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EDITORIAL

Il sentait tes cheveux.

Bøezen býval mìsíc knihy, tedy mìsíc 
s velkým M, dnes bychom radìji mìli kni-
hy s velkým K. Tìch je ale vždy poskrov-
nu, navíc nìkteøí popaprikovaní publicis-
té prohlašují, že souèasná beletrie má    
s literaturou spoleèná pouze písmenka – 
a jiní publicisté bùhvíproè pozvaní na 
akademické fórum podobnì kategoricky 
tvrdí, že tak zle v èeské literatuøe ještì 
nebylo. Proè je však poøád pomìrnì hoj-
nì pøekládaná do cizích jazykù, dokonce 
i v cizích zemích? Argumentù na obha-
jobu souèasné tvorby by se našlo doza-
jista víc, jeden je však základní: tihleti 
pánové jednoduše nic neètou. Neznají 
ani Plže. Ani jeho bøeznové èíslo.

Našim ètenáøùm ho pøedstavujeme   
s náramnou radostí, ponìvadž v nìm 
jsou zastoupeni všichni laureáti Cen 
Plže, ba i laureátka Ceny Ason-klubu: 
když jim byly v pùli února ceny pøedá-
vány, nic netušili (nebo jen malinko), že 
budou laureáty a že jim v nynìjším èísle 
vyjdou pøíspìvky. Proto všem pogratulu-
jeme též dodateènì: literárnímu všeumì-
lovi Jiøímu Koláøovi ze Sušice, patøícímu   
k nestorùm západoèeského písemnic- 
tví, dále prozaièce a publicistce Daniele 
Kováøové, která už zavrhla romantický 
pseudonym Ida Sebastiani, vydává jednu 
knížku za druhou a díky jejím loòským 
fejetonùm v Plži víme nadmíru dobøe, jak 
se co dìlá. Jenom poøád nevíme a už se 
to asi nedovíme, jak pøijít k financím na 

vydávání èasopisu! Mladší generaci me-
zi laureáty zastupuje talentovaná bás-
níøka a prozaièka Kateøina Sachrová: 
tentokrát její osobité umìní poezie mù-
žeme ocenit v autorském pøetlumoèení 
do francouzštiny. Bon courage, milá Ka-
teøino! Tato slova lze vztáhnout i na Lucii 
Koutnou, která si získala ocenìní pro-
støednictvím „barevného bøíška” Plže. 
Též jí však mùžeme poblahopøát i èesky.

Našim pologramotným zpupným pu-

blicistùm bychom mohli doporuèit rovnìž 

další pøíspìvky z bøeznového èísla naše-

ho mìsíèníku: napøíklad verše stále kon-

sistentnìji píšícího Milana Šedivého, 

malý cyklus básnicko-prozaických Pøíbì-

hù z pera Karla Trinkewitze, jemuž pøe-

devším pøejeme uzdravení, miniatury 

Dany Raunerové… Jistìže i další sar-

kastická zastaveníèka Stanislava Bukov-

ského a koneckoncù tøeba i nové Øá-

deèky nevyzpytatelného Pìnkavy. A co 

Šalmaj? Ta by mìla lahodnì znít pøe-

devším smìrem k Alenì Vávrové, která 

vydala kvalitní sbírku, doèkala se za ni 

literárního ocenìní (Ceny Plže arciže 

nikoli, tu už básníøka má) a ještì nepøí-

mo pøipomnìla Bohumila Hrabala a je- 

ho bøeznové nedožité jubileum. Hrabal 

stoletý… Kdyby dnes žil a psal, nìkdo    

z tìch nedoukù by asi po nìm metal sli-

nou závistivou, že to pøece jsou jen pís-

menka. Z tìch je ostatnì i celý Plž.

1

Kateøina Sachrová



2POEZIE

   Vzdušné pìšiny 
   (památce kapitána Berouska)

   Chùze na visutém lanì

   je jen jiný druh levitace

   rouhavá schùzka s vrtkavostí Osudu

   jeho pokoušení a hazard

   rukavice hozená do jeho tváøe

   Závra� výšek zatajuje dech

   stejnì jako hlubiny pøitahují

   ale která ze závratí je vìtší?

   Ta kterou poci�ujeme pøi pohledu ze zemì

   na omraèující výšku provazochodce

   nebo ta kterou provazochodec poci�uje

   pøi pohledu do propasti ze svých vzdušných pìšin

   nebo on nepoci�uje závra�?

   Provazochodec na visutém lanì

   je zároveò magnetem pøitahovaným dvìma protikladnými silami 

   nebem a zemí

   Svou chùzí nad propastí pak vyrovnává pøitažlivost

   obou tìchto protikladù

   V tom tkví tajemství jeho nadzemské chùze

   Než k tomu ale dojde

   známý povazochodec kapitán Berousek

   musel požádat úøady o povolení produkce

   po vzoru svých profesních souputníkù:

   komediantù, loutkáøù a cirkusákù 

   Ta vìèná závislost na tak pøízemní pozemskosti!

   Teprve pak se vydával na cesty

   oproštìné od jakékoliv pøízemnosti

   kterou je pevná pùda pod nohama   

   Jen nám zemìplazùm je ona naší celoživotní matkou i sestrou

   Naše chùze po pozemských pìšinách má jistotu pevného podlaží

   a je vroubena zelení a pestrými kvìty

   Vzdušné pìšiny kapitána Berouska

   nebyly lemovány žádnými kvìty

   nebo� lano mezi nebem a zemí

   nebude nikdy pevným podlažím

Jiøí Koláø 

Hvìzdy se vejdou do dlaní
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Tehdy ještì netušil (nebo ano?)

že jednou v jediné vteøinì nezafunguje

zákon vyrovnávající zemskou a nebeskou pøitažlivost

naplní se nevypoèitatelnost Osudu

a on se stane jedním z nesèetných Ikarù

odsouzených ke smrtelnému pádu

Co všechno je curriculum vitae

Curriculum vitae není ani tak

tvé maturitní vysvìdèení

úspìšnì èi neúspìšnì vykonané zkoušky

na vysokou školu

jako otisky tvých šlépìjí

od dìtských let poèínaje

tøebaže dávno zmizelých

až po podzim tvého života

na místech která jsi mìl nejradìji

na té jisté mezi kde vonìla mateøídouška

v tom jistém koutì lesa

kde vonìlo jehlièí

u toho jistého potoka

v jehož vlnách se zrcadlilo polední slunce

a kde jsi tøíbil své myšlenky

které pak udávaly smìr tvému životu

Curriculum vitae není ani tak

tvoje pracovní kvalifikace

služební a platové postupy

ani profesní úspìchy èi nezdary

ani kariéra ve veøejném životì

ani zamìstnanecké vztahy 

Curriculum vitae jsou také tvé soukromé vichøice

o nichž se ti nechce mluvit

návštìvy lékaøe a èekání

na výsledky tvého krevního obrazu 

Curriculum vitae je také osud

daných a nezmìnitelných sil

které nelze ovlivnit ani zmìnit

ale ty se do formuláøe nehodí ani nepíší

Curriculum vitae je také všechno to

o èem lze øíci:

Byl jsem pøi tom 
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Milan Šedivý 

Vyklízení bytu
I. 
Když v této místnosti udìlám krok, 
stírám ještì sùl klukovského pláèe: 
Jsem malý zájemce o svìt a už mì nebaví 
vést si astronomický notýsek. 
Staré lino, ty to na mì víš, 
ohnou-li tì, narovnáš se samo do minulosti. 

II. 
Tam u toho okna vyhlížím mrtvého v korunì jasanu. 
Jsem tichý za oèima, tišší než koèièí chùze. 
Lamely na kùøe jak zástup mravencù 
pochodují si do koøenù. 

III. 
Všechny ty výkresy s papouškem, jež podepsal umìlec ZOO, 
se dlouhými oblouky snáší do nižších pater. 
Zapadnou-li do trávy, tráva zpestøí, stane se barvitou plastelínou 
v prstech vìtru. 

Ve snu je láska
(Mé ženì)

Ve snu je láska silnìjší skuteènosti

Její aktiva rostou s prohlubujícím se snìním

pøipomínajíce milostnou sarabandu veronských milencù

V prùzoru imaginace tají železné kvìty

a hvìzdy se vejdou do dlaní

Hluboké lesy jsou plné laskavých pohádkových bytostí

narcis s tulipánem korzují zaháknuti do rùže stolisté

a vzdálené obzory konèí u našich prahù

Ve snu je láska roj asteroidù na letním nebi

Ikaros padající vzhùru ke hvìzdám

Ve snu je láska zlatá reneta na míse všedního dne

slavnostní paján na poèest královské infantky

hlazení rukou zdeformovaných celoživotní døinou

Ve snu je láska vyslyšené volání v mlze
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IV. 
Už tenkrát jsem se pro každého uzamkl. 
Na prosbu rodièù jsem však vyhodil klíè z okna. 
Té výšky! 
Možná jej zachytil pták. 
Možná klíè ještì padá. 
Možná gravitace vedla všemi smìry. 

V. 
To staré umývadlo už je dávno pryè. 
Malý okoun, dar spolužáka, 
v nìm dosud ukazuje svìtlé bøíško. 
Jako ti rychlí olympijští plavci naznak. 

VI. 
Až pøijde kupec, 
prodám mu dávné výpadky proudu. 
Všechny dlouhé stíny za rozteklými vosky budou jeho, 
celá má sametovì vhalující márnice tøetího patra. 
Za rok napíše mi s díky, že evidentnì 
Jan Tleskaè se tu zøítil do tmy. 

VII. 
Kupèe, 
tady si klekni, ticho a klekni si. 
Vydrž, jen co nahmatám ten prùduch v linu. 
Pamì� posunula staré místo decimetr stranou. 
Dìlá to tak pokaždé. 
Vidíš? Mrtvý tudy jde nahodit proud. 
Bratrùv smích je hit, 
refrén z osmdesátých. 
Jak zlost vykázala otce od rozvodù, 
probodl ho švihem: živý motýl, 
z nìhož dýchali jsme prach, 
rozevøel se nám pod nohama navždy. 
Když vytáhnu šroubovák, 
panel opìt mùže dýchat, 
energetický puls domu se rozbíhá, 
tiše kráèí orlojík v pokoji. 

VIII. 
Hledím, jak slunce rýsuje tvary, 
které jsem tu nikdy nevidìl. 
Až sem se rozmývala skøíò, 
stín po obrazu: otisk vyleptaný do snìhu. 
Prázdný byt je bazén, v nìmž bych možná utonul. 
Zavírám dveøe, ukonèuju to. 
Máš vyklizeno, kupèe.
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Soudkynì Jiøina Èinèalová si ze vše-

ho nejvíc pøála nemít žádné problémy. 

Když loni na jaøe podala Magdaléna 

Chlubnová návrh na rozvod, dostal pøí-

pad malého Arnošta spisovou znaèku   

19 Nc a rozvrhem práce byl pøidìlen této 

mohutné dámì s natupírovanou helmou 

vlasù temnì fialové barvy, která za svùj 

pùvod bezesporu vdìèila chemické to-

várnì, na hony vzdálené laboratoøi mat-

ky Pøírody.

Sama soudkynì nebyla zlá, neschop-

ná ani úplatná, ale právo ji nebavilo, sa-

ma dìti nemìla a ty cizí ji ani v nejmen-

ším nezajímaly. Všechny rodièe považo-

vala za ponìkud nezodpovìdné jedince, 

kteøí znaènì riskovali pokusem rozšíøit 

poèet hladových krkù, schopných života 

na naší planetì. Jiøina Èinèalová nebyla 

hloupá, soudila rychle a pøíliš se s jed-

notlivými pøípady nemazlila, takže obèas 

pùsobila na strany sporu úseènì a zau-

jatì. „Pøipravte se, že vám nebude pøí-

jemnì,” upozoròovala advokátka Rober-

ta každého klienta pøed ústním jedná-

ním, pøi nìmž se dotyèný mìl poprvé se 

soudkyní potkat. „Soud není kávový dý-

chánek a soudci obvykle oèekávají, že  

si budete vymýšlet a lhát. Pøistupujte  te-

dy k tomu, co vás èeká, jako k divadelní 

roli.”

Obyèejnì ovšem nedodávala, že kva-

lita pøedstavení zásadnì souvisí s úrov-

ní hereckých schopností soudcù i úèast-

níkù sporu. A ostrá Jiøka, jak se soudkyni 

mezi advokáty øíkalo, pøíliš schopností 

pøetvaøovat se nemìla, a tak se její po-

hled na projednávanou vìc èasto odrá-

Daniela Kováøová 

Všechny ženy pøijdou do nebe
žel v jejím pohledu, slovníku, intonaci      

i zpùsobu vedení sporu.

„Aspoò že si nevytváøí úsudek pøe-

dem,” uklidòovala sama sebe Roberta, 

která vìdìla, že stejnì jako v jiných pro-

fesních i sociálních skupinách se mezi 

soudci vyskytují lidé výjimeèní, skvìlí, 

prùmìrní i hrùzostrašní.

Tìsnì pøed dvanáctou hodinou sedì-

la soudkynì v ètvercové místnosti, ob-

ložené svìtlým døevem, která však bez 

pøístupu pøírodního osvìtlení pùsobila 

stísnìným dojmem. Tìlo mìla zahaleno 

modrým talárem s fialovým lemováním, 

který už dlouho potøeboval vyèistit. Listo-

vala spisem Arnošta Chlubny a snažila 

se vybavit si tváøe rodièù. 

Kdysi rozhodovala dvacet vìcí za 

mìsíc, a tehdy byla schopna udržet v pa-

mìti tváøe všech úèastníkù až do oka-

mžiku, než vyhlásila koneèný rozsudek. 

Teï spisù vyøizuje tøikrát tolik, deset úst-

ních jednání dennì a oblièeje rodièù, 

právních zástupcù i dìtí splývají v rychle 

se mìnící zástup. Jako kdyby je vidìla   

z jedoucího vozu metra.

„Tuhle vìc dneska skonèím,” rozhod-

la se, když oèima rychle pøeletìla pro-

tokoly z dvou posledních jednání a pøi-

pomenula si pohledy rodièù. 

„Vyslechnu znalce, pøeètu znalecký 

posudek a mùžu jít domù.”

V pátek Jiøina odcházela døív a dnes 

byla rozhodnuta opustit justièní areál po 

druhé hodinì. Na rozdíl od vìtšiny ko-

legù i spoluobèanù nemìla v plánu 

bìhem následujících šestadvaceti hodin 

zavítat do volebních místností. Politická 
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Petr Chlubna stiskl rty a pokoušel se 

vybavit oznaèení soudu, který vìc jeho 

syna projednává. Mladý pøíslušník mu 

zatím pøeøíkával, které soudy v budovì 

sídlí, a dával si pøitom pozor, aby jeho 

hlas byl mírný a uklidòující. Petr Chlubna 

cítil ve spáncích tepat vlastní krev a za-

toužil mít dost síly i odvahy a mladého 

muže uhodit. Pak zavøel oèi a pomohl si 

uklidòující technikou hlubokého dýchá-

ní, kterou se nauèil na jakémsi manažer-

ském kurzu. Už døív mu pomohla v mno-

hých zapeklitých obchodních situacích. 

Chvíli mu trvalo, než se mu dech ustálil  

a obraz ztratil rudé zabarvení. Pak se mu 

podaøilo najít v tašce obsílku k jednání   

a z ní vyèíst oznaèení správného soudu.

„Obvodní soud pro Prahu 4?” opako-

val po nìm pøíslušník vìzeòské stráže   

a chvíli hledal správný údaj v poèítaèi. 

Petr Chlubna se pomalu uklidòoval a je-

ho øeditelské myšlení zaèalo opìt pra-

covat. Napadlo ho, co asi má vìzeòská 

služba spoleèného se soudy a proè bu-

dovu støeží vìzeòská stráž, ale mezitím 

už se k nìmu mladý muž obrátil a Petr 

slyšel, jak jeho ústa øíkají: 

„Ètyøce šéfuje pøedsedkynì Holá a ta 

už tady není.” 

Všiml si, že inženýr Chlubna zadržel 

dech. 

„To víte,” dodal omluvnì, „je pátek 

odpoledne.”

Další ženská, pomyslel si Petr Chlub-

na nevìøícnì a uvìdomil si, že v rozporu 

s pøíjemným pocitem z rána není dnešek 

jeho š�astný den. Beze slov uchopil taš-

ku a vydal se k východu.

Nepochyboval, že to všem ženským 

jednou osladí.

(Úryvek z románu)

situace ji nezajímala a osoba budoucího 

prezidenta jí byla lhostejná. Za pìt let jí 

bude sedmdesát a v zájmu duševní hy-

gieny zprávy neposlouchala a noviny ne-

èetla.

Vìdìla, že na konci prosince roku 

2018 svlékne talár a okamžitì se plnì 

ponoøí do své vášnì, které se celý život 

mohla vìnovat jen okrajovì v okamži-

cích volna, o svátcích a o víkendech. 

Osou jejího života totiž nikdy nebylo 

právo, ale malování na hedvábí.

O dvì hodiny pozdìji rozrazil inženýr 

Chlubna dveøe jednací sínì, bez pozdra-

vu vybìhl na chodbu a pln rozèilení vy-

kroèil k výtahu. Jak je možné, že soud 

opìt nerozhodl? Proè musí na Arnošt-  

ka èekat ještì dva týdny? Soudkynì pøe-

ce nemusela jednání odroèovat, když 

všechny dùkazy provedla a znalec byl 

jednoznaènì na jeho stranì!

Petr Chlubna zuøil. Tìšil se na víkend 

se synem a teï vidìl, že mu tøi ženské 

jako sudièky z nìjaké zlé pohádky pøe-

kazily všechny plány. Však je celou dobu 

pozoroval, jak se pohledem domlouvaly, 

jak na sebe mrkaly.

„Budu si na vás stìžovat!” vyrazil ze 

sebe a plechovým výtahem jeho hrozba 

ještì chvíli rezonovala. Rychlým krokem 

došel k bezpeènostnímu rámu a štìkl na 

mladého pøíslušníka:

„Chci si stìžovat u pøedsedy soudu! 

V kterém patøe sedí?”

„Kterého pøedsedu soudu myslíte?” 

zeptal se mladík a snažil se získat èas.  

V oèích rozèileného pána vidìl blížící se 

ztrátu sebekontroly, vzpomnìl si na vý-

cvik a pøemýšlel, který z chvatù použije, 

pokud se onen muž neuklidní.
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Pøíbìh komentovaný Goethem

„Jestli staøí Øekové a Øím svých bájí 
hloubku snad jen vysnili, tu trošku ducha 
mìli bychom mít, abychom jim to aspoò 
vìøili.”

A to jsou pøíbìhy Achillovy z bojù 
Øekù pøed Trójou. Také pøíbìhy Sisyfovy, 
co inspirovaly Camuse k jeho slavnému 
eseji jako výraz osudu každého lidského 
individua a snad i lidstva.

Jsou snad nìèím jiným pøíbìhy, jak je 
vypráví Dante ve své Božské komedii?

Tak i já pøicházím se svou troškou do 
mlýna a jsem zpátky u pøísloví jakoby in-
spirovaného Dantem. Boží mlýny melou 
pomalu, ale jistì.

Jako dítì jsem èetl vášnivì Tùmovy 
pøíbìhy èeských mlýnù. Skromnì jsem    
z tìch pøíbìhù èeských lidièek pøistál      
u Pøíbìhù pana Brouèka coby malý èes-
ký èlovìk.

Pøíbìh Otakara Kubína

Když jsem navštívil v 60. letech Ota-
kara Kubína v jeho bytì na Smíchovì, 
ptal jsem se ho, proè nikde nevisí jeho 
obrazy.

„Milý pane redaktore, nemìl bych od 
nich pokoj. Stále bych je pøedìlával, 
maje pocit, že jim nìco chybí k dokona-
losti.”

Pøíbìh TAO s Rauschenbergem

Ruský miliardáø koupil kresbu Wille-
ma de Kooninga, kterou vymazal Robert 
Rauschenberg, nevìda jako Hegel, že 
nic nìèeho je urèitì nic. To jistì vìdìli 
mudrci taoismu soudíce, že vesmír vznikl 
z nièeho.

Apuleius a pøíbìhy

„Co není zaznamenáno, se nestalo.” 
K tomu míním já: „Co je zaznamenáno, 
se nemuselo stát.” Až zhyne vesmír, 
smaže vše, co se stalo.

Pøíbìh Francise Bacona 
a Vincenta van Gogha

V bøeznu 1957 slíbil Francis Bacon 
pracovníkùm Hannover Gallery sérii obra-
zù na zpùsob Vincenta van Gogha. Ba-
con pak skuteènì namaloval své pocty 
holandskému pijáku absintu. Sám pijan, 
mohl bez okolkù souhlasit s malíøem van 
Goghem, který øekl: „Když je bouøe v nit-
ru pøíliš hlasitá, sáhnu po sklenici, abych 
sebe sama ohlušil.”

Bacon maloval velkou rychlostí a šest 
posledních studií bylo do výstavní sínì 
dopraveno ještì vlhkých, což mìlo za ná-
sledek, že obzvláš� bouøliví hosté verni-
sáže, k nimž patøil opilý dav zlaté mláde-
že, byli poznaèeni tlustým redukovaným 
vlhce pastózním nátìrem. Tato událost 
mìla elektrizující dohru, když malíø ote-
vøenì pøiznal svou krizi. Divokost tahù 
štìtce, hrozivé vrstvy disharmonických 
barev nemohly zùstat bez úèinku a staly 
se hrùzným pøedznamenáním slavné  
sebevraždy inscenované ve svìtì vra-
žedného svìtla slunce a støedozemních 
barev. 

Pøíbìh fiktivní

Potkal Kohn Kubína: „Co dìlá tvá 
konkubina?”

Tu šel kolem skladatel Køièka: „Vždy� 
je to jen slovní høíèka.”

A já jsem k nim pøibìh a zapsal ten 
pøíbìh.

Karel Trinkewitz 

Nové pøíbìhy
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soudím, že ten názor je pouhý bonmot. 

Americký lingvista Jerrold Katz pøipo-

míná, co Wittgenstein kdysi øekl o práci 

filosofa. Že je snášením vzpomínek        

k jednomu zcela urèitému užití. A to se 

mi zdá být pøíznaèné také pro práci 

básníka. Možná ale jen pro mé básnìní.

Poté, co jsem si vyzkoušel hru v kost-

ky se slovy a nauèil se pokornì s nimi 

zacházet poddávaje se jejich kouzlu, 

objevil jsem ve stáøí rozsvìcující se svìt 

vzpomínek. A tak dnes soudím, že bás-

nì se dìlají ze vzpomínek. Ale není        

v tom rozpor s Mallarméovými slovy        

o slovech. Nebo� samozøejmì si vzpo-

mínám také na slova.

Pøíbìh Johna Cage 

a Josepha Beuyse

Jako chlapec jsem miloval knížku De-

vatero pohádek Karla Èapka a ještì 

jedna jako pøívažek od Josefa Èapka. 

Právì ta Josefova se mi líbila nejvíc. V ní 

èeský detektiv pátrá v daleké Èínì a pot-

ká tam rodinu malíøù tak rafinovanì zruè-

ných, že štìtec upuštìný na plátno na-

maluje krajinu s ptáky. A když musí starý 

mistr probìhnout za deštì loužemi, vy-

tvoøí blátivé kapky na jeho papuèích 

obrázky zvíøat. Nikdy jsem tu pohádku 

nezapomnìl a celý život jsem si pøál do-

sáhnout takového mistrovství jako staøí 

Èíòané.

Potom jsem potkal v Praze Johna 

Cage, který v Divadle hudby øekl, že kaž-

dý zvuk je hudba. Joseph Beuys mi uká-

zal, že každý pøedmìt mùže být plasti-

kou. A tak jsem si pøál, aby každé slovo, 

které kdy napíši, bylo básní.

Tak jako teï.

Pøíbìhy formou haiku

Švabinský kresle

klín žen

sedl si v køesle

podágrou stižen

Na posteli v Cannes

Brigitte velí

Film vypískán:

Casus belli

Pøíbìh rabína Karola Sidona 

Ten pøíbìh je hoden básnì v próze. 

Pozval jsem Karola Sidona kdysi k ná-

vštìvì Hamburku a zjistil jsem, že mu-

sím Karolovi objednat na tøi dny košer 

jídlo u Lufthansy v Mnichovì. Ohøívali 

jsme ho potom u židovského kantora      

v kuchyni.

Sedíce potom s Karolem po návštìvì 

høbitova a hrobu portugalských Aškena-

zyù v bistru na bøehu Alstersee rozmlou-

val jsem s ním o èetbì science fiction, 

naší spoleèné vášni. Tak jsme jako ète-

náøi Mannových pøíbìhù Josefa a jeho 

bratøí oživili také pøíbìhy Perry Rholuna. 

In the art is everything possible. 

Pøíbìh Edgara Degase 

a Stéphana Mallarméa

Traduje se, jak si malíø Degas stì-

žoval Mallarméovi, že má mnoho ná-

padù, ale nedaøí se mu z nich vytvoøit 

básnì. Na to mu Mallarmé øekl: Ale milý 

Degasi, básnì se nedìlají z nápadù, 

nýbrž ze slov.

Èasto na tahle slova vzpomínám,      

a jak stárnu pøi psaní veršù, tím více 



10ZRCADLO

Mým horám

Zdvíhají se
pyšnì a mohutnì
panovaènì

mé hory

Jsou tu déle
než sama lidská zloba

Své hroty obroušené èasem
výhružnì obracejí k nebi

A nìkdy v noci
když vzbuzená vìtrem
(to Tramontana opírá se do dveøí)

nasáklá tmou
a opilá spánkem
slyším

jak mì tiše
             naléhavì 
                           volají

Srdce II

V odlivu slz
ztratila se mi bárka

Bylo to mé srdce 
pohánìné vìtrem

Vonìlo tvými vlasy 

A jen co smutek
vykouzlil krápník
ze stropu èasu

vrátilo se mi 
s pøílivem

A mes montagnes

Elles s’élèvent
avec vanité et puissamment
de l’esprit dominateur

mes montagnes

Elles existent ici depuis longtemps
comme la colère humaine elle-même

Leurs pointes égrisées par le temps
tournées vers le ciel en menaçant

Parfois pendant la nuit
réveillée par le vent
(c’est la Tramontane qui s’appuie contre 
ma porte)
imprégnée de l’obscurité
ivre de sommeil
je les entends

Doucement
              avec insistance
                            elles m’appelent

Coeur II

A la marée basse de larmes
j’ai perdu ma barque

C’était mon coeur
poussé par le vent

Il sentait tes cheveux

Et quand la tristesse
a fait une stalactite
du plafond de temps
magiquement

il revint chez moi
à la marée montante

Kateøina Sachrová 

Hory a srdce
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Když Daniela Kováøová psala pro 

Plže cyklus fejetonù, jak se co dìlá, pro-

zradila leccos, nepovìdìla však, jak se 

„dìlá” šalmaj. Rozumìj rubrika Šalmaj. 

Pøitom to není nic jednoduchého! Než se 

totiž zaène na šalmaj housti, nutno se 

bedlivì rozhlédnout, na èí poèest se hu-

de a co si daný chvalozpìv zaslouží. 

Rovnìž je tøeba prozkoumat „krajinu”,    

v níž se dílo nalézá, nakolik je na první 

pohled k svìtu. Neplatí ale pokaždé, že 

co je nahoøe, to je i dole – a obrácenì. 

To dole, to profánní, totiž mùže být pìk-

ná polízanice.

Proto šalmaj ku cti nejnovìjší bás-

nické sbírky Aleny Vávrové Harlekýn na 

øímse (Vydavatelství KAMPE, Praha 

2013) musíme neradi zapoèít nešalmají 

lamentací. Buï pochválena instituce re-

dakce, leè achich ouvej, proè tato sbír- 

ka asi neprošla sebemenší redakcí? Co 

je to za poøádek? Ostatnì: po grafické 

stránce také bída s nouzí, kratší bás-

nièky pøilípnuté k horním nìkde dole na 

stránce, diletantismus pøímo ukázkový. 

Co se pøihodívá v èasopise, v knize se 

nikdá pøihodit nemá. Namátkou k ne-

redakci: v obsahu èteme, že na s. 44   

má být báseò Na prsa pøikládám lipový 

kvìt.  Leè na zmínìné stranì je „Nap rsa 

pøikkládám lipový kvìt tvých vìt.” Øeèe-

no s nadsázkou, protagonistky básní mí-

vají prsa, tato má pouze rsa. Zásluhou 

ne-redakce. 

Kiksy v titulcích, za to bývaly mastné 

pokuty! To zdaleka není všechno: slavná 

filmová star pøíjmením Monroe se jme-

ŠALMAJ

Vladimír Novotný

Františkolázeòská vervní 
poezie pro Bohumila Hrabala

nuje… Marylin nebo Marilyn? Kdyby to 

bylo špatnì jen jednou nebo dvakrát! 

Když se napíše „Padá List”, je to v po-

øádku, ale „Ferenz List”? Kulturní pojem 

par excellence. Ve Františkových Láz-

ních žijící autorka urèitì ví, že tam není 

žádný hotel Roayal (s. 80). Apod. To vše 

padá na bedra redakce, leè když jí není, 

bedra mršky bývají neblaze rozpustilá. 

Pøesto: chudák Monroe. Chudák Liszt. 

Vždy� se staèilo podívat. Bezchybná ne-

ní ani obèasná angliètina! Jiný podraz 

pøichází hned zkraje: Na pøebalu se skví 

šlendriánsky nesmyslný titul Harlekýn na 

Øímse. To už skoro pøipomíná Klicperova 

Hadriána z Øímsù...

Pùjde-li o šalmaj, mají pøijít slova ob-

divná. Jen se nesmìjí pøehánìt, ponì-

vadž i upøímnì mínìná a navenek vážná 

tvrzení pak mohou vyznívat jak stereo-

typní komerèní blábol nebo jako pøíšerné 

reklamní hýkání na oslavu práškù na 

praní aj. Pøíklad: na úvod jsou v Harle-

kýnovi na øímse uveøejnìna slova Aleny 

Málkové, jež autorce poskytují medvìdí 

 jde oslužbu jako hrom. Prý „pravdivé ver-

še”. Prý je napsala „výjimeèná básníøka”. 

Prý jde o „oslnivé verše”. Bože, proè jsi 

toto dopustil? Pak ještì Málková pøeje 

ètenáøi, by pøi èetbì sbírky vešel tøinác-

tou komnatou do zahrady èisté poezie. 

Zøejmì nemá tušení, co se pojmem „èis-

tá poezie” myslí, pradávný termín Paula 

Bremonda má opodstatnìní v jiných es-

tetických souvislostech, navíc je to še-

redný omyl: Vávrová nepíše žádnou „èis-

tou” poezii, nýbrž v nejlepším smyslu „ne-
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vydaøené, jichž je velká vìtšina, by poté 

zazáøily mnohem víc. By� by zazáøily asi 

jen v nìkterých oèích milovníkù poezie. 

Mnozí mají jiné gusto. Jenomže zmínì-

nou „èistou” poezii (ani POZII) Alena 

Vávrová netvoøí ani v nejmenším: toto je 

její poetické múze nesmírnì vzdáleno. 

Autorèino básnické umìní je esteticky     

i žánrovì promìnlivé a pro jeho charak-

teristiku si mùžeme vypomoci i názvy 

obou èástí sbírky: každá nová báseò je 

pokaždé „jiný kafe”, pokaždé se v textu 

pohybujeme jakoby mezi Sluncem a Stí-

nem, to znamená pøerývanì, hekticky, 

výbušnì, nìkdy až v rovinì všednodenní 

teatrální reflexe. Pøitom si spolu s bás-

níøkou mùžeme pøipadat jako autentický 

„harlekýn na øímse”, jenže jako harlekýn 

poskakující, tanèící, hrající, vzývající 

veškerenstvo – a hroutící se. To vše 

jednou pøekotnì, podruhé vzrušenì, tu 

extaticky, tu exaltovanì. Kromì toho se  

v názvu skrývá i tragická kulturní aluze.

Pozastavili jsme se nad výrokem, že 

Vávrová je „výjimeèná básníøka”. Její in-

vence a imaginace si zaslouží oslavné 

výkøiky, jenže pøíliš málo umìlcù je sku-

teènì výjimeèných, než abychom pros-

toduše brali toto slovo nadarmo. Debu-

tovala relativnì pozdì, až po svých 

Kristových letech – a její básnì v kon-

textu èeské poezie z druhé poloviny 

osmdesátých let minulého století musely 

zaujmout zejména svou hypnotickou ci-

tovostí a sebezáchovným dùrazem na 

autorskou subjektivitu. Ano, po letech 

stagnace se u nás vynoøil výrazný tvùrèí 

talent, jenže šlo o další ryzí básnický ta-

lent: takto plni citovosti a subjektivity 

psali mnozí debutanti z té doby, kteøí 

stojí za zaznamenání: jistìže každý po 

svém. Kupøíkladu Lubor Kasal, Miroslav 

Huptych, Zdenìk Lébl, ba i kdesi na 

Opavsku publikující Roman Kníže. 

èistou”, totiž vitální, expresivní, neukáz-

nìnou, vášnivou. Ale ouha, omyl, není tu 

zhola nic o èisté poezii, stojí tu psáno: 

„ÈISTÁ POZIE”. To� jiná, o „POZII” ve 

verzálkách se dá pateticky klábosit do-

nekoneèna. 

Našinec aby si hlavu ukroutil a k šal-

maji se beztak poøád nemùže dostat. 

Proto pospìšme k vlastním veršùm,       

k Harlekýnovi na øímse! Sbírka èítá až 

120 stran, skládá se však ze dvou sa-

mostatných èástí: vstupní se nazývá Ji-

ný kafe!, ta druhá má titulní název. Toto 

èlenìní je dosti pomocné, rozdíly mezi 

jednotlivými èástmi tkví asi pouze v chro-

nologii geneze básní a mezi obìma pùl-

kami sbírky nejsou žádné zøetelné sty-

lové rozdíly, kupøíkladu úroveò fokalizace 

je témìø totožná, také základní autorèina 

tvùrèí tonalita se skoro nemìní. Je to 

(podobnì jako v jiných knihách veršù 

Aleny Vávrové) její (ne)fiktivní básnický 

rozhovor se souèasným svìtem. Konec-

koncù by se celá sbírka mohla jmenovat 

Jiný kafe! Vždy� i tím náš svìt je. 

Vrátíme-li se naposledy k úvodním 

øádkùm Aleny Málkové, doèteme se, že 

sbírka je „poémou o životì a smrti”. Dva 

cykly básní? Odkdy dva stejnorodì vy-

znívající cykly tvoøí poému? Pokud snad 

nìkdy nìkde (kde a kdy?), potom tady 

ani náhodou. Baže, baže, naco se s tím 

trápit: staèí pøece nahlédnout do pøísluš-

ného slovníku, co je poéma a co není.    

A nepoužívat tohoto slova ledabyle.

Proè se však místo slavnostního plží-

ho troubení na šalmaj pøesto i nadále     

s tím vším trápíme? Ponìvadž všechny 

tyto drobné vady krásy citelnì znešvaøují 

impozantní expresivitu autorèina bás-

nìní, nyní pøedkládaného veøejnosti. 

Zkušený redaktor by peèlivì ze sbírky 

odstranil texty ménì vydaøené – a ty 
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dští nedùvtipní a nebystrozrací recen-
zentíci?

Osou novìjší básnické tvorby Aleny 
Vávrové je svým zpùsobem osobitì 
vyznavaèská eruptivita v tvùrèím pozná-
vání lidského èasu a prostoru. Eruptivita 
plná bolesti a nadìje, jindy zase bezna-
dìje i radosti. Proto ta usedavá vize ži-
vota „na øímse”, proto pøepestrá kon-
cepce existenciální harlekýniády, proto 
tak èasté a hojnì proklamované úzkost-
né vìdomí, že snad ještì poøád má 
smysl být tady, poøád má smysl tváøí       
v tváø zprofanovávání svìta zùstávat 
„hladový” a „být za blázna”. Ano, vždy� 
blázny má milovat Bùh. Intráda na závìr: 
èteme, že sbírka vychází k 100. výroèí 
narození Bohumila Hrabala. Pøipomeò-
me tudíž, že básníøka již v roce 1998 vy-
dala sbírku Soukromá hrabaliana a že 
právì tvùrce Perlièek na dnì s pokorným 
zaujetím oznaèuje za svého „pokrevního 
bratra”. V èem však zcela konkrétnì spo-
èívá její pokrevní sesterství s „Boga-
nem”? Ve spøíznìné životní filosofii ne-
bo v pøekrásnì posedlé umìlecké vùli    
k tvorbì? 

Radìji otoème list a nesrovnávejme 
možná nesrovnatelné, možná pramálo 
soumìøitelné. Seèteno a zváženo: Aka-
demické Dìjiny èeské literatury 1948-
1989 (pøesnìji øeèeno ten, kdo sesmolil 
pøíslušnou kapitolu) pohøíchu vìnují Ale-
nì Vávrové pozornost zcela nepatrnou, 
která se v kontextu tohoto syntetického 
pojednání dá zviditelnit leda nìjakým 
vìdátorským makroteleskopem. Lze se 
však nadít nadìjných vyhlídek, že pøíští 
literární dìjepisci snad budou – urèitì      
i zásluhou trojice jejích nových sbírek – 
psát o (nejenom) františkolázeòské bás-
níøce (èteme, že dlí ve Františkových Láz-
ních v dobrovolné izolaci) mnohem vel-
koryseji, pøíznivìji a se zaslouženým 
respektem. S respektem, který si její 
tvorba vskutku zaslouží.

Do popøedí se dostala též plejáda 
básníøek, o nichž se tehdy zaèalo mluvit 
jako o „fenoménu ženské poezie”: napøí-
klad plzeòská Michaela Pánková, dále 
Jiøina Salaquardová, Nadìžda Slunská, 
Svatava Antošová, Dagmar Sedlická       
a další. O samizdatových autorkách se 
pohøíchu nemluvilo, zmínka o nich je 
však plnì na místì: namátkou o Na-
dìždì Plíškové nebo Janì Soukupové.  
V exilu tehdy koneènì zaèala publikovat 
Viola Fischerová.

Co je tudíž nabíledni? Inu, Alena 
Vávrová nepatøila k výjimeèným, zato     
o to víc byla výrazná, mìla od poèátku 
zdánlivì nezamìnitelný autorský ruko-
pis a autorský naturel. Ergo: byla to a sa-
mosebou poøád to je významná básníøka 
svého pokolení. S touto „vávrovskou” vi-
zitkou vstoupila do polistopadového ob-
dobí a je velká škoda, že zvláštì v první 
dekádì tøetího tisíciletí publikovala tak 
málo. Bylo by inspirativní porovnat její 
básnický vývoj s tvùrèími promìnami       
o generaci starší Karly Erbové. Teï si  
ale Vávrová ku prospìchu poezie své 
publikaèní prodlevy zèásti vynahrazuje: 
krátce po sobì vydala knihy veršù Café 
Illusion (2012), Žena nesmí maso tygra 
(2012) a posléze analyzovanou dvojsbír-
ku Harlekýn na øímse. 

Jedna okolnost si pøitom zjevnì za-
slouží, abychom na ni upozornili jako na 
nesmírnì podstatnou: Nepodává v nich  
s ohledem na spoleèenský temperament 
jejího hlasu urèitou tvùrèí ruku nynìj-  
ším „angažovaným”, tj. protestním ten-
dencím v tvorbì mladých a mladších 
básníkù? Podobnì antiiluzívním a pro-
gramovì nekonvenèním? Nehlásí se ta-
dy autorka se vší vervou svého vitálního 
básnìní k tomu, co je v soudobé èeské 
poezii znenadání poznovu živé, vznìtli-
vé, za co se doslova a do písmene fac-
kuje, na co natolik jalovì a hystericky 
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Aj, vidìní jsem mìl dozajista podivné 
skrze prùvodce své, jež slují Všudybud  
a Mámil. Kteøížto byli prùvodci mými 
marnostmi, motanicí a šalbou pozem-
skou, jež Labyrintem svìta jsem nazval.

Ocitnuv se totiž v sále jakémsi veli-
kém, kraválu takového a reje divokého 
jsem se nenadál, aèkoli jsem posud pro-
šel všemi stavy a zvyklostmi pokolení lid-
ského. I podivil jsem se velice.

Bouchání a dunìní nepøetržité, jež 
sluch mùj k ouplné hluchotì pøivésti 
mohlo, taktéž rudé a fialové blesky do 
zornic nepøíjemnì vnikající, podobu pek-
la hotového navozovalo. Dunìní hrozné, 
jakoby hrom v rychlém sledu se repetý-
roval, z jakýchsi beden zdálo se linouti, 
zatímco iluminace pekelná z neznámých 
zdrojù s hùry pøicházela. Vše to dohro-
mady lid hojný v sále tom k jakémusi 
transu a tøeštìní pøivádìlo.

Vejrostkové a dívèice ještì velmi 
mladé, ano, i tyto v nohavice odìné, se  
v chumlu nepøetržitém podle bouchání 
toho napoøád zmítali, kejklali, vrtìli a pøe-
šlapovali, jakoby zelí do beèek nohama 
pìchovali. Na otázku, co tento rej pøed-
stavuje, prùvodce Všudybud vysvìtlení 
mi dal, že rej ten zbìsilý tancem nazý-

vají. I nemálo tomu jsem se podivil, znaje 
dosud jen tancù vážných a pomalých, ne 
trdlování takého. I otázav se ještì, k èe-
mu takých ran a bouchání, byl jsem pou-
èen, že to hudbou nazývají. I podivil jsem 
se znovu, neb dyndání líbezné od dud, 
huslí, viol a šalmají jsem totiž za hudbu 
mìl.

Však, aj, nìkteøí i opilými se jevili, 
neb silnì se potáceli a trantejlili. Snad  
že chodíce ke stolu dlouhému a almaøe 
jakési s øadou flaší, item s stolicemi vy-
sokými, což prý bar slove, ze sklenic  
tam o pøekot chlastali. Nìkteøí pak v kou-
tech se miliskujíce a smilníce, hrubì 
choutkám tìlesným beze všeho uzardì-
ní uzdu povolovali.

Jiní pak, obého pohlaví, na okraji po-
stávali a trubièky bílé jakési v ústech ma-
jíce, dým vyfukovali, což prý kouøení ci-
garet slove. I byl jsem pouèen, že kromì 
tabáku i jakousi látku omamnou, kterou 
kupodivu marijánkou nazývají, inhalují, 
aby svùj trans v pravé opojení pøivedli.

I znelíbilo se mi zde hrubì, a odešel 
jsem, abych unikl hømotu a bláznovství 
tomuto, doufaje, že uvidím v svìtì na-
šem nìco onaèejšího a užitku i mravùm 
lidským prospìšnìjšího. 

Jiøí Koláø

Komenský na diskotéce

Vivat disco? Mein Gott ! Silentium...
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Žil jeden král, který byl již zoufalý      
z toho, že nemùže provdat svoji jedinou 
dceru. „Ženich, studený èenich,” posmí-
vala se tomu princezna. Nebyla snad tak 
zpustlá, jen ponìkud rozpustilá. Stará 
chùva se na to královské trápení již ne-
mohla koukat a povídá: 

„Nezoufej, králi, vše zaøídí ruka vol-
ného trhu. Poptávka po princeznách je 
nyní na bodu nula jako dìdictví nebla-
hého období kolektivizace, kdy muži za-
pomnìli, že za manželky si mohou brát 
princezny a ne pouze nomenklaturní pra-
covnice. Jakmile však dojde k oživení 
trhu s princeznami, ženichù bude haba-
dìj.” 

„Jak nám ale trh s princeznami oživ-
ne?” bìdoval král.

„Inu, nic snazšího,” povídá chùva vý-
znamnì.

Král povzdychl a hrábl do pokladnice. 
Hned na druhý den se v nezávislých  
médiích objevily celostránkové titulky: 
Princezna, zaruèený lék na korupci – 
Princezna urychlí a zprùhlední èerpání 
fondù z EU – Každý druhý Èech se 
domnívá, že ideální manželkou je prin-
cezna.

A kde se vzal tu se vzal, zjevil se       
v královské komnatì marketingový po-
radce na trh s princeznami: „To ovšem, 
pane králi, nestaèí. Potøebujeme ještì 
skandál!”

„Skandál?” zbledl král. 

„Inu ano, bulvár! Nutno oslovit bulvár! 
Tøi ètvrtiny tvého národa, pane králi, ètou 
pouze bulvár!” 

Král zesmutnìl: „Což tedy odhalení, 
že princezna píše pod pseudonymem 
erotickou poezii?” 

Šílenì zpustlá princezna
Oldøich Janota 

Poradce se pohrdlivì ušklíbl: „Ale, 
ale. Potøebujeme nìco skuteènì odpor-
ného, skuteènì pohoršujícího a amro-
ánlího!” U slova amorálního se poradce 
ponìkud zakuckal, vzápìtí však pokra-
èoval: „A� princeznì vyklouzne v televiz-
ním pøenosu jakoby náhodou z halenky 
její PIN kód!”

„PIN kód! Nikdy! V mém království 
slušná žena nikdy neodhalí veøejnì svùj 
PIN kód!” zvolal král rozhoøèenì. „Co 
když ji zaènou všichni napodobovat?”

„Ruka volného trhu vše zaøídí,” chlá-
cholil ho poradce. I nezbylo králi, zary-
tému monarchistickému neoliberálovi, 
než souhlasit.

Hned druhý den po televizním pøe-
dávání královských Oscarù se nemluvilo 
o nièem jiném než o princezninì PIN kó-
du. „Je to naprostá coura,” shodovali se 
lidé a v prùzkumech veøejného mínìní  
se princezna bezkonkurenènì vyhoupla 
do èela nejdùvìryhodnìjších osobností 
Èeské republiky. Ženichù bylo hned to-
lik, že by se z nich dalo udìlat muzeum. 
Sòatek nabízela knížata, bankéøi i zá-
stupy dùvtipných chasníkù, prostých, ale 
se zlatým srdcem. Avšak nejen oni –      
o princeznu se ucházely též mnohé do-
zorèí správní rady a celé politické strany.

Dokud se o princeznì psalo, že je 
coura èi že odstraní nezamìstnanost, 
ženám v království to bylo fuk. Ale aby 
jim chlapi doma tøeštili po princeznì…    
A tak se jednou princezna náhodou pot-
kala s jakýmsi tajemným zlatovlasým 
princem jedoucím na bìlouši po dálnici. 
A nebylo nikdy bláznivìji zamilovaných, 
svatba se konala hned druhý den! Ženy, 
když chtìjí, umí zaøídit leccos. 
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PØÍBÌHY KØOVÍ

Køoví pámelníku, stará jabloò, houšti-

na trnek, divoké ostružiny, kopøivy a vlaš-

tovièník, hnízda plná vrabcù, zamilovaný 

zajíc, dvì myšky, pár pavoukù, malé 

mraveništì, žížaly a láskou opilí èmeláci, 

nìžní ježci, jeden žlu�ásek a do toho 

nachové kvítky vrbice… to všechno, ti 

všichni jsou tu doma – tady – v houští, 

tady – na Zemi.

Pøeøaï v hlavì na neutrál a své 

MUSIŠ – ten projev zvenèí manipulova-

ného, hysterického zvyku pøivlastòovat 

si, „uklízet”, mìnit, bojovat s èímsi – pro-

mìò v úžas objevitele – tady a teï!!!,      

v harmonii chvíle, kterou ti už nikdo ne-

vezme a ty založíš svou láskyplnou po-

hodou zdroj, ze kterého se bude to dob-

ré šíøit v kruzích, jako bys hodil do vody 

kámen. 

Ty klidné kruhy budou vysílány dál až 

k letokruhùm poražených stromù, co byly 

také živé bytosti a snad pod tìmi dotyky 

zase ožijí ve vìèném kolobìhu. Pøeká-

žely garážím, silnicím, autùm, altánkùm, 

lidem – svým stínem, svým listím, tìlem, 

co dýchá pro nás a za nás všechny.

Zadívej se døív, než vezmeš do ruky 

køovinoøez, motorovou pilu, krumpáè, do 

toho køoví za humny. Je to na tobì. Buï 

zažiješ zázrak jedineènosti bytí, nebo 

zlikviduješ malý vesmír. 

Buï z køoví vysbíráš svinèík a budeš 

s pokorou pozorovat hnízdící vrabèáky, 

š�astné zajíce, fantastické motýly... neu-

vìøitelné barvy a tvary toho „plevele”, 

anebo vytvoøíš NIC, díru do svìta, do 

vesmíru – bílou? Èernou? 

PRÁZDNO! A to naplníš svou agresí, 

rozpínavostí, blbostí svého ega.

Schválnì: Kdo je dùležitìjší pro bìh 

vìcí pozemských? Paní XY, kvùli které 

byla poražena stoletá lípa, aby paní lépe 

vidìla z kuchynì, co se kde šustne, nebo 

ta lípa, jejíž listí už nikdy nezašustí?

JSME JEDNO – CELEK – JEDEN 

ORGANISMUS. 

Každým devastujícím zákrokem na 

jeho èásti celek zabíjíme. 

V pøekladu pro nenapravitelné ne-

chápavé egocentrismy: Porazíš strom, 

zabíjíš i SEBE. 

Žijme tak, abychom neškodili.

 

JISKRNÉ RÁNO

Letní okno naplnìné ranními paprsky 

slunce ve vlajících záclonách, štìbetání 

sýkorek a zamilovaných kosù. Vlahý      

a teplý vánek proèeše vlasy, ke snídani 

jsou jahody se smetanou a plná náruè 

kopretin se zachvívá nìhou. Vùnì po-

sekané trávy, mouchy bzuèí kolem hrnku 

s mlékem, za ohradou pochrupávají 

kravky a telátka, loukou se žene býèek    

s veselým ranèerem v kostkované pro-

pocené košili na høbetì. Tedy propocený 

je ranèer a býèek ho má na høbetì. Oba 

jsou bujaøí.

Je ráno, další v øadì perel z náhrdel-

níku nevšedních všedních dní. V koèárku 

brouká dì�átko bosé a voòavé. Všechno 

tu voní po domovu. 

Voní tráva, voní hlína, voní hnùj, voní 

koblihy, voní vyprané prádlo, voní život.

Jsme jedno
Dana Raunerová 
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MÙŽOU ZA TO

Za to, že jsou antikomunisti, mohou 
komunisti. Kdyby nebyli komunisti, nebyli 
by ani antikomunisti. Kromì toho nejko-
vanìjší antikomunisti mnohdy pøedtím 
bývali nejkovanìjšími komunisty. Nebo 
aspoò svazáky.

Za to, že máme už pomalu nespla-
titelný státní dluh, mùžou komunisti. Za 
jejich èasù øídil všechno špatný hospo-
dáø stát. Když se to pak zprivatizovalo, 
aby to mohl øídit nìkdo, kdo by to umìl 
øídit lépe, tak se ukázalo, že komunisti 
pro ten úèel nevychovali schopné a po-
ctivé manažery. Proto to taky tak do-
padlo.

Za to, že nefunguje tradièní rodina, 
stoupla rozvodovost, že o mnohé dìti 
pøestávají rodièe peèovat a že se dìti     
v potøebném množství ani nerodí, mohou 
jednoznaènì komunisti. Poslali ženy do 
práce a mužùm snížili mzdy, aby zbylo 
na mzdy ženám. Ženy se tak staly na 
mužích nezávislé, a když do toho nako-
nec ještì pøišla demokracie a svoboda    
a každý si teï mùže dìlat co chce, byl 
rozklad rodiny dovršen.

Stanislav Bukovský

ANTIBUKOLIKA

Strašidlo, ty voe!
Za to, že jsou nezamìstnaní, mùžou 

komunisti. Za jejich vlády byla umìlá za-
mìstnanost. Když se s tím nesmyslem 
ponìkud pøestalo, muselo zcela pøiroze-
nì dojít k nezamìstnanosti. Za komu-
nistù se tak dlouho øíkalo, že nejsou lidi, 
až lidi pøestali být tøeba.

Za to, že jsou bezdomovci, mohou 
exekutoøi, a za to, že jsou exekutoøi, mo-
hou lichváøi, protože pùjèují lidem, kteøí 
neumìjí hospodaøit a hospodaøit neumìjí 
proto, že je komunisti nenauèili ekono-
mické gramotnosti.

Za to, že nìkteøí lidé propadli kouzlu 
hracích automatù, dali se na drogy, na 
dráhu zloèinu a na prostituci, mohou ko-
munisti. Za jejich poruèníkování, kdy vo-
dili lidi za ruèièky, se slabší povahy nena-
uèily odolávat svodùm velkého svìta.

Za to, že jsou Romové vìtšinovì ne-
zamìstnaní, a proto nìkteøí z nich z nu-
dy i kradou, mohou komunisti. Nenauèili 
Cikány, aby se vzdìlávali, a o lidi bez 
kvalifikace, jimiž bývalí Cikáni, nyní Ro-
mové, v naprosté vìtšinì jsou, není na 
trhu práce zájem.

Za to, že na svìtì není žádná spra-
vedlnost, mùžou taky komunisti. Ti chtìli 

tóny rašeliny. Všude barvy, barvy a klid, 

KLID, K L I D… S bušícím srdcem stojíš 

nehnutì, abys nevyplašila èolky pod hla-

dinou a koza u zrezlé pumpy si užívá     

s tebou tu neopakovatelnou chvíli letní 

lásky pod rùžovkou.

Každým zastavením a objevem krásy 

tvoøíme své bytí, tvoøíme realitu svìta.

RANDE POD RÙŽOVKOU

Nachové pøítmí ve stínu rùžovky vy-

rostlé z podhoubí letní lásky. Chladíš si 

nohy rozpálené žárem toho citu v tùòce, 

kam lanì chodí pít. Její køiš�álová voda 

pøijímá odlesky oblohy i zelenì svìží 

trávy a ode dna pak se barví zlatavými 
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podstatou sdìlení, což rozhodnì není 
hroznì pìkné, ale pìknì hrozné, a tak 
dál a tak podobnì, známe to, je to straš-
nì krásné, máme to rádi hroznì moc, 
tedy, jaksi, podívejte se, víte, prostì, pøi-
rozenì, normálnì, právì, vlastnì, ve 
skuteènosti, øekl bych, jak se øíká, tak øí-
kajíc, tak øeèeno, já vám øeknu, co vám 
mám povídat, tak nìjak, že, jistìže, já 
nevím, fakticky, de facto, fakt a jen kraj-
nì nerad uvádím i ty vole, lze to taky vy-
slovovat jako ty voe, ty krávo, což lze na-
štìstí vyjádøit i ve zjemnìlejší podobì 
jako ty vado, ty kráso, ale radìji ani ne-
budu pøipomínat ty drsnìjší výrazy 
všechny, však je všichni znáte, užívají už 
je rády i nìžné sleèinky. 

Mluví tak, jak výše uvedeno, nejen ti, 
co rádi mluví, rádi sami sebe poslouchají 
a pøitom mají strach, když mluví, že jiní 
zaènou mluvit, kdyby oni tøeba na chvi-
lenku jen vodopád slov, nìkdy až slovní 
prùjem, pøerušili, tak že pak, když neví 
jak pokraèovat, co ještì øíct, alespoò pa-
zvukem „eeeee” se slova nevzdávají      
a èekají, až jim slina na jazyk nìco zase 
pøinese, tak nejen ti, ale mluví tak i lidé   
z Akademie vìd, lidé hroznì chytøí, pøí-
šernì vzdìlaní a strašnì zkušení, aè 
právì oni by nás ostatní mìli nejen vì-
domostmi obohacovat, ale i uèit kulti-
vovanì mluvit. Napøíklad vyjadøovat se 
struènì a jasnì a ne v nekoneènì dlou-
hých a tím pádem tìžce srozumitelných 
vìtách, jak jste si právì i zde mohli po-
všimnout.

Hroznì krásné, bohužel, mnohdy 
nebývá a ani super vždy není, co je psá-
no. Bývá v tom pìknì hodnì chyb, ob-
zvláštì v novinách. O nìjaké strašné 
kráse ani nemluvì. Literatuøe se, té 
ušlechtilé, èi co si na ušlechtilost èiní 
ambice, krásná už radìji ani moc neøíká. 
Asi se už žádná krásná literatura nepíše, 
a když, tak jen strašnì krásná. Super. 
Literatura suprová.

mít z lidí altruisty, a když se jim je ta-
kovými, jakými je mít chtìli, vychovat 
nepovedlo, lidi se z trucu stali ještì 
vìtšími egoisty. Ti chytøí se dali na práva 
a právníci teï dìlají všechno pro to, 
abychom nežili v právním státì. Aby ne-
pøišli o kšeft. 

Zdá se, že a� od konce vlády komu-
nistù uplyne doba jak chce dlouhá, stra-
šidlo komunismu nás už nepøestane 
obcházet. Nakonec je v tom i nìco útìš-
ného. Mùžeme tím pádem ze sebe se-
jmout odpovìdnost za stav spoleènosti. 
Smiøme se s faktem, že už to lepší ne-
bude, protože komunisti to pokazili tak 
nepøedstavitelnì moc, že už se s tím i pøi 
nejlepší vùli nedá nic dìlat. 

SUPER

Kterak zprotivit hudbu? Protivnou se 
hudba stává, když z rádia se line halas-
nìji, nežli slovo mluvené. Kromì protivné 
reklamy, ta jediná s hlasitostí hudby drží 
krok. Zvláštì pak protivným jest, když 
slovo mluvené, tøeba právì nabývající na 
zajímavosti, hluèná hudba co chvíli pøe-
rušuje, ba obèas dokonce podbarvuje     
a èiní tak nesrozumitelným. A kdyby jen 
hudba to byla, ta mùže být, když se 
chce, i pøíjemná a melodická, ale hudba 
nehudba nejapnì navozující pocit fan-
tastièna, dramatiènosti èi napìtí a dìsu, 
anebo nudnì jednotvárná, ta dokáže 
otrávit docela.

Ne toliko hudba však mùže poslucha-
èe iritovat, i slovo mluvené dokáže roz-
èilovat a nechu� k jeho poslechu vzbuzo-
vat. Nutí se soustøeïovat na povinnost 
se soustøedit, na opakování slov i celých 
vìt, na výzvu k bavení se namísto rozho-
voru o nìèem, co vùbec zábavné není, 
na èetnost parazitních slov, jež strh-   
nou posluchaèovu pozornost právì a jen 
a jen na nì na úkor slov, jež by mìla být 
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Øádeèky ba i adventní
Evžen Pìnkava

Z OHMATANÉHO DENÍÈKU

První adventní nedìle. Na Chodouni 

se dìjí vìci. Již tradiènì dochází na 

pøedvánoèní veèer, takže dìti z mateø-

ské školy vystupují v prostoru naproti 

kaplièce s malým pásmem koled a øíká-

nek, které dlouho pøedtím nacvièovaly; 

jsou milé a pøirozené. Na návsi je ob-

klopuje kruh rodièù a dalších dospìlých 

návštìvníkù; po tomto vážném i ra-

dostném dìtském reji nastane chvíle pro 

postarší trubaèe, aby zahudli nejzná-

mìjší vánoèní koledy, poté jeden starší 

hošík získává výsadu, že smí rozsvítit 

vánoèní stromek. Jako by v našem inter-

netovém a globalizovaném svìtì znièe-

honic ožily lidské city a emoce, jako by 

došlo na ryzí potìšení dìtí a neskrývané 

dojetí dospìlých. Hle, v naší vsi svítí vá-

noèní svìtlo.

Jan Šulc píše v Protestantu o „evan-

gelických autorech v èeské literatuøe po-

sledních dvaceti let”, jenže odkazuje 

spíše na katolickou tradici. Napøíklad 

zmiòuje zesnulého Vìroslava Mertla, 

zatímco z literárních evangelíkù, lze-li  

jim tak øíkat, pouze Jana Balabána. Ani 

slùvkem Pavla Rejchrta èi Petra Pazde-

ru Paynea, což je nadìlení! Grahama 

Greena oznaèí za „patrnì nejvýznamnìj-

šího køes�anského beletristu 20. stole- 

tí”, zapomínaje na Heinricha Bölla aj. 

Zato  o Balabánovi napíše až náramnì, 

že Bùh je u nìho „pøítomen nejen jako 

stálý a pøitom mlèící prùvodce èlovìka    

v podloží jeho nevydaøeného osudu, ale 

v autorovì citlivosti, vnímavosti a soucitu 

i ve své podobì vlídnéa pøijímající”. Co 

Rejchrt?

Stát se to nìkdy po listopadu nebo 

pøed listopadem 1989, nikdo by tomu 

neuvìøil! V Nymburku padl návrh, aby se 

místní gymnázium pyšnilo názvem Gym-

názium Bohumila Hrabala, nebo� ho bu-

doucí spisovatel navštìvoval a v mìstì 

vyrùstal. Proti tomu zvedli protestní hlas 

dílem tamìjší studenti, že prý o nìjakém 

Hrabalovi nikdy nic neslyšeli a málem se 

chlubili tím, že autora neznají – dílem      

i jejich rodièové, kteøí školu osoèují, že 

vyhlášený piják piva údajnì není pro 

jejich ctihodné ratolesti dobrým pøíkla-

dem. Pøitom by pøíkladem byl, jelikož 

napøíklad k „trávì” nikdy ani nepøièichl! 

Univerzita Karlova neuctila Umberta Eca, 

nymburští obèané a jejich dìtièky mají 

hrùzu z Hrabala. Gotta by brali všichni.

Ve vestibulu pardubického nádraží 
zní hudba, nefalšované brnkání na klá-
vesy. Až si protírám zrak: hned u lavi- 
èek s èekajícími cestujícími si trùní pia-
no a nìjaký mladík na nì hraje. Když 
pøistoupím blíže, doèítám se, že je to 
souèást akce nazvané Piana na ulici. 
Zatímco na nádraží to pùsobí jako exklu-
zivita (jiné piano bylo donedávna k vidìní 
též na pražském Smíchovském nádraží), 
pardubický projekt jako by odkazoval      
k nìèemu takovému jako k surreální kra-
jinì mìsta a vùbec k surreálnému èaso-
prostoru. Vybavují se mi i rané surrea-
listické snímky s imaginativními výjevy 
podobného druhu. Nelze pøedpokládat, 
že by se piana zabydlela v pardubických 
ulicích, ale je to krásná, ryze snová vize.

Katastrofické sny, hororové sny. V jed-
nom dochází ke zkáze lidstva a pouze 
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šeho bytí tudíž pokládá život v sútrách    

a v souzvuku se sútrami, pøípadnì           

i s mantrami a tváøí v tváø samým man-

trám. Ta druhá daleko víc vyznává pojetí 

života promítnutého sice do nadèaso-

vých, leè konkrétních pracovních zážitkù, 

neboli kupøíkladu i do umìlecké práce, 

event. do èinnì tvoøivého podání bìhem 

pozemské existence. Obojí spojit nelze, 

leè žít v oddìlenosti jedné od druhé též 

není myslitelné ba ani možné.

Vyšla knižní Studie o životì a smrti 

hrabìte de la Cámary. Byla-li to nìkdy 

diplomová práce, potom by nemìla nikde 

„projít” ani uchem jehly, staèí øíct, že val-

ná èást této knížeèky je vìnována nikoli 

de la Cámarovi, nýbrž hereèce tragické-

ho osudu: Zorce Janù. Pøesto je v tomto 

amatérském spisku leccos zajímavého: 

pøedevším tvrzení, že hrabì nebyl lyn-

èován v kvìtnu 1945 a údajnì upálen na 

Kampì, nýbrž prchl do Venezuely a tam 

zemøel v èervenci 1952. Bolivijský konzul 

v Praze, stoupenec caudilla Franka, 

krátce i šéfredaktor Vlajky, autor hory 

knižního ètiva, manžel ruské taneènice… 

Také velitel dragounského pluku a nosi-

tel vojenských øádù. Rovnìž èlen Uni-

versalií. Pùvodním jménem Cammra.

Kateøina N., dcera Josefa Smrkov-

ského, s níž se rádi, ale nepravidelnì 

stýkáme, v rozhovoru oznaèila chodouò-

skou pracovnu èili prostøední èást na-

šeho pøíbytku za „filosofický pokoj”. Zní 

to dobøe, zní to náramnì, co je však na 

tom pravdy? Ano, je zde knihovna, re-

gály pøeplnìné knihami, a ty kdyby mìly 

švy, už dávno by praskaly ve švech. Tu-

díž snad mùžeme mít za to, že filoso-

fièno svého druhu v tìchto prostorách 

spoèívá, jenže by to mìlo být filosofièno 

nìjaké nepochopitelné biologické ope-
race nebo opatøení mohou alespoò nìco 
zachránit. Nebo èemusi zabránit. Pøitom 
já už nejsem ten, kdo se mezi tìmito 
celoplanetárními Scyllami a Charybdami 
ještì pohybuje. V dalším snu dochází     
k ještì vìtší katastrofì, neboli ke stì-
hování knihovny. Když jsem s tímto ma-
sochistickým poèínáním jakžtakž hotov, 
jsa psychicky úplnì vyøízen, vracím se 
do vyklizeného prostoru a èekají tam      
k mému nechápavému úžasu další skøí-
nì s knihami a objevuji mezi nimi skvos-
ty, které jsem nikdy nevlastnil, èi foto-
alba, která jsem marnì hledal. Do míst-
nosti se pak derou známé tváøe mého 
života.

Alexandr Tomský tvrdí v Bibliu, že ne-

máme èeskou literaturu, leè nesnaží se 

zdùvodnit, proèpak ji nemáme – prý dva-

cet ètyøi let od pøevratu a nic. Knih málo, 

spisovatelù mnoho, píše Tomský, který 

pøi èetbì mladých ovìnèených pisatelù 

zjiš�uje „s hrùzou, že se to krom písmen 

literatuøe nepodobá. Amorfní, rozplizlé 

texty, výkøiky, výlevy a emocionální hnutí 

postav naskládaných bez ladu a skladu, 

jako by publikum a øemeslo už nebylo. 

/…/ Publikum by v úvaze autora mìlo 

stát na prvním místì! Pro sebe a� píší 

podivíni jako Franz Kafka nebo Marcel 

Proust, i když nìkdy výjimeènì osloví 

svìt.” A� si prý nová generace zkompo-

nuje nový svìt konzervativních hodnot. 

A�si, zatím díky za ty podivíny!

Hovoøíme s H. rovnìž o filosofii živo-

ta v dálnìvýchodním uèení a shodne- 

me se, že v nìm existují do urèité míry 

dvì nestejnorodé školy. Ta první nasto-

luje nebo pøímo iniciuje cosi jako pøíklon 

k zpùsobu existence v souladu s jednotli-

vými sútrami a za základní hodnotu na-
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sléze navázali mnozí mladší sportovní 

žurnalisté. Nyní Steiner zemøel: mìla by 

se ustavit Cena Františka Steinera.

Ètu, co si Jiøí Rulf psal o smyslu poe-

zie s východoèeskou ex-básníøkou Len-

kou Chytilovou, naèež se mi do mysli 

zavrtají vzpomínky na pobyty s Jiøím      

a tehdejšími pøáteli v „jeho” Hoøicích       

v Podkrkonoší i na umìøenì bohatýrské 

pouti, které jsme tenkrát, v osmdesátých 

letech, spolu rádi podnikali. Leè ouha, 

nedovedu si vybavit název ani jedné       

z hospod na hoøickém námìstí, a to jsme 

ve všech rozkošnicky posedìli, pojedli     

a popili! Všem se ale øíkalo nìjak jinak, 

takže nemám nadìji, že by mi jediný 

název vytanul na mysli. Nelze však za-

pomenout na prostonárodní Batalion, na 

polívky a fr�any ve studených øíjnových 

dnech, a dozajista ani na tzv. Prdel na 

vrchu nad Hoøicemi. Jdeme do Prdele, 

øeklo se, a šlo.

Do literárních pseudonebožtíkù by  

se nemìlo kopat a škodolibost nám bu-

diž cizí, èeho je však moc, toho je pøíliš. 

Stárnoucí rzounkovec František Cinger 

hodnotil loòské kulturní události a vybral  

i pìt „nejlepších knih roku". Vyhrál u nì-

ho Haruki Murakami, za ním je Mo Jen 

(èili nikoli jeho protivník, èínský halb-

disident Jen Lien-Kche) – a na tøetím 

místì (pøed Rowlingovou a dalšími) ni-

kdo jiný než Jaroslav Èejka a jeho ro-

mán Odcizená krajina. Téma: osudy lidí, 

za protektorátu vyhnaných nacisty z Ne-

veklovska. Prý vyprávìní o manipulaci 

lidí a s lidmi, v nìmž autor zúroèuje         

i zkušenost básníka a povídkáøe. Takže 

èeská kniha roku 2013? Stìží, leè Cin-

ger zjevnì kandiduje na „pana kritika” 

roku.

aktivní, oslovované a vzývané, nikoli 

pouze tady ponìkud indolentnì bytující. 

Tak aspoò vìtu z Teologické reflexe, tøe-

ba tu, podle níž „pøímá cesta od analýzy 

jednání k etice mùže vést ke zúžení 

pohledu”. A ještì: je jednání výrazem 

suverenity jedince?

Pøekrásnì píše básník S. o Ostrov-

ních básních: „Ivo Hucl je syrový a zma-

tený v plné kráse skuteèného ducha, kte-

rý žije bez výbìru sám sebou a pøes 

sebe, ale až pøes sebe, trýznìmi a po-

divnostmi svého vlastního svìta, zjevnì 

nehotového. Docela by mì zajímalo, jak 

se to u nìj mùže sluèovat se zájmem     

o islámskou mystiku nebo pravoslaví, 

jichž obou já se dìsím skoro ze všeho 

nejvíc v religijním svìtì. Hucl se nachází 

zjevnì na polovièní cestì, ještì nedo-

honil Boha samotného, ještì nenakopl 

prázdnotu do zadku, aby mohl žít ris-

kantnì a hazardnì bez opory a tím pá-

dem v naprosté dùvìøe, krom pohybli-

vého vlastního støedu svého. Umí lépe 

(než Janota) øíznout do masa, nebojí se 

zranit.”

František Steiner a Josef Heyduk, to 

byli dva miláèci, na jejichž pøíspìvky v Li-

dové demokracii jsem se v mládí nejvíc 

tìšil. Heyduk psal neobyèejnì hutné spi-

sovatelské medailony, pohøíchu také ne-

krology: pozdìji mi bylo pøáno i jeho pøá-

telství. Steiner byl fotbalový zpravodaj 

par excellence: v pomìrech, kdy se ani  

v psaní o kopané nesmìlo do nièeho 

kopnout, psával poutavì, ano i s velkou 

znalostí vìci. Živé pero ze Steinera èinilo 

nepopiratelnou novináøskou osobnost. 

Na jeho textech se èlovìk uèil, jak se  

má v novinách psát a jak se v nich mùže 

psát. Na podobný zpùsob referování po-
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Pøedstavte si velkou kamenitou pláž, 
pomìrnì klidné moøe, svítí slunce, léto... 
A na jednom kameni se opaluje vejce, 
pìknì kula�ouèké a celé bílé. Je tady 
první den, a tak to nesmí s opalováním 
moc pøehánìt. Namazalo se krémem se 
silným UV faktorem. Hnìdá vejce to mají 
jednodušší, už mají nìjaký ten základ. 

Ještì vèera si rovnalo vìci do malého 
kuføíku. Kra�ásky, plavky, trièka, všecko 
malinké, tak akorát pro vejce. Cesta le-
tadlem ho nezaskoèila, už víckrát takhle 
letìlo. 

Pøiplatilo si, aby mìlo lepší ubytování 
s krásným výhledem na moøe, spíš lépe 
øeèeno s výhledem na krásné moøe. Vy-
balilo si vìci a veèer šlo na veèeøi do res-
taurace. Hodnì lidí a žádná vejce. Vidì-
lo akorát vejce uvaøená natvrdo a nakrá-
jená na koleèka. Lidé si je nandavali na 
talíø. Nechutné, pøíšerný kanibalismus, 
pomyslelo si vejce a dalo si na talíø tro-
chu salátu bez majonézy. 

Druhý den na pláži. Vejce pøíliš pla-
vat neumí, a tak si nafouklo malý kruh      
a v nìm vyplulo. Slunce mu krásnì vy-
høívalo oblièej. Lebedilo si. Lehce foukal 
vìtøík. Za chvíli vylezlo z vody. Prochá-
zeli kolem lidi, a proto se rychle bìželo 
schovat za obrovský kámen. Bálo se to-
tiž, že by ho ti lidé unesli a v apartmánu 
usmažili. Když je hlad, pøijde vhod i vej-
ce. Potom se radovalo, že ho nikdo ne-
našel a vybalilo z plážové taštièky sva-
èinu – chléb se salámem. 

Krásnì si tu dovolenou užívám, po-
myslelo si. 

Takhle trávilo každý den – snídanì, 
dopoledne u moøe, v poledne schovat do 
stínu, odpoledne u moøe, veèer na ve-
èeøi... Tu a tam se seznámilo s dalšími 

Vejce ve Splitu
Lucie Koutná 

vejci, ale nechtìlo navazovat žádné hlu-
boké známosti. To vejce nedìlají, ba ani 
doma, protože nikdy nevìdí, kdy skonèí 
na pánvi. Nám by se takový život asi 
moc nezamlouval – žádná rodina, žádní 
pøátelé, žádné budování nìèeho, žádné 
lpìní na svých zájmech atd. Proè to vej-
ce vùbec jelo na dovolenou? Asi jen pro-
to, že chtìlo vidìt moøe. 

Jednou se vejce vyhøívalo na kameni 
– nikde nikdo, ani živáèka. Prázdná pláž, 
mírné vlny, klid. Bylo to brzy po ránu. Na-
jednou šel kolem fotograf, rozhlížel se po 
pláži a jeho oèi zbystøily cosi bílého ma-
lého kulatého. Leželo to na obrovském 
balvanu. Pøiblížil se a: cvak cvak... Vejce 
se jen trošku leklo, ale jinak už nestihlo 
nijak reagovat – ukrýt se. 

Tak tam nehybnì leželo. 
Tohle vejce mì zaujalo na výstavì 

fotografií v domì U Zvonu na Staromìst-
ském námìstí. Mezi všemi fotografiemi 
byla èernobílá fotka: Vejce ve Splitu. 

A co s ním bylo dál? Strávilo pøíjemný 
týden u moøe. Nádherné poèasí, pøíjem-
ná voda, dobré jídlo, èerstvý vzduch. Ba 
obdivovalo i domy, pøestože se mu zdály 
na jeho vkus až pøíliš obrovské. S lítostí 
si pøedposlední den zaèalo balit vìci na 
cestu domù. Radìji by tam ještì nìjaký 
ten den zùstalo. Našlo si tam i kamarády, 
se kterými se vydávalo do pøírody. Jenže 
co se nestalo. Šlo na veèeøi. Pøi všem 
tom balení a myšlenkách na odjezd, aby 
náhodou nìco nezapomnìlo, pøestalo 
být opatrné a v jedné chvíli ho uchopila 
lidská ruka a šup s ním do hrnce. Bylo to 
tak rychlé, že už nestihlo udìlat vùbec 
nic. Chtìlo se z toho hrnce vyškrábat, 
ale po mokrých, lesklých stìnách mu to 
vùbec nešlo. Voda se zaèala vaøit. Nedì-
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Vyznání viny

Šeptám

nebo� slova

co vyznávají se

hledají

ticho

jak ptáci zimy

zrní na øímse

Vyznávám se

Otèe

že høeším

a že dìlám boty

bez tkanièek

bojím se

pádù a následných smyèek

Vyznávám se

že se vyzouvám

ze své cesty

nemám Tvou kuráž

Matko

vyzouvám se

ze sebe samé

Odpus� nám naše viny

a zmírni tresty

Amen

Vladimíra Brèáková

Popeláøka je nahá
Popeláøka

Je nahá
jak podlaha
z holého døeva
vysvleèená z hadrù
kterých už není tøeba
a v teple domova
na zem si lehá
vìøí že
u kamen
bude oèištìná
posvátným
ohnìm
Hestie

chudìra upopelená

Almužny od luny

Když luna po veèeøi
talíø smývá
a drobky hází ze stolu
mrholí
na nás hladové
co z prázdných polí
vrací se
a neví ke komu
Almužny od luny
v nás rozvlní
sny
a venku klasy

na útìk. Nikým nevidìno skutálelo se ze 
stolu a pelášilo do svého apartmánu. 
Další den letìlo domù. Docela si od-
dychlo, že tu dovolenou pøežilo. Na letišti 
ho vítali známí, a když jim to pak všec- 
ko natvrdo odvyprávìlo, byli taky moc 
rádi, že pøežilo. 

silo se, od známých vìdìlo, že je to jen 
další etapa v životì vejce, možná lepší, 
protože smažení na pánvi je horší. Dì-
silo se jen toho, co s ním bude dál. Nad-
skakovalo ve vodì. Potom ho jeden ku-
chaø vyndal z hrnce, sundal z nìj kùži    
a šel si pro nùž. A to byla jediná šance 
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Žádný Plzeòan! Jindøich Koneèný ne-
má mnoho spoleèného se západoèes-
kou metropolí, jenomže Plzeòská literár-
ní vlasti(ne)vìda mùže být podle libosti 
skoro všeobjímající: namátkou v pøípadì 
Františka Daniela Mertha nebo právì na-
tolik renesanèního èlovìka, jakým byl 
Jindøich Koneèný (1940 2009). Èili lite--
ráta a politika z Karlovarska, žijícího sko-
ro celý život v Horní Blatné. Na tamìjším 
høbitovì je Koneèný také pochován; bo-
hužel stejnì jako jeho pøedèasnì zesnu-
lý syn, nadaný básník Tomáš Koneèný 
(1976 - 2004). Zmínìný literární region 
karlovarský reprezentoval nebo zastupo-
val Koneèný starší po roce 1989 též ve 
Støedisku západoèeských spisovatelù; 
publikoval však (až na výjimky, napøí-
klad svou první knížku uveøejnil v Zápa-
doèeském nakladatelství) vesmìs mimo 
plzeòské nakladatelské podniky. Na-
konec vùbec nejradìji ve svém minire-
gionu, v Horní Blatné.

Tam se Jindøich Koneèný cítil oprav-
du doma, narodil se však asi jako jediný 
èeský spisovatel (v období pøibližnì od 
poloviny 20. století) v nacistickém Nì-
mecku v dobì, kdy již vypukla druhá 
svìtová válka. Na východní frontì se 
sice ještì nebojovalo, wehrmacht však 

Evžen Pìnkava

Jindøich Koneèný
už opanovával Francii. Budoucí básník  
a politický èinitel Koneèný pøišel na svìt 
v èervenci 1940 v Leeden Loose neboli 
až v dalekém severním Vestfálsku, kde 
potom bral rozum nemluvnìcí a batolecí. 
Byl v tom však nevinnì: jeho otec, žijící  
v západoèeském pohranièí èili v Sude-
tech, patøil k špièkovým odborníkùm v ko-
vozpracujícím prùmyslu, a tak ho za pro-
tektorátu „totálnì nasadili” v nìmeckých 
továrnách. V nich pak strávil váleèná lé-
ta, aby se roku 1945 i s rodinou zase 
vrátil do Horní Blatné. V urèitém smyslu 
pøísloveèné jablko nepadlo od stromu, 
ponìvadž mladý Jindøich se v otcových 
stopách vyuèil nástrojaøem a toto povo-
lání vykonával ve Staré Roli na Karlo-
varsku valnou èást svého života. Nikoli 
pøevážnou: pouze znaènou, a to mohl 
považovat své zamìstnání za svého dru-
hu úkryt, za ochranné sociální zbarvení.

Opravdu totiž není nástrojaø jako ná-
strojaø: k této profesi se Koneèný do-
stával velkým obloukem. Vystudoval 
strojní prùmyslovku, jazykovou školu, 
gymnázium – a by� je to k nevíøe, dál-
kovì absolvoval na Filozofické fakultì 
UK obor filozofie (a také historie). To už   
i publikoval, namnoze v denním tisku, 
básnì, ale také aforismy: posléze se       

Proto jsme ráno velmi brzy

vzali kosy

a požali

poslední lunu

v krùpìjích rosy

sami v ní bosí

jak vrazi

co vzápìtí o milost prosí

obojí vymlácené
pøedèasnì
to druhé od krup
asi

žel co dnešní noci doroste
v pøíštích zas couvne
a ejhle
z talíøe je srp
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vøené, aèkoli i tam jeho kontaktù ubýva-
lo. V undergroundovém samizdatovém 
èasopisu Vokno mu vyšla filozofická,   
ale i vyznavaèská poéma Zpovìï Dona 
Quijota, kterou napsal na rozhraní let 
1986 a 1987; knižnì vyšla až roku 2000 
v pražském nakladatelství Bílý slon.  
Proè nikoli v Plzni, kde tou dobou nevy-
cházely knížky kvalitnìjší? Pomineme-li 
jeho aforismy, tato „Zpovìï”, ilustrovaná 
Janem Kristoforim, je klíèem k autorovu 
životnímu i tvùrèímu nazírání svìta. Ko-
neèný tu promlouvá ve vìku nìco víc než 
ètyøiceti let jako tvùrce výsostnì filozo-
fický, zároveò však jako básník existen-
cialistický: zkoumá lidský údìl s vitalitou 
beatnického gesta a vtiskuje mu i dimen-
zi sebeobìtavého epického pøíbìhu. 
Také on se tu stává reinkarnací Dona 
Quijota bojujícího s vìtrnými mlýny èlo-
vìèí malosti let osmdesátých a souèas-
nì obdivujícího skuteèné výšiny lidského 
ducha, tøeba i „škvarek svobody/ která 
uhoøela v mé touze”. 

Zdálo se, že právì západoèeští bo-
hemisté mìli vyzdvihnout tvùrèí odkaz 
Jindøicha Koneèného na vysoký estetic-
ký piedestal. Kdyby nenapsal nic jiného 
než Zpovìï Dona Quijota, kdekterý kri-
tik o nìm mìl psát jako o nepopiratelné 
básnické osobnosti, navíc jako o tvùrci, 
jehož hlas mùže pøehlušit leckterého 
mluvèího literárního undergroundu právì 
tím, že poezii vtiskuje mnohdy trýznivé 
myšlenkové rozmìry. Dokonce i velebná 
duchovní mìøítka („kde není Bùh není 
svoboda”). Nestalo se tak, plzeòští posu-
zovatelé poetického slova byli mnohem 
víc zahledìni do jiných velièin. Skuteèný 
literární kritik by však pro jedny nemìl 
pøehlížet druhé, což se kritikùm pøihodilo 
právì ve vztahu ke Koneènému. Ne-
chceme mìnit literární dìjiny, ale za svou 
„Zpovìï ” mìl hornoblatnenský básník 
získat první Cenu Bohumila Polana nebo 
aspoò èestné uznání. Nebyl však z Plz-
nì, a tak ostrouhal. Pøestože psal lyric-
ké strofy, které vyrážejí dech. Pøedtím     
i potom.

z nìho vyklubal tvùrce mistrovských 
aforismù. Zároveò se pøipojil k disiden-
tùm a právì po jeho osobì StB dlouho 
neúspìšnì pátrala. Nedovedla si pøed-
stavit, že by s Jiøím Pelikánem a Pavlem 
Tigridem spolupracoval a pøísun nezá-
vislé beletrie a politické literatury zajiš�o-
val nenápadný nástrojaø z malé západo-
èeské továrny. Byl poslán na dva roky  
do kriminálu (podle nìkterých údajù na 
18 mìsícù), odsedìl si však pouze ten 
první. Pravidelnì pak øadu let konèíval 
jako politicky nebezpeèná osoba v ce-
lách pøedbìžného zadržení.

Jeho obèanská hvìzdná hodina na-
stala v øíjnu a v listopadu 1989: tehdy 
Jindøich Koneèný organizuje první pro-
tirežimní vystoupení v mìstì a záhy nato 
se stává spoluzakladatelem Obèanské-
ho fóra v Karlových Varech. Už v lednu 
1990 byl kooptován jako poslanec do 
tehdejší Snìmovny lidu, pozdìji do Fe-
derálního shromáždìní. Tam pak pùsobil 
v parlamentním klubu Obèanského hnu-
tí. V letech 1992 - 1995 byl zamìstnán  
na Ministerstvu zahranièních vìcí; z ro-   
dinných dùvodù (péèe o tìžce nemoc-
ného syna) se poté vrátil na Karlovarsko. 
V tomto regionu se intenzivnì angažoval 
v kulturním i spoleèenském dìní; málo 
se ví, že v posledních letech života jezdil 
èasto na Balkán, kde zkoumal možnosti 
pracovního uplatnìní místních obyvatel  
v èeských zemích, sám však stále víc 
tøel málem bídu s nouzí. V bøeznu 2009 
ho sklátil náhlý infarkt, pouhý rok pøed 
blížícími se sedmdesátými narozenina-
mi, na jejichž oslavu po boku mnoha pøá-
tel se tento milenec života nezkrotnì tì-
šil. /…/

Nìjakou dobu byl básník a diplomat 
Jindøich Koneèný dokonce i èlenem Ra-
dy Evropy. Uplynulo deset rokù a ve 
svých šedesáti letech jezdíval z Horní 
Blatné do Prahy stopem, protože na øád-
nou jízdenku kolikrát nemìl. Zato na mi-
nisterstvu zahranièí mìl poøád dveøe ote-
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Vždy� pøece žít je tak krásné!

Nad poslední básnickou sbírkou Pavla 
Štýbra (*1957) mùže ètenáø žasnout, smát  
se, hýkat, nadávat, lamentovat, klepat si na 
èelo, ale také tøeba (u)strnout v obdivu, v úctì, 
v pokoøe. Neutrální reakci, vlažnost èi lhostej-
nost naproti tomu oèekávat dost dobøe nelze. 
Dùvod je jednoduchý - básnì sebrané do útlé 
knížky pojmenované lapidárnì Maggi v kost-
ce a vydané v dnes již klasické edici Ulita   
(sv. 30) v roce 2013 pod patronátem plzeò-
ského obèanského sdružení Pro libris se do té 
míry vymykají tomu, co se v našich zemìpis-
ných šíøkách oznaèuje jako poezie, že to 
zkrátka nejde pøehlédnout.

Jaká tedy je poezie Pavla Štýbra? Pøe-
devším vyvìrá z jedineènosti jejího autora,      
z espritu živelné a nespoutané osobnosti. 
Štýbr je typem nonkonformního èlovìka té-
mìø renesanèního rozmìru, který je ochoten    
s kýmkoli kdykoli zabøednout do hovoru stejnì 
hlubokomyslného jako povrchního a bouølivou 
výmìnu názorù nadto ještì doprovodit procí-
tìnou recitací svých veršù, jistì ne dokonalou, 
podobnì jako nejsou dokonalé ani ony verše, 
ale recitací opravdovou, odžitou. Bìhem ho-
voru nás nesmí pøekvapit èi odradit èasté od-
boèky k èínským reáliím i Èínì samotné, ne-
bo� právì z tohoto kulturního prostøedí  své-
rázný spisovatel a výtvarný umìlec prý èasto 
èerpá svou inspiraci (a nelze opomenout ani 
jistou fyziologickou spøíznìnost, k níž se ko-
neckoncù kdysi žertem hlásil i Jan Werich).     
I když možná je to jen milá mystifikace, druh 
pábení, kterému rádi a vlastnì s vdìèností 
podlehneme.

Štýbrovy verše mají podobu urèitých ži-
votních zastavení, krátkých momentek zazna-
menaných jednoduchým, sdílným, odposlech-
nutým jazykem tak, jak se zøejmì „in natura” 
opravdu odehrály. Tyto výøezy reality poøíze-
né navíc s odzbrojující bezprostøedností a až 
dìtským zaujetím pro vìc lze velmi dobøe 
interpretovat v duchu hrabalovského totálního 
realismu, tedy jako naši každodennost pový-
šenou na výjimeèný moment, na doslova malý 
zázrak. A není snad hranice mezi všedností   
a výjimeèností, banalitou a sofistikovaností víc 
než tenká? A netvoøí snad soubor takových 
okamžikù ve svém dùsledku celý náš život,   
èi lépe: není snad jeho esencí, koncentrátem, 
trestí?

(NE)KRITICKY

„Na èápa musíte pøedevším mluvit / ne-
klátit rukama / postupovat pomalu // Na zá-
vadu není // nauèit se pár základních výrazù 
svahilsky”. Podobných bezelstných návodù, 
lidových mouder a mudrlantských doporuèení 
najdeme v knize celou øadu. Insitní charakter 
sbírky posilují ještì dvì obsese, jež nelze pøe-
hlédnout: vedle již zmínìné slabosti pro vše 
èínské od rýže pøes bambus až po Velkou èín-
skou zeï je to právì fascinace zvíøecím svì-
tem. Ten jakoby utváøel paralelu k tomu lid-
skému a v mnohém jej i pøedèil. Lidé a zvíøata 
jsou u Štýbra rovnocennými partnery, obývají 
stejné prostøedí a utváøejí jeho spoleènou 
historii. 

O tom, že je Pavel Štýbr schopen psát      
i „vážnìjší”, propracovanìjší a strukturova-
nìjší texty, svìdèí poémy (èi alespoò pokusy 
o nì) z druhé èásti pøedstavované sbírky. Za 
zmínku stojí pøedevším závìreèná eponymní 
báseò, jež dala název celé sbírce a jež vytváøí 
vlastnì jakýsi rámec celé knize básní (ale též 
Štýbrovì poezii a jeho životu). Do jednoho 
textu se podaøilo vtìsnat celý básníkùv živo-
tabìh, vztah k matce, otci a sourozencùm, ži-
votní úspìchy a prohry, ale i momenty z „vel-
kého svìta”, v nìmž válku v Koreji støídá doba 
normalizace a vzápìtí tøeba kupónová priva-
tizace èi veøejnì deklarovaný soucit s bezdo-
movci… Zmatené? Fantasmagorické? Nelo-
gický, nesourodý mišmaš? Ano i ne, to jen      
v jedné kostce maggi pøistálo celé šílené dva-
cáté století, ovšemže s pøesahem do století 
jednadvacátého, které, zdá se, bude šílené 
jen o málo ménì.

Jak jsme zmínili hned v úvodu, na Štý-
brovu poezii je tøeba mít vyhranìný názor      
a vedle øady pøíznivcù, k nimž se smìle øadí     
i autor této recenze, existuje nebo bude exis-
tovat jistì též nemalý tábor jejích odpùrcù. 
Soudì podle úspìchu autorovy prvotiny     
(Od zítøka nepromluvím, 2007), jejíž náklad 
byl krátce po vydání beznadìjnì rozebrán      
a na jejíž poetiku Maggi v kostce volnì na-
vazuje, je tìch, kterým imponuje Štýbrova ži-
votní i básnická spontaneita, vìtšina. Pøejme 
proto autorovi, v civilním životì vykonávajícím 
stavaøskou profesi, mnoho úspìchù a nechej-
me zaznít ještì aspoò jedné neprùstøelné 
sentenci: „Musel to být nìjaký slušný èlovìk / 
za celou dobu ani nemuk”.

Martin Šíp
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K jubileu Zdenky Ulèové-Gallové

Dvanáctého bøezna 1999 vstoupila Èeská 

republika do NATO. V tento den (co na tom, 

že o nìjaký rok døíve a že letopoèet konèil 

ètyøkou) ale také spatøila svìtlo svìta Zdenka 

Gallová. Tehdy ještì asi nikdo netušil, jak 

štìdré bude mít sudièky a jak pestrý život jí 

popøejí. Pøed i za jejím jménem stojí akade-

mické tituly: víme, že prof. MUDr. Zdenka 

Ulèová-Gallová, DrSc. je ve svìtì uznávanou 

vìdeckou pracovnicí a lékaøkou, odbornicí na 

léèbu snížené plodnosti. Pøes tøicet let pùso-

bila na gynekologicko-porodnické klinice        

v Plzni, nyní pracuje ve spoleènosti Genetika, 

s.r.o. Její publikaèní èinnost je úctyhodná, blí-

ží se èíslu pìti set. Kromì vìdeckých publi-

kací je Zdenka Ulèová-Gallová také autorkou 

populárnìnauèných knížek. Nechci opome-

nout její odbornou spolupráci na scénáøi k fil-

mu Alice Nellis Mamas & Papas (2010). Laic-

kého plžího ètenáøe bude nejvíc zajímat její 

tvorba prozaická. Jak Èekání na Kateøinu 

(Petrklíè 2001), tak i volnì navazující soubor 

povídek Nedosáhneme na nebe (Euroverlag 

2012) nezapøou, že autorka je povoláním lé-

kaøkou. Krátké, z velké èásti biografické, psy-

chologicky vykreslené povídky jsou laskavé, 

nìkdy humorné, nìkdy nostalgické… pøipomí-

nají minulost, nabízejí srovnání s dneškem.   

A také naplòují její životní krédo: úctu k èlo-

vìèenství. Taková je jedna z plzeòských ikon 

2010, držitelka historické peèeti mìsta Plznì 

2013, vìdkynì, lékaøka, vysokoškolská uèi-

telka, spisovatelka, žena, matka, kamarádka. 

Pøes svou velkou pracovní vytíženost si najde 

èas na akce Støediska západoèeských spi-

sovatelù, jehož je aktivní èlenkou. Jsem ráda, 

že jsme „prázdninové sousedky z Valchy”. 

Jsem ráda, že znám Zdenku jinak než v bílém 

plášti, tøeba na pøehradì na kajaku nebo pøi 

venèení psí smeèky. Pøeju jí k životnímu ju-

bileu, a� se dále ve zdraví vìnuje tomu, co ji 

tìší. Podíváte-li se na autorèiny webové strán-

ky, uvidíte, jak široké je spektrum jejích zájmù. 

Vystaèilo by na nìkolik životù. Tak a� si svého 

plného života nadále užívá plnými doušky. 

Tamara Kopøivová 

NÌCO SE STALO

I letos se udílely Ceny Plže

Ve støedu 12. února 2014 se v plzeòské 

Polanovì síni po roce opìt pøedávaly ceny 

literárního mìsíèníku Plž. Moderování slav-

nostního veèera se ujal Vladimír Novotný, 

šéfredaktor Plže, kterému zdatnì sekundova-

li Helena Šlesingerová, øeditelka Knihovny 

mìsta Plznì, a Vladimír Gardavský, zástupce 

šéfredaktora. O hudební doprovod poøadu se 

postarali zástupci dvou generací hudební ro-

diny Karpíškovy – otec Milan Benedikt a jeho 

syn Michal. O tom, že si Ceny Plže za svou 

více jak desetiletou existenci zajistily znaèný 

vìhlas, svìdèí bezesporu skuteènost, že kul-

turní sál byl naplnìn témìø do posledního 

místa. A kdo se tedy stal letošním laureátem 

Cen Plže a obdržel k diplomu i sklenìnou 

zmenšeninu ikonického mìkkýše?

Cenu Ason-klubu získala Lucie Koutná 

(*1980), jejíž básnická i prozaická tvorba v so-

bì tradiènì spojuje pokoru, hravost i spon-

tánní radost z psaní. Je tøeba pøipomenout, že 

to není jediný Lucèin úspìch z poslední doby 

– aktivní autorka se mùže pochlubit ještì 

loòským druhým místem v literární soutìži 

Vlny modrého delfína, urèené pøedevším pro 

mladé, nezavedené spisovatele. 

Ceny Plže si pak mezi sebou rozdìlili 

básníøka Kateøina Sachrová a prozaici Jiøí 

Koláø Doubravický a Daniela Kováøová. Nada-

ná Kateøina Sachrová (*1982), která patøí 

mezi vìrné pøispìvatele Plže, se prezentovala 

ukázkami ze své nejnovìjší tvorby a paralelnì 

recitovala èeské a francouzské verše. Zku-

šený spisovatel a sušický patriot Jiøí Koláø 

Doubravický (*1935) zaujal veøejnost zejména 

svojí poslední knihou, souborem lyrických im-

presí Èáry na nebi. Trojici laureátù uzavøela 

Daniela Kováøová (*1964), známá autorka 

populárních románù (za všechny zmiòme ti- 

tul Sbohem, cizinko èi nový soubor fejetonù 

Jak se dìlá štìstí) a úspìšná právnièka, která 

bìhem pøedávání Cen Plže prokázala i not-

nou dávku elokventního nadání a smyslu pro 

humor.

Martin Šíp
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Antibukolický hold Stanislavu Bukovskému

Vladimíra Brèáková (1982 Písek)
- bohemistka a básníøka, žije v Plzni

Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) 
- výtvarník a publicista

Oldøich Janota (1949 Plzeò) 
- hudebník a literát, žije v Praze

Jiøí Koláø (1935 Praha)
- básník a prozaik, žije v Sušici

Tamara Kopøivová (1962 Plzeò) 
- pedagožka a básníøka

Lucie Koutná (1980 Praha)
- básníøka a prozaièka,
  žije v Praze a v Plzni

Daniela Kováøová (1964 Ostrava)
- právnièka a prozaièka,
  žije ve Štìnovicích u Plznì

Miloslav Krist (1963 v Plzni) 

- typograf, grafik, publicista

Vladimír Novotný (1946 Praha) 

- bohemista a kritik, žije v Chodouni

Evžen Pìnkava (po 1940 v Èechách) 

- pseudonymní kritik a básník, žije

Kateøina Sachrová (1982 Plzeò)

- pedagožka, básníøka a prozaièka

Milan Šedivý (1977 Teplice)

- básník a kritik, žije v Praze

Martin Šíp (1979 Plzeò) 

- bohemista a germanista

Karel Trinkewitz (1931 Meèeøíž) 

- výtvarník, básník, esejista, žije v Rabí
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