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EDITORIAL 1

Plž by radìji pøipravoval samá svá-
teèní èísla, leè není zbytí, èervnové èíslo 
èasopisu je opìt smuteèní: tentokrát je 
vìnováno Karlu Trinkewitzovi a pøedsta-
vuje hold tomuto významnému výtvarné-
mu a slovesnému umìlci. Agenturní zprá-
vy o jeho úmrtí vesmìs pøešly bez po-
všimnutí, že tvùrce poslední desetiletí 
svého života strávil v západoèeském 
Rabí, pohøíchu nepøipomnìly ani všech-
ny knižní publikace, které Trinkewitz vy-
dal v našem literárním regionu. Agentury 
bývají ledabylé, a ti, co z nich bezsta-
rostnì opisují, jsou ještì liknavìjší. To ne-
napravíme, tudíž aspoò uveøejòujeme     
z Trinkewitzova literárního odkazu vícero 
ukázek: jeho nová haiku, jeho konkrétní 
poezii, starší exilovou publicistiku… Vra-
címe se však i k jeho výtvarným dílùm 
novìjšího data: do konce roku budeme 
otiskovat nìkteré kresby z umìlcova 
náèrtníku. 

Souèástí trinkewitzovských materiálù 
je i jímavý vzpomínkový nekrolog z pera 
umìlcova velkého pøítele Miroslava Sula-
na, jakož i kritické hodnocení jeho afo-
rismù v oèích Vojtìcha Nìmce. Za stejnì 
závažnou èást èervnového Plže pokládá-
me pøíspìvky, které jsou jakousi „živou 
poctou” Trinkewitzovì umìlecké osob-
nosti. Máme tím na mysli jak básnické, 
tak i aforistické texty Jana Jelínka, které 
vìdomì i spontánnì navazují na nebož-
tíkovo tvùrèí myšlení v tìchto žánrech – 

a s duchaplnou experimentální „kapkou” 
se k smuteènímu trinkewitzovskému hol-
dování pøipojil i Milan Šedivý. Jak k po-
zùstalosti Luboše Vinše, tak k literární 
pozùstalosti Karla Trinkewitze se bude-
me i nadále vracet, dokud… dokud Plž 
bude Plžem.

V tomto èísle jsou dozajista i další 
pøíspìvky, které s radostí doporuèujeme 
plžomilným ètenáøùm. Pøedevším gratu-
lujeme Martinu Langovi k jeho životnímu 
jubileu: kdysi jsme ho omladili, teï ho ur-
èitì nepostaršíme. Z dalekého, tolik da-
lekého mìsta Brna nám své nové básnì 
poslal plzeòský rodák Vladimír Œrámek. 
V tomto èísle najdete dokonèení hypno-
tické prózy Vojtìcha Nìmce. Aby došlo 
aspoò na nìjaké radosti všedního dne, 
Stanislav Bukovský sice nebere kýè pøíliš 
na milost, zato se s renesanèním gurmán-
stvím rozepisuje o kuchaøkách (o kníž-
kách tohoto druhu, nikoli o ženách tohoto 
druhu, by� ty i ty mají nesmírnì mnoho 
spoleèného). Básníci umírají, poezie je 
však nesmrtelná a pøicházejí i talento-
vaní tvùrci: napøíklad Miroslav Sosoi,      
z jehož tvorby jsme prozatím publikova- 
li pouze jeho práce prozaické.

Snad to jsou poslední smuteèní èísla 
tohoto roèníku. Plže i jeho ètenáøe èeká 
léto, letní mìsíce, dovolené a prázdniny, 
k nimž tradiènì patøí i plží letní dvojèíslo. 
A� se vám líbí a a� je i letošní léto po-
chváleno. 

Mám do dvanácti hodin opustit zemi…

Karel Trinkewitz
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Karel Trinkewitz 

Haiku z Hamburku i Rabí
Na Labi v bárce

spí racci

Jak stár jsem,

èas co dar brát chci

V sklenìném døíku

karafy jat,

v smrt pøikut

schne karafiát

Pejska jda venèit

k nivám,

na svìt mravenèí

zvìdav se dívám

Se šneèkem soucit

mìjme,

my na smrt jdoucí

vyhnanci zemì

S jarem se rok mih

už zas

Kvìt spad mi do knih:

Život je úžas!

Mùj pes, umáèen

v travách,

vlhkým èumáèkem

pusu mi dává

Jabloò poslední

kvìt má

Vpleten v ose dní,

rým snoubím k vìtám

Chtìl jsem zrovínka

básnit,

vtom kus hovínka

v tváø holub støás mi!

Macešek bílé

plátky…

Co mi chybí let

do dìtství zpátky!

Zas voní kvítí

høbitovní

Je èas jíti

s TAO zøít v to nic

Zas, stará hrušni, 

kveteš

Mùj pejsek dušný

jak já stár je též

Kvìty v zahrádkách

schnou osudnì

Zakrákal

sbor vran v sklonku dne

Jde vítr ovsem

zrajícím

Lovec slov jsem,

ne vrah, zajíci!

Smetaník luny

v oknì

Noc ten terè plný

též k ránu sfoukne

Pamì� bìží tím

co znala

Cesta žitím

je Via mala

Svìt klamným bohùm

klaní se

Sisyf pohnul

kámen Camuse
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Žití vinice

pustne

Osud viníce

žalujem frust dne

S mraky nech plout mne

krajem

Ohnice žloutne

kde k smrti zrajem

Sklo rosy slil mák

v koøeny

Slez tam slimák

sluncem zmoøený

Svùj kotouè vrhni

Phoebe:

vlaštovka první

už brázdí nebe

Bobku jsem nasík

Pegasovi

jsa klasik

s moudrostí sovy

Goghovy žluti

ohnice

Stesk mì nutí:

pro rým ohni se!

Vstal nad sad ovál

luny

Už zakódoval

pøíští den slunný

V polí vitráži

barev na sta

Zítra žít

než konec nastal!

Jak by v klín lip vnik

pyl vèelí

Zeus chlípník

vnik v nymfu celý

Pošta mi trosky

zpráv teï nosí

Svìt bosky

jde do Canossy

V mrazném dni soucit

srdcem mi škub

V tmì tmoucí

hlad trápí myšku

Na vìži v Rabí

èas ustal

Múza zkrabí

mlèbou svá ústa

Mlète už, psavci

této zemì

Øeè plav si

po Léthé temné

Sníh v oraništi

vrzá

Mráz v norách hmyz štíp

jak zisk lump v burzách

Lásku, jíž skryt jsem

lákám zpìt

Srdcí rytcem

byl jsem na Kampì

Lásko má, voláš

mi zøídka

Z krásy koláž

je štìstí støídka

Noci, posle tmy

s filmy

Homér osleplý

s Borgesem zbyl mi

Studánko èistá

mé øeèi

pøinu� èíst dav

verš krásy køehèí
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Láry fáry I.
Trinke-witze versa

METANOLO  ISLÁMOVÉ VÍNO3

POZDNÍ SBÌØ AKCIOVÁ SPOLÈENOST

 

IŠTVÁN SOCIOPAT?

I ŠTVÁN HÙØ – SOCIOMAT!

ANÁLOGICKY SPECIFILCKY

PO(B)LICEJNÍ STÁT P®ORADCE

ÈEZTNÌ! MRAVIDLO

DEMI SEKTA TEURORISMUS

RAFINOVOVANÁ SVINÌ ZØI�OVATEL

PROPYSKY PEDADOG

PRA VIDLE HAMPEJZ?

V PRAVIDLE ÒAMPEJZ!

Jan Jelínek

Sníh prosák jmelí

v stromì

Kùò osamìlý

spás trávy skromnì

V chvíli spavou èet

jsem v loži

Z knih lez pavouèek –

v zimním dni ožil!

Hrad v rozvalinách

mešká

Jen ozva líná

je èlovìk dneška

Jde kráva hovníc

luh skromnì

Z nièeho v nic

i já jdu v hovnì

V høbitùvku pøi zdi

hrob prázdný

Pcháè ho hyzdí

zvedají hráz dny

Humna mých dìtských

toulek!

Muž starý teï ztich

v lùžko se dovlék
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AUTO POLYP

RITA POLIB

VÍRU FALUS

LENCE FLUS

SEM U

CHÁM BOHA

FORSÁŽ OKRAJINA

PYJ MANŽELEKCE

ORAT MANŽELÁNÍ

I VNÌ MANŽELKANÍ

PEK LÍÈKO NADOLŽITÍ

DOBY TOK ØITITEL

BIVOKÁLNÍ VOKALÍZACE

MANAŽERT DEBILITAL

SE KÉRKA KONZULTA(N)CE

BOJ SMRDKA S KOZOU

OHOLÍ

ŽIVOT PRIOØITNÍ

MLADOBOREC DEBILANCE 

STAROBINEC ARMSTRONG

NEØÁD KOHN

ØÁD ZUL

NERAD TÙJE

P.R.ASEÈINKY           KATASTROLOG

RATHIONALISACE NADOLŽIVOTÍ

MATE KOPU

MA LACE

A RACE

TYKÁ PSICE

MÚZEUM MÚZ PRDELFÍN
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A� sám k sobì jdu
Vladimír Šrámek 

/ památka /

zesnulých
ze snù líh
z hrobù hniloba nasládlá vane 
dnù minulých

/ kavalérie /

prošel sadem tøešní
natrhal si
neptal se

slunce mìlo lví høívu
voda vrásek plnou tváø
a do ráje jela hned pøíští tramvaj

mucholapky trhaly prsty 

/ jaro / 

nevìsta má šaty potrhané 
vybuchují krtiny
vèely chystají se na
snìženkový med

/ vyhrál jsem / 

vyhrál jsem ale
nevìdìl jsem
o co se hrálo

s výhrou pod paží jak
hlavou s�atou
šel jsem 

a šeptal si:
a� sám k sobì
jdu a
najdu...

/ èekání /

rukama tì hladím
pokryty jsou kùží masem 
èekáním oteklé

plíží se za teplem

/ velký tøesk /

rty
zapalovala zápalnou šòùru

jak bùh když rozdmýchával 
oheò pod vesmírem 

plamen bìžel tìlem až
k soudku prachu v hlavì

výbuch – rozpínám se

/ metamorfózy /

stokrát se zakuklím
vláknem omotám
ve tmì poèkám

stokrát si pøát budu být
nìkdo jiný

nakonec se zase vylíhnu
já

/ kardioverze /

Klid, mami
srdce se zastavilo 
rozhlédlo a
a ke smrti to vezme 
objížïkou
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táto, vezmi deku andílkùm za letu

ve svìtì který stydne

teplo klidné

duše duši pøedává štafetu

/ usínání /

Kryštófe

vrána ti oèi vyklófe

mamko – ruèenku

straší strašidla – tam venku!

v kamnech kosti lámou

skøípe pantem skøet

stín cloumá mrtvou pannou

Kryštofe, spi už!

Co to bylo?

Nic, jen myši chroupaj jed

/ soutok /

chceš-li zvítìzit 

musíš proti proudu.

Sleduju ukazováèek Svratky

prostøedník Svitavy.

A hejno labutí 

které se špinavé rodí 

a životem bìlají

vzdoruje proudu

/ z Bílovic do Brna /

mlha zalyká se kouøem

krvinky šípkù okyslièují ducha

létem popsané listy padají

/ TO /

ráno když všichni spali

vlezl jsem pod ofinu jezu Pilaø

a dýchal vydýchaný vzduch

vzrušení sekalo do vody nožem a

jedno bylo že to byl jen mùj prst

ráno kluci odjeli pro pivo a k snídani

                           lahve vystavìli do písku

všichni jsme byli pro –

žít jednoduše!

teï už vím, co jsem mìl udìlat:

odrazit se

temeno rozbít o kamenný rantl 

a nechat se ve tvém náruèí hýèkat jak

kmen který sice po proudu chce 

avšak na místì zùstává

/ tenemos PRISA /

tìším se na

pøíští léto zas

budeme si slibovat co všechno zažijeme

já na býèí rohy budu chtít nabrat

                                               budoucnost

ty pøítomnost ve vìèné smyèce nechat

                                                       obíhat 

zas budeme si slibovat abychom se

                                                    nakonec 

staèili jeden druhého letmo

dotknout

/ nad ránem /

ne ty

ne ty!

køíží se v noci svìty
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Arytmická odyssea
Vojtìch Nìmec

(dokonèení)

Jsem tu s ním: oba v Egeru, samo-
druzi steskem po svìtì ve velkém rozli-
šení. Procházíme ulicemi, nebo spíše: 
on prochází, já pouze sleduji, s pøesností 
hráèe tetrisu pøedpovídám, jak se bude 
Dvojta cítit, co si bude myslet, zaplòuji 
každou škvíru pochybností, liju do ní be-
ton, tu plíživou smrt – zrovna jsme minuli 
místo, kde se buduje na dluh: už staletí 
tu naprázdno mudruje míchaèka, proud 
míchání, vùbec ne vìdomí, tu vteøinu-po-
vteøinì vyvrtává do myslí obyvatel díry 
jemné jak dech èasu, nedetekovatelné 
monitoringem mozkové hmoty, vln, echo-
lálického algoritmu, kterak provozovat 
komunikaèní praxi. Jak jsme se tu octli? 
Ptáme se tak mlèky, nikdo to nemusí vy-
slovit, otázky se trousí pychomotorikou 
myších bobkù už tím, jak dýcháme nebo 
pøevalujeme beztváønou masu jazyko-
vého leviathana tam kdesi ve vìdomí –  
a vypadáme, ó, my prokletí!, jako ta nì-
mì užvanìná míchaèka, osiøelá už dob-
rých pár generací. Prošli jsme kolem, zní 
za námi nekoneèné, koktavé vrrrrr, mì   
v tu ránu pøepadá chu� vyprávìt cosi ji-

ného, jinde a jinak. Pøedstavím si ještì 
Dvojtu, jak odemyká dveøe rodného hníz-
da, nasaje plísní nasáklý vzduch, pøivítá 
ho sklepní pohostinnost, asi taková, co 
kdysi konejšila ustrašené pøed nálety, aè-
koliv vìdìla, že puma projde støechou, 
jednotlivými patry jako nùž masem až ke 
sklepu, kde se buï zapouzdøí, zamasku-
je harampádím a poèká si na povìstnou 
dìtskou zvìdavost, anebo okamžitì,v ten 
jasnì teplý bod èasoprostoru, radostnì 
rozdá žár, svìtlo, tlakovou vlnu a šrap-
nelové pozdravy plnými hrstmi – tak je 
milostnice štìdrá! To už je ale zapouz-
døená minulost-budoucnost. Navrácený 
její tøíštivý, burácivý hlas neslyší: prostì 
& jistì si odemkne, zuje boty, pøivítá se s 
okolím a rodinou, pohladí koèku... To zná-
me. Proto jej opouštím, moje kroky smì-
øují kamsi mezi lid, kde jsme zapouzdøeni 
jako bombová nálož, anebo pøipraveni 
rozbuškou vzplanout, rozdat Lásku.

Pøede mnou se však nedìje nic vše-
rozdávajícího, ani nejsem hermeticky 
uza-vøen v reflexivních spodních prou-
dech. Vše, celièká ne-danost reality, je 
jaksi roztøíštìné, nesouvislé jako ostatnì 
vždy – to se po mém zesnutí nezmìnilo, 

jedu rovinou a zpívám si:

chtìl bych chtìl bych 

mít horkou krev Hunù

místo toho mám ožralou èuòu

jedu, volantem skoro nehýbám 

                                                a øíkám si:

když v rovinì tak rovnì

zelenit se! do jara vydržet! – zamávám

                                                    ozimám

Svratka v kostýmku konfekèních bøehù

Svitavu maskuje ve vystouplém bøiše 

bokem mírnì doleva houpne 

a hned doprava 
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Sám jako jsem vždy býval za živa – 
úsmìv hned chutná jinak, sarkasticky: 
jsem v tom kosmickém stavu blažený, 
celistvý.

Kudy jsem v tom prorockém stavu 
kráèel, stékal ze stromù smutek, listy se 
kroutily v negativním echu mých myšle-
nek, z jehnìd kapal nestydatì, venericky 
mùj starý bodrý nihilismus a kdesi v ko-
øenech se usazovala cynická vláha jako 
stopa nìèí mrtvé tkánì, požehnané živi-
ny. Lidé, ten Bohem vyvolený druh, mì – 
neviditelného smíška – míjeli, a aniž by 
poznali proè, do myslí se jim š-š-š-poti-
chouèku jako myší nindžové vkrádaly 
pøedstavy smrti: pokojné šémhamforáš 
alkoholického polykání práškù, šup-šup 
holky, klucí, zavøete oèka a chlopnì své 
a spìte spánkem spravedlivých, halelu-
ja!; anebo živelné, smìlé, divoké olympij-
ské skoky pod kola, do vln nebo na kolejiš-
tì – líbeznì naèasováno, komentátorsky 
glosujeme, zatímco skokani s pletenci 
hluboko zaraženými do trupù, jak se s ni-
mi vášnivì, donjuansky pomilovala gravi-
tace života, se komíhají jako groteskní 
deformity tak dobøe známé z krajin vysvì-
cených radioaktivní vodou, fosforovými 
støepinami aj. prùvodními jevy Pravdy    
& Lásky, jež triumfálnì, bravurou horko-
kašovité krasobruslaøky, vítìzí nad živo-
tem: bravo a vivat tìm elegantním pi-
ruetám!

Mìní se jim výrazy tváøí, vskutku, po-
hleïte na nì, puèmeloudy. Místo optimis-
tického zírání pøed sebe, kamsi ke svìt-
lým, svìtlejším, ba nejsvìtlejším zítøkùm 
(juch, juch, juchù! výskne si pramáti Vlast 
odkudsi ze sousedství, jen co zvìtøí upo-
cená, dobøe najedená bøicha, chudìra je 
celá olezlá vilným duchem doby, fujtaj-
blová, vypelichaná slípka ko-ko-kokodá-
èící na smetišti, nastavujíc záøící,propast-
nou kloaku: kdo by se nad ní neslitoval   
a nepojal ji za vývar – bøicha mlaskají      

aèkoliv jsem si tìsnì pøed zhasnutím 
mor-tálního vìdomí pøál opak: a� se vše 
vysvìtlí, a� se stanu vševìdoucím plo-
voucím Duchem, a� nemám už žádných 
pochybností, otázek, muk! Houby s oc-
tem, jakkoliv je mám rád! Místo toho je 
realita & irrealita snad ještì více roz-
ostøená, plná pøeludù, chimaerických 
záhad bytí-nebytí: naprosto v souladu    
s mou smrtelnou, roztìkanou, blábolící-
na-cestì-z-hospody-domù osobností. 
Posuïte sami z dalšího mého líèení:

Podnikatel si nasliní prst, a pokud 
fouká vítr správným smìrem fíííí-hááá-
hóó, tak odjíždí na jih za plachetnicí; 
uprostøed vìty, v prùbìhu jednání, na ná-
mìstí v družném hovoru s poddanými. 
Jachta ho èeká s otevøenou kajutou, celá 
rozechvìlá, kde ten roš�ák zase plachtil 
beze mì, v cizích vodách za chvostem 
Mamona, toho kujónskýho kluka z pla-
kátu, jak ho máme všichni rádi, ten jeho 
matematický humor, smysl pro logiku     
a pedantskou tendenci zakládat úèty 
výhradnì v pøímoøských bankách prolez-
lých kraby poustevníky, obývaných ma-
kaky, zamìstnávajících chápavé mulaty-
mulatky-lemury, jen k usmìvavým, snì-
dým bankéøùm-bankéøkám-lemurùm „no 
problem, sir” pìknì do sejfu, ták, pomalu 
a obøadnì jako dávala maminka miminko 
do peøinek: „Buliki-buliki, ty mùj Fiskální 
Schodku!” Po obleku, jehož každý steh 
vás bude stát dvanáct miliónù vykoupe-
ných bangladéšských dìlnických opic,zù-
stane pachová stopa: mezi lhostejným 
rejem podøízených, v chumelenici vasa-
lù, co si, chachá!,myslí, že mají svaté prá-
vo ovlivòovat bìh už tak dost naskripto-
vaného svìta. Tuhle vùni propocených 
dìtských otrokù nasaju, abych si pøipo-
mnìl smrtelnost, a znovu rozvážnými kro-
ky køižuji ulice, ètvrti, sídlištì na okraji, 
kde útoèí na mé nekrotické chøípí výpa-
ry amfetaminu, aleje, parky a obchody.    
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nìjaké skupinové terapie pro nechtìnì, 

vlastní brankou odepsané hráèe, ty za-

pomenuté, cestami strhané Odyssee sti-

žené radostnou amnesií) suicida v ma-

lém èi velkém stylu.

Radìji ale nebudu takto roznášet po-

myšlení na skon jako tehdy, když jsem  

si ve smrtelnickém pøestrojení šel èistì   

z nostalgie nebo nesmrtelné nudy-nudy-

nudy... koupit toèenou zmrzlinu do zá-

bavního parku, eh... no krátce a jedno-

duše, a� to nikoho nebolí: mé emoce roz-

víøené jahodovou, èokoládovou a vanil-

kovou pochoutkou vyvolaly ten neblahý 

den erupce èerných myšlenek – ty pak 

pøeskakovaly z hlavy na hlavu návštìv-

níkù kolotoèù, støelnic, houpaèek, cen-

trifùg aj. radostí z fysikálna jako kulový 

blesk nebo neøízená, nerozhodná veš-

vývrtková-larva a tatínkové si v tìch bou-

øích ducha zoufale cpali vzduchovky do 

hrtanù & hltanù jako nìjací fakíøi-sa-

mouèni; maminky s vítìzoslavným ííííík   

a áááách seskakovaly z létajících labutí, 

jistìže støemhlav coby hrdinné, bohatýr-

ské sokolice zteèí proti loupeživým jes-

tøábùm bytí; dìtièky s vyplazenými ja-

zýèky zvídavých nezbedù svíraly konce 

kolotoèáøských, støelnických, houpaèko-

vých, centrifùgových aj. radostnì elektri-

fikujících kabelù, èekajíce na Impuls... co 

se stalo, stalo se. Nikdo se nedozví, jak 

to celé bylo, totiž že jsem to spískal já 

samojediný svou nestydatou mlsností,    

a i kdybyste to celé vy, morálnì neskvr-

nití ètenáøi-salamandøi, nahlásili na poli-

cii, nechali sepsat protokol, doložili pøed-

mìt dolièný, tedy toto immor(t)ální spi-

sování, už by mì nemohl dopadnout ani 

Odysseus brány podsvìtí otevírající, ani 

president republiky Èuchonské, ani sa-

ma smrt. Jsem v Pánu, a tedy za odmì-

nu potrestán, dokonáno jest!

i u obíraných kostí, sr-srr-vysrrrkávají mo-
rek, vykusují klouby, odhazují atrofovaná 
køídla, muøí nohy, zobák pohodí koèce-
mlèenlivé-loudilce, aby se taky zalkla) 
klopí zraky do zemì, ano, i tam, kde se 
z-zz-zzzubí oblièej Spasitelùv, jak jsem 
jej tak lásky-pravdo-plnì-orálnì vyobra-
zil jsa zcela nemnišský Andrej Rubljov,    
v oèích se tìm š�astlivcùm leskne stesk 
po štìstí, náhlé prozøení èi vzpomenutí, 
že pøeci vše má svou druhou tváø, nejen 
lidé, vìci a jevy, ale i životy & smrti: nì-
kdo skonèí ohlodán zvíøecími miláèky, 
sám, pomoèený blahem, že má od všech 
pokoj, s chrèivou zubní protézou v èelis-
tech, dùstojné pod-odcházení oblièejem k
laze jako odstrašující pøíklad;nìkoho dos-
tane náhoda, bude se tìsnì pøed tím, 
než odpluje za jarního deštíku jako mé 
rituální plivance do svìta vìèných muk, 
oèima šokovanì ptát „Co je? To je ono? 
To je celý? Žádám o zopakování cere-
moniálu...” (asi jsem ještì nevysvìtloval, 
že lidièkové rádi pøed smrtí blázní, aby 
vzbudili lítost, vypadali roztomile šaškov-
sky – vždy� poslední vìci èlovìka mají 
býti dle øádu vìcí dùstojné, pokojné ales-
poò ma-li-lin-ko, jinak je exitus odvolán, 
smrtelník dostane druhou šanci zdech-
nout zcela jinak, lépe: patøí to k té èlo-
vìèí švejkovštinì, však vrah bude taktéž 
pøedstírat, že si své èiny neuvìdomuje, 
psychotik boží); a na leckoho èeká krá-
lovská disciplína pøímo atleticky-gymnas-
tická, totiž nefalšovaná (che, che, výsost-
ní demonstrativní sebevrazi, jimž se ten-
to akt vùle – odvahy ve zbabìlosti a vice 
versa, jak je libo – povedl jaksi omylem,   
a pøesto na jednièku s hvìzdièkou, jsou 
právì ti nejneš�astnìjší ztroskotanci, co 
vùbec mohu ve svém pøístavu lidumil-
ského spolupopíjení potkat: vìènì melou 
mlýnkem výèitek, sebeobviòování, des-
iluse... není s nimi kloudná øeè; jako kdy-
bych neexistoval: mìly by být zøízeny 
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MY

SLIV

ÉÈEK

CALIGULÁŠ

ZBOŽNÌNA NÌMCOUVÁ: BEBÍÈKA

ONOŽENA 

NA NOŽE

ZPOD DU PONT

DUPOT BOT

„DU,” VONT

ORÁÈI NA

AÈ I ORÁN

A ÈÍ RÁNO

A NÁROÈÍ

A ÈÍ NORA

A ÈÍ ARNO

ÈIN ORÁN

AÈ I RÓNA

ANI ÈÁRO

OÈI ARNÁ

ON ÈI ARA

A ÈO IRÁN

ÈIRÁ ONA

atd.

Lámy div šine…
Hommage Karlu Trinkewitzovi

Josef II.: MOC ÁRT, MOZART!

piráti: Aaron COPYLAND

cembalisté: Kein Bach aber nightmare...

Jinan WolfGanga Goethe: Pancerfaust

básník: CALIGULINGUA

Herodes: BA, ROK 0

MONT EVER di

APLAUDIO

ORLANDO di PALASSO

CIORANA

OÈI RÁNA

ÈI ORÁNA

RÁNA OÈÍ

ONA ÈIRÁ

IO ÈÁRNÁ

ANI ORÁÈ

RAÈÍ ANO

A NA ÈIRO

ORÁ ÈÍNA

RÁÈÍ ONA

ANO I ÈAR

AÈ ORÁNÍ

Karel Trinkewitz 

Ciorana

Milan Šedivý 

KAPKY DEŠTÌ
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Diagonála

Dvì kupole svaté Sofie…
Snad nejsi jako Lucie

a noci neupíjíš.
Dvé sytì zelených berylù

ztemnìlých šmouhou skorylu,
svým zrakem po mnì sjíždíš…

Zhltni mì jako peèeni!
Nic nezmìní 

medové plástve bobøík mlèení.

Japonec

Šel Japonec k øece,
když tam došel, vece:

„Já jsem malý Japonec,
nejsem ale pitomec!

Kdopak øíkal, že zde v øece,
z lodièky, zabalen v dece,
mùžu støílet na kytovce,

jak se mi tu jenom zachce?”
Nejsem pøec obìtí klamu!
Rákosí jak ve Vietnamu,
místo loïky jenom prám.
Jakpak si tu zachytám?

Kterak u vsi Nadryby
mùžu støílet velryby?”

Malíø a múza

Maluju v noci,
maluju ve dne,

maluju v horku za poledne,
pøestat s tím prostì není v mé moci.

Jako nádeník na podruží!
Múza se pøede mne postavila,

prùsvitnou košilku rozhalila,
ve své moci mì drží.

- Snad je to výzva k milostným hrátkám?
- Pøíteli drahý, pøi Velikém býku!
Vùbec v tom nehledej erotiku.

Døu se tu jen kvùli vysokým splátkám.

Není, èeho bych litoval
Baletní mistr

Raz, dva, tøi a pa de dé!
A co ty ruce, milé dámy?

Kdypak se vám to povede,
tak co je to dnes s vámi?

Baletky? Dojièky z jézédé!

Tak, vezmeme to znovu…
Ta záda pìknì do váhy!

Jste vlaštovky, ne sùvy v krovu.
Vykroèit z první polohy,

tak ne, blížíte se snad rovu?
Chce to jen trochu námahy!

Nemìjte nohy jako z jeslí!
Natáhnout a pìknì zapružit!

Hmmm… køivé jak z rokokových seslí,
to chce jen klouby otužit!

Tak dobrá, dnes už toho dosti,
pøevléct a domù, vy staré kosti!

Herci jedou

Herci už od nás jedou pryè,
jejich vozík zas táhne dál,
ospalí jak zvadlý petrklíè,
co v knížce sis jej lisoval.

Na cestì za mìstem ranní párou
ztratí se v mžiku i s jejich károu

a sál v hospodì zas osiøí.

Veèer dohráli poslední kus,
pak zhasli všechny lampy,

naložili svùj malý vùz
tam u skladištní rampy.

Do rukou planou rùži vzít…
dívka ve spánku vzdychá,

není tìžké ji nevzbudit,
vždy� cesta je zde tichá.
Na novou štaci zamíøí…

Martin Lang
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Milenci r. 75

Opøi se o mé rameno,
ještì víc pøitiskni se,
mùj pøíteli, má ženo,

pevnì
na mì,

ještì blíž pøitáhni se.

Je to už pìkných pár let,
od našeho setkání,

kdy jsem si k tobì prvnì sed
na lavièku pod strání.

Už to je dlouho od té doby,
kdy nosil jsem ti kvìty ze zahrad,
co v parku záhon a strom zdobí.
Pro tebe, jen pro tì, jsem je krad.

Už pøes ètyøicet let jsme spolu
a s námi život ubíhal,

jednou nahoru, pak zase dolù.
Páral se s námi? Nepáral?

V jednom loži, u jednoho stolu.

Dnes nezdobí mou hlavu vlasy,
ani tebe hruï vypnutá,

trochu se hrbíme jako klasy,
než srazí je kosa ukutá.
Není, èeho bych litoval.

Vždycky, vždy jsem tì miloval.

Pod keøi

Pod vìtvemi keøù usnula krása,
do tichého snu vnoøená klidnì spí
v náruèí kvìtù, a to je má spása,

jen tak se jí dotknout mùj pohled smí.
Protože já jsem jen Satyr hrubý,

v kameni s ošklivým šklebem vytesán,
pokálen ptáky, nemám zuby,

uprostøed zahrady a vìènì sám.
Pøed tøemi sty lety mì tesalo dláto

sochaøe starého, svou podobu mi dal,
oblièej – zbrázdìné zimní bláto,
co tomu já øíkám, se nezeptal.

Pøesto bych chtìl mít ženu krásnou,

Podzimní veèer
starého mládence

Slunce se za obzor ukrylo,
za šedé mraky z olova a støíbra,

tøetí den svìtla ubylo,
bude jej málo dnes i zítra.

Syèí jen lampy plynové
a vítr honí listí v parku

a deštì chladné, ledové
bièují dlažbu na jarmarku.

Z okna se dívám na tu spouš�,
ani si nerozsvítím

a voda padá ještì houš�,
podobná velkým tlustým nitím.

Kampak se podìly veèery jasné,
po kterých pøispìchá noc vlahá

a nový Mìsíc lampu zhasne
skrývaje ve tmì tìla nahá?

Fouká a prší a v té psotì
sedím tu v šeru a v nudì sám,
pøemýšlím o prázdnu, o nicotì,

jíž sám si sobì uchystám.

Tak smutný je ten mùj veèer podzimní,
do oken mi vítr vodu chlístá,

tak smutný, já v duchu toužím být s ní,
a nebýt sám – vždy� mnì se stýská.

sošnou – a s tou zde v listoví žít,
s tìlem pružným i tváøí jasnou

a ke kráse se pøidružit.
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Malý slovník cizích slov
Jan Jelínek 

amatér milenec èerné pleti

amnesie autoerotická masáž

anilin hoøekování rybáøe

archivní chaos v kartotéce

artrosa umìlé zavlažování 

artróza trofej z pou�ové støelnice

aurum panèováno metanolem

autorita raison d’ôtre taxikáøù

biomasa narvané kino

bioturbace samohana v pornokinì

biskup korupce tajné služby

blankyt tenká vrstva tmelu

brokolice neopatrná manipulace støelnou zbraní

bulbus smutek z dopravní nedostupnosti

CD-ROM diplomat romského pùvodu

centrifuga prokopnuto uprostøed

dipól mrazivá výzva

driblink roztroušené zvratky

eidam ochota vzdát se vejce

eskalace výrobce bicyklù v úpadku

eskapády dramatické dojezdy Závodu míru

extremista vyléèený trémista

finlandia ztroskotání snahy obdìlávat Olymp

globulin svìtobol

hostilita èiperná servírka

chalva šelmovský úsmìv

(Trinke-witze versa)
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ikozaedr všeobecný zvìrolékaø

kataklyzma klystýry Dr. Grünsteina

klimpr novoroèní pøedsevzetí nemluvit sprostì

kolapsy psi závislí na coca cole

kolaudace prodej ojetých pneumatik

krokoit soulož za chùze

kurzor èasopis o drùbeži

kvestura úprk z mìsta na venkov

masturbace hovìzí porážky 

minuskule snesení varlete

mohamed vdìk ukojené manželky

naivní sexuální poloha

nativita zahrádkáø, kterému se nelení

neopren nestabilní

neolit zatím suchý

okapi mobilní svody deš�ové vody

palpitace konverzace na støelnici

paskvil oplakávání ztraceného cestovního dokladu

penalizace souèást funerálního rituálu

pierot erekce provázená rumìncem

plejboj soutìž v plení

relaxace èasté øídké stolice

skinefekt nevhodné použití fotoblesku

sklerotik pùvodce bouøí ve sklenici vody

tiramisu nešetrné zacházení se stolním nádobím

umpire recept na protlak

utopie mizerní údržbáøi uzlového telefonního obvodu

virulence osobní závazek misionáøe
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O kuchaøce a o kýèi
Stanislav Bukovský

Kýè
Jestliže se nám nìjaké umìlecké dílo 

líbí, tak to ještì neznamená, že se do-
opravdy jedná o umìlecké dílo v pravém 
slova smyslu. Proto døíve, než se k úrov-
ni umìleckých dìl budeme chtít vyja-
døovat, musíme se nauèit vìdìt, co se 
nám má líbit. Jinak se budeme vystavo-
vat nebezpeèí, že se nám budou líbit ký-
èe. Dobrá rada pro snazší a bezpeènìjší 
orientaci pøi hodnocení umìní: Nesmíme 
dávat najevo, co se nám skuteènì líbí. 
Co se nám nelíbí naopak nesmíme kri-
tizovat. O tom, co se nám líbí, je lépe 
øíkat, že je to passé, že je to jen øemeslo, 
že z toho dostáváme vyrážku, že ve svì-
tì se už tohle dávno nedìlá. O tom, co 
se nám nelíbí, co se nám jeví, že ani žád-
né umìní není, je vhodné se vyjadøovat  
v superlativech. Budeme považováni za 
znalce.

Nejvìtší umìní je umìní žít, nebo ta-
ky život sám. I život mùže být kýè. Spo-
øádaný rodinný život, slušné obleèení, 
zdvoøilé chování, spisovná mluva prostá 
sprostých slov, dodržování zákonù, smy-
sl pro poøádek… Malomìš�áctví, kýè.  
Oè obdivuhodnìjší a umìleètìjší pøístup 
k životu má tvùrèí osobnost pohrdající 
všemi zákony, které se ze spoøádaných 
lidí dìlá špatnì. Proto se taková citlivá 
duše musí opíjet, holdovat drogám, cho-
vat promiskuitnì. A ze zásady odmítá 
platit danì, aby nepodporovala ty zko-
rumpované pokrytce, co nás už beztak 
dost okrádají a omezují na svobodì.

Kýè je Švýcarsko a Rakousko tam    
v tìch horách, zkuste si to tam vyfotogra-
fovat a hned vám to bude jasné. Mušká-
ty i za okny kravínù a všechno hezoulin-
ké, jako kdyby byl hlavním architektem 
toho všeho pøitroublý malíø naivista. Kýè 
je štíhlá napùl nahá krasavice s ústy pøi-

hlouple pootevøenými, tváøící se nevinì 
jako Panenka Marie. Kýèaøi jsou politici, 
bavièi, moralisti, optimisti, abstinenti a po-
øádkumilovní po�ouchlíci. Kýè je všude 
kam se podívám. Ale ze všech nejvìtší 
kýèaøi jsou malomìš�áètí kulturtrégøi ho-
rující pro umìní nastavující malomìš�á-
kùm zrcadlo, jsou jako zlodìji volající 
chy�te zlodìje. Ucho by si nikdy neuøízli.

Kuchaøka 
Všichni, co nìco znamenají, napsali 

už kuchaøku. Hlavnì hereèky je píšou 
rády. Je to tím, že správný herec má po-
øád hlad jako herec. Stejnì tak hereèka. 
Kdo má hlad, ten myslí neustále na jídlo. 
Co si jen v koncentráku vìzni navyprá-
vìli o jídle. Kdyby tam mìli na co psát, to 
by bylo kuchaøek. Zkusím ji napsat taky. 
Chci zjistit, jak to dopadne, napíše-li ku-
chaøku nìkdo, kdo jednak nic nezname-
ná, není celebrita a ani netrpí neustálým 
hladem. Zaènu od brambor. Za války se 
jedly poøád dokola a lidé slibovali, ba i vy-
hrožovali, že až válka skonèí, už je ni-
kdy jíst nebudou. Jí se poøád. A jak zná-
mo a jak se zpívá: Brambory a brambo-
ry, ty se hodí ke všemu. Tak jak se vaøí. 
Nejprve se oloupou. Pak se trochu na-
krájí, umyjí a vrazí do hrnce  s vodou.  Vo-
da se osolí a okmínuje. Pøi  vysokém tla-
ku však radìji moc nesolit! Voda se uve-
de do varu a pak se mùže postupovat 
dvìma zpùsoby. Buïto brambory vaøíte 
dvacet minut anebo je vaøíte jen tak od 
oka a obèas zkusíte, zda napíchnutý 
brambor už vám nesjede z nože dolù. 
Sjede-li, brambory jsou správnì uvaøené. 
K nim si mùžete ohøát tøeba nìjakou kon-
zervu. Jak se ohøívají konzervy bývá na 
nich napsáno. Kdyby to tam nebylo, tak ji 
buïto stejnì ohøejte, nebo snìzte stu-
denou. Aspoò brambory budou teplé.
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žádoucí. Pažitka zvyšuje i estetický do-
jem.

Kávu umí uvaøit naprostá vìtšina po-
pulace. Aèkoli takový malíø Vladimír Mod-
rý èasto míval chu� na kávu a také hosty 
chtìl s ní pohostit, ale když nebyla jeho 
žena Vìra doma, nic z toho nebylo. Mu-
selo se pít jenom víno. O to vìtší radost 
pak byla, i požitek z pití kávy, když Vì-  
ra pøišla. Kávu uvaøit je pøesto pomìrnì 
snadné. Ale machøi opìt pøitom provádìjí 
nìjaká kouzla a výsledek pak bývá rùz-
ný. zvláš� dobrou ká-Nìkdo prý umí vaøit 
vu. V tom jak na to, vám ale neporadím, 
to totiž bývá tajemstvím té které kuchy-
nì. Pomìrnì snadné je ale uvaøit si èaj. 
Nejlépe z pytlíku. To asi umí opravdu kaž-
dý. Pytlík je možné použít i víckrát. Ob-
vykle se louhuje tøi až pìt minut. Pøi dru-
hém a tøetím použití již použitého pytlíku 
se doporuèuje louhovat déle. Lupínkový 
èaj se co do množství a èasu louhuje 
rùznì. Opìt se lze držet návodu. Ale asi 
to nikdo nedìlá. Èasto se stává, že za-
lijete èaj, pak jdete nìco dìlat a vzpome-
nete si na to tøeba až za pùl hodiny. 
Žádné neštìstí, protože vypít se to dá     
i pak.

Složitìjší vaøení doporuèuji pøenechat 
manželce. Taky se mùžete jít najíst do 
hospody. To má tu obrovskou výhodu, že 
nebudete mít doma žádné špinavé ná-
dobí. Tím ušetøíte èas a èas, jak známo, 
jsou peníze. Pravda, èekáním na jídlo, 
než vám to pøinesou, nìjaký èas zase 
ztratíte, ale dá se vyplnit duchaplnou 
konverzací. Nesmí se taky zapomínat, 
že hospody byly odjakživa základem 
veškeré kultury. Tam vznikaly nové ideje, 
spolky, tam se i zakládaly politické stra-
ny. V hospodì napøíklad kulturní hosté 
nastøádali na velrybu a nakonec z toho 
bylo Národní muzeum. Kdyby si doma 
všichni poøád jen klohnili smažená va-
jíèka, žádné muzeum bychom nikdy ne-
mìli. Takže s vaøením, jako se vším, se 
to nemá pøehánìt. 

Zapomnìl jsem na polévku. S tou se 
obvykle zaèíná. Polévka je grunt. Nejlep-
ší je uvaøit si polévku z pytlíku. Opìt do-
poruèuji postupovat podle návodu, bývá 
uveden na tom pytlíku. Nìkteøí lidé ná-
vody však zásadnì neètou. To je chyba. 
Každá polévka se vaøí jinak. Nìkterá se 
vaøí nìkolik minut, na obalu je napsáno 
kolik, jiná se jen zalévá horkou vodou. 
Když je hlad, dobré jsou všechny.

Uvaøit polévku je pomìrnì snadné. 
Ale zkušený kuchaø si poradí i s vajíèky.

Existují tøi zpùsoby pøípravy jídla z va-
jec. Za prvé jsou to vejce natvrdo. To je 
nejsnazší. Do hrnce s vodou dejte tøeba 
dvì vejce a zaènìte to ohøívat. Když zaè-
ne voda vaøit, odmìøte si u menších va-
jec sedm, u vìtších osm minut, pak hrne-
èek vemte pod kohoutek, horkou vodu 
vylejte a studenou vodou vejce zchlaïte. 
Mìly by se pak dobøe vyloupnout ze sko-
øápky, ale vìtšinou to stejnì moc nejde. 
Tak je pak pøi konzumaci radìji rozpùl-  
te a vyjezte vnitøek lžièkou. Kdo má tlak 
akorát, mùže si vejce osolit. Když zkrá-
títe dobu vaøení vajec napolovic, budete 
mít vejce nahnilièku. Taky dobré. Dále se 
dají vejce usmažit. Do pánve dejte omas-
tek a rozklepnìte tam kolik chcete vajec. 
Rozklepávejte ale nad pánví, jinak vám 
mùže tekutý vnitøek vyjet klidnì tøeba na 
podlahu. Za obèasného míchání vejce 
smažte tak dlouho, dokud nebudou zcela 
usmažena. Snìzte to radìji z pánvièky. 
Nebudete mít zbyteènì moc špinavého 
nádobí. Opìt se normálním lidem dopo-
ruèuje pøedtím vejce osolit a dobré je i na-
sypat na nì nasekanou pažitku. Zkuše-
nìjší kuchaøi mohou do míchanice, než 
zaènou smažit, pøidat i kousky nakráje-
ného sýra. No a pak se dá ještì usmažit 
vejce jako volské oko. To se jenom vejce 
prsknou na pánev a smaží se stejnