím pádem jsem na to ten nej-
povolanìjší. Já, kdo napsal pár mizer-
ných èrt, které otiskli v jednom regionál-
ním mìsíèníku. Zdálo se mi to smìšné, 
ale pro bratrance cokoliv.

Cítil jsem se skuteènì významnì      
a bídnì zároveò. Mìl jsem vyschlo, a tak 
jsem požádal o sklenici vody. Jako by   
mi to dodalo na titulu významného li-
teráta. Uznejte sami. Když je vyschlo,  
tak se mluvit, natož èíst, nedá. Ale èekal 
jsem na ni tak dlouho, až mi to bylo 

mrzlá a trochu bìlavá, smutný oøeza-   
ný oøech na zahradì vztahoval vìtve      
k nebi, jako by mluvil k Bohu. Dýchala 
jsem studený vzduch a vydechovala 
matnou páru. Pøemýšlela jsem. Nad tím 
vším a nad sebou. Jak žiji, co dìlám      
a jak myslím.

Nakonec ten vèerejší den byl v nì-
èem jiný. Snad to bylo mnou, možná        
i ostatními lidmi, že jsme více vnímali 
pøítomnost, více malovali úsmìvy...        
A pøitom to byl den jako každý jiný. Nebo 
ne?

Vzala jsem za kliku: „Ahoj lidi, tak 
jsem doma!”

dredy. Stál tam se svíèkou v ruce. Šel    
z nìj klid.

„Co to máš?” 
„Betlémský svìtlo.”
Byla jedna hodina v noci, venku stále 

padal sníh – tady, na jihu, ještì hustìji    
a odhodlanìji než v Plzni – a tenhleten 
kluk pøinesl betlémské svìtýlko do býva-
lého bordelu. Dal si pivo a sedl si k nám.

Dlouho jsme si povídali – o tom, jak 
žije, co dìlá a jak myslí, o literatuøe, li-
dech, politice… A mnì bylo hroznì fajn. 

„Zavírají. Nepùjdem ke mnì?”
Sebrala jsem flašku vína, J.a šli jsme.

Každá ranní padající vloèka mìla 
svoji váhu a svùj smysl. Zem byla pro- 
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Když strejda odešel spát, tak se 

zábava dala opìt trošku do pohybu. Ale 

ne na moc dlouho. A ne pro všechny.  

Nìkdo mìl v sobì touhu se hádat. 

Nevím, kdo to zaèal, ale opìt ukonèili 

celou zábavu. Teta se svou švagrovou, 

její dìti a mùj bratránek. Já to nechtìl 

poslouchat. Ale byli u baru. Co jsem 

mohl dìlat? Vstát od baru bych bral ja- 

ko porážku. A tak jsem poslouchal výtky, 

nesmyslné argumenty a nadávky. Šlo jen    

o družièèiny šaty a o pùl hodinu zpož-

dìní. Pravda, bylo nám horko a byla to 

otrava. Ale vše se stihlo jak má, tak co?

Poté pøišel bratr, znaènì pod parou   

a s pùllitrem v ruce se slovy: „Vy poøád 

øešíte ty hovna?”

Když koneènì dorazila bratrova pøí-

telkynì, která vezla sleènu na šití, mohli 

jsme vyrazit. Bylo už témìø po zábavì. 

Pití už taky bylo málo. Žádný dùvod 

zùstat ještì na místì. Stejnak už bylo 

dlouho. Akorát jít spát. Poznám to podle 

slunce, vycházelo.

trapné, jenže mì nikdo nechtìl slyšet 
pøednášet s vyschlým hrdlem. Pøeèteno 
to bylo naštìstí raz dva.

Koneènì se setmìlo. To je mùj èas! 

Èas jít na bar. Èas skuteènì uchopit 

sklenici! Neváhal jsem, sedl si na ba-

rovou stolièku a tam trávil celou vìènost.

Všichni se skvìle bavili. Já taky. Sice 

jsem tak nevypadal, ale užíval jsem si to. 

Jsem dítì barù. Je to jako prokletí. Být   

k nìmu pøipoután a nasávat atmosféru 

kolem.

Bavil jsem se s lidmi u baru, co si 

zrovna pøišli pro pití. Seznamoval se       

s mladými dìvèaty i staršími dámami.     

S barmanem se naštìstí známe dlouho, 

takže jsem se mohl obsloužit i sám. Do-

teï normální veselice.

Najednou pøibìhne ta jedna mladší    

a další kupa lidí. Nos, kterým pøed chvi-

lièkou poprvé okusila mùj šòupáèek, že ji 

to rozbreèelo, má celý od krve. Já to jen 

sledoval. Pøebyteèných lidí, co mají hu-

bu plnou zbyteèných žvástù, tam bylo 

dost. Jak jsem poslouchal a sledoval, 

zjistil jsem, že tancovala se psem, tako-

vým velkým trhaèem, ale charakterovì 

hodným hlídaèem, ten ji vzal za nos       

a ona se chudák malá lekla a škubla 

sebou. Jeli na šití do mìsta, které je 20 

až 25 kilometrù daleko. Najednou jako 

když utne. Ticho. Konec zábavy. Poèátek 

dohadování. Z toho mi je vždycky akorát 

na blití. Ale na takovýhle kecy a dohady 

jsem vždycky sral, takže jsem si v poho-

dì pil dál u svého baru a èekal, až se ta 

bouøe pøežene. Èekal jsem dlouho.

Sestøenka se pohádala se strejdou, 

snad i s tetou. Bratránek na jeho nejkrás-

nìjší den se porval s vlastním otcem. 

Došlo taky na pár rozbitých sklenièek     

a hodnì ostrá slova. A já stále byl jako 

nezúèastnìný na stolièce u baru a popí-

jel a vše sledoval.
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Fenclùv rok s Jorikou

Kdo ví kdy a vùbec-li Ivo Fencl tu pro-
kletou, znièující dvacítku, ženštinu (dívku, vílu, 
pøelud) Joriku potkal a – upøímnì – èert i vem 
toho, kdo by se po tom snad rozhodl pídit; dù-
ležitìjší je, že se tato skuteèná/neskuteèná 
snová bytost stala jeho la belle dame sans 
merci, jak ji stvoøil John Keats léta Pánì 
osmnáctistého devatenáctého coby parafrázi 
na pøeslavnou bretaòskou baladu vížící se      
k èaromocné a èarodìjné pøedmájové noci 
Valpuržinì: 

Já potkal paní na lukách,
snad dítì víl a krásnou tak,
vlas pøedlouhý, krok lehounký
a podmanivý hlas…
Stala se jeho obsesí, pøesnìji obsesí øady 

jeho textù, mezi nimiž Rok Joriky je jedním za 
mnohé, a analyzovat, luštit, syntetizovat a in-
terpretovat jej by bylo nedùstojné až ponižující 
jak autora reflexe, tak autora textu primárního. 
Ponoøit se do Fenclova textu znamená ponoøit 
se také do mnoha textù autorù jiných, z nichž 
iniciaèním jmenován Petrem Hapkou „zhudeb-
nìný” Zdenìk Rytíø: Píseò pro Joriku, kterou 
si manì vybavuji snad z hlubin let šedesátých 
(?), a pak se již z odkazù a konotací nevymo-
táme: Hiltonùv Ztracený obzor (odtud tajemné 
údolí Šangri-la), filmy, muzikály, režiséøi, filo-
sofové, písnièkáøi, romanopisci, Wilde, Cohen, 
Luboš Pospíšil, Greene, Le Carré, Bradbury, 
Defoe, Poe, Doyle, Stevenson, jehož slova,    
v Roku Joriky zmínìná, ladí s baladou Keat-
sovou: „Je lepší putovat s nadìjí, než dorazit 
k cíli.”

Fencl manifestuje až neuvìøitelnou seètì-
lost a rozhled po svìtové èetbì, se závidìní-
hodnou lehkostí pøesouvá se mezi žánry, pro-
tahuje ètenáøe textem jako vodáci své keni 
Myší dírou v Èeském Krumlovì, je autorem 
suverénním, jenž vás pøeladí do sklièující ne-
smìlosti, osamìlosti, nejistoty a pokory, pro-
vede vás bezpeènì od palèivé touhy po „tom” 
k strašlivé bolestivé jistotì, že „to” snad exis-
tuje, ale zùstává nedosažitelným: 

A beznadìjný smutek dal
tak hrozný škleb tìm krásným rtùm;
pak procitnul jsem zcela sám,
kde chladný chlum…
(Citované verše J. Keatse pøel. M. Macek)

Vanèurovské, kunderovské èi hrabalovské 
„lust zu fabulieren” zde mùžeme nabírat obì-
ma dlanìmi a vychutnávat v míøe vrchovaté. 
Nepovažuji za nezbytné dráždit múzy a o kni-
ze èi knihách Ivo Fencla referovat obsáhleji, 
sklánìjíce se pøed ním uèinili a èiní tak jiní, 
vìhlasnìjší. Rok Joriky vydala Galerie mìsta 
Plznì s ilustracemi Lukáše Kudrny v edici 
Imago et verbum, Plzeò 2012. 

Ecce Autor, a jaký!            
 Jiøí Stanìk 

Nad dvìma (postmoderními) 
prózami

Dobøe si uvìdomuji, že v mysli èasto in-
tenzivnìji a hloubìji podržím vìci smyšlené   
a vysnìné než ty, které se mi vskutku pøi-
hodily. Že jsem tìmi prvními také jakoby sil-
nìji, øekl bych pøesnìji zasažen. Stává se mi 
také, že k øadì z tìch i onìch událostí marnì 
hledám nejen klíè, ale vùbec pøiléhavé pojme-
nování. Buï moje øeè zcela ztroskotá, anebo 
každý nový úhel pohledu, každé nové nasví-
cení nabízí další domnìle lepší alternativu.    
A jsem-li už úplnì v koncích – avšak, pravda, 
nejen tehdy –, zdá se mi, že všechno už bylo 
vysloveno: jenom si vybrat správnou konfekci, 
vhodného autora, text, ten správný citát.

Dlouhý a nudný úvod? Ale hodnocení 
obou dìl Iva Fencla, která se mi nedávno 
dostala do ruky, neumím si bez nìj pøedsta-
vit. První byl vydán a nejdøíve jsem èetl no-
velistický Rok Joriky (Galerie mìsta Plznì, 
Plzeò 2012): sám sebe jsem se nad ním tázal, 
zda nejde v posledku o prózu o psaní prózy? 
Dívka, hotová Venuše, rodí se zde nikoli         
z moøské pìny, ale co projekt výpovìdí jedné 
z postav. Pøestože dominuje er-forma, nalez-
neme zde spíše pro vyprávìcí ich-formu ty-
pické rychlé prostøihy (pøipomínající až umìní 
filmové). Dùležitou roli tudíž sehrává rytmus 
øeèi; bytí postavy rodící se a vyjevující v bytí 
øeèi. Fikèní svìt umìleckého textu se chvíli 
tváøí býti svìtem skuteèným, aby se za chvíli 
vydával za fikci stvoøenou vypravìèem, nebo 
snad (interním) autorem. Vyprávím – tedy 
jsem? a mnou vyøèené takto uskuteèòuji? Ver-
balizace je tu prostøedníkem i zpùsobem ma-
terializace (jako v nìjaké vulgárnì pojaté no-
minalistické filosofii). Mapou takto stvoøeného 
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Mnohem výše stojí jeden z ústøedních 
problémù, jedno z vrcholných témat knihy: 
jímž jest sám jazyk: a jeho ne-pøiléhavost       
k jím pojednávanému. Místa a epizody vy-
rùstají tu z vypravìèovy fantazie a jeho se-
ètìlosti, široké obeznámenosti kulturní. Nikdy 
si však nemùžeme být úplnì jisti, zdali je tím 
vypravìèem ještì chudák (stalker; od slova 
stalking) Lorenc? Anebo už vyprávìjící svlékl 
jeho kùži? Zda se tudíž pøed našima oèima 
odehrává nìkterý jeho pøíliš skuteèný sen; 
anebo vážnì – nevážnì mínìný narativní pro-
jekt tvùrce stojícího už jen jednou nohou v kni-
ze, zda se ostøí fikce obrací jenom k pøíbìhu 
–, anebo také už k ètenáøi? Aby vypravìèi, 
vyprávìným postavám a nakonec také ètou-
címu umožnilo zažíti „co nikdy nebylo”. Škoda 
jen, že i poté se cesta textem zadrhává na zá-
mìrnì komplikovaném vyjadøování „nad podi-
vuhodnými nenosními dutinami”.

Nespolehlivý vypravìè („Nìkdy si øíkám, 
že nemít vlastní fantazii, nezažil bych nic.”) 
nás nutí k obezøetnosti: „Opravdu se pøihodilo 
všechno, co pøedkládám, a tímto zpùsobem? 
Anebo jen registruji vlastní vnímání?” Existen-
ciální závažnost („Už nikdy ji nepotkám.”) mù-
že být pouhou hrou na- , pouhou tezí urèenou 
co pøedloha pro ilustraci, obrysovou èarou       
v omalovánkách. Hrou situovanou do reálné-
ho prostoru západoèeské metropole a jejího 
okolí – vystavìného ale na pùdorysu magic-
kém, snovém, literárním: „A život pøece na-
podobuje telenovely.” Martin Petiška k tomu 
øíká: „Jako by zde ožívaly tvárné postupy Da-
vida Lynche...”

A mne zase napadá Vìra Linhartová; ze-
jména pokud k textové sebereflektivnosti pøi-
dala na vizualizaci výpovìdi (napøíklad v Roz-
pravì o zdviži). Jenomže: Linhartová... Jako 
vzor zatím nedostižený: ustaviènou pøítom-
ností øádu, struèností a sevøeností textu (a je-
ho rozsahem; pøi témže sémantickém nasy-
cení celku), pøesností vyjádøení i rytmu, ab-
sencí banalit, klišé a exhibicí. Aèkoli jsem ani 
zde nedostal málo („Mùžeš tomu vìøit. Ne-
musíš. Vyber si!”), autor vskutku „jako by ob-
cházel krystal pøíbìhu z rùzných stran a uka-
zoval jej z rùzných úhlù” (M. Petiška); nemohu 
smlèet, že kratší, hutnìjší text èetl by se mi 
lépe.

  Ivo Harák

svìta (anebo hádankami u jeho bran stojící 
sfingy?) jsou pøítomné vazby intertextové. 
Psaní o psaní; psaní psaným interpretované. 
Literatura jako sen ve snu. V níž se téma do-
žaduje svého rozvinutí, popøení, své opravy – 
jako by nìkdy ono samo vedlo postavy, vy-
pravìèe a nakonec také ètenáøe. Je nakonec 
tím nejdùležitìjším Lorencùv vztah k Jorice; 
anebo je tím nejpodstatnìjším (tím, na co je 
ukazováno pøedevším) sám proces vyprávì-
ní, vzniku textu nejen z takzvanì reálných lát-
kových zdrojù, ale z neménì skuteèných snù 
a pøedstav, z nemožnosti to všechno v plnosti 
vyslovit – a z procesu tápání, hledání, nalé-
zání!? Jenž tu stojí jako výzva naší kreativitì. 
„A není snad fantazie naším posledním úto-
èištìm?”

Rychlé støihy èasto disparátních, metony-
micky však spolu souvisejících informací, fak-
tù, pøedstav nalezneme také v románu Styky  
s Jorikou aneb Obvyklý pøípad doktora Jekylla 
a pana Hyda (Zdeòka Brožová – Periskop, 
Hluboš 2013); kterýžto název nás upozoròu- 
je nejen na to, že se zde setkáme s pøedešle 
nám již známou postavou (vlastnì postavami: 
tolikéž i s Jorièiným pøítelem Jakubem; a s Lo-
rencem, který by jím chtìl být také), ale že tu 
naleznou dùležité místo i ony vztahy inter-
textové, interkulturní: Tøebas jen proto, že       
k nám Jorika pøichází z jednoho z dávnìjších 
výplodù naší pop-kultury, Neckáøovy (Hap-
kovy a Rytíøovy) Písnì pro Joriku (již jsem byl 
nalezl toliko v bizarní verzi nìmecké). Nevím 
však, zda se místy nejedná už o pøíliš do oèí 
bijící exhibici toho, co autor (tentokráte ten 
externí) pøeèetl, slyšel a vidìl – a zdali pomìr-
nì rozsáhlý kontext, k nìmuž se dílko hlásí     
a k nìmuž odkazuje, neznesnadòuje pøíliš je-
ho ètenáøskou recepci.

Mùžeme však øíci, že právì toto jesti 
jedním ze znakù spisování postmoderního     
(o nìmž ostatnì v doslovu hovoøí Martin Pe-
tiška). Právì populární kultura poskytuje mu 
nezbytný základ: v našem pøípadì jím je cel-
kem banální (seriálová; chtìlo by se dodat) 
love story na téma dva zamilovaní a køen. 
Jistì nezámìrnì však tam dolù ukazují tolikéž 
banálnì efektní bonmoty („zlo bývá sublimo-
vaný sex”) èi stejnì kýèovitá jako klišéovitá 
obraznost („srdcem vidíte Joriky dál”).
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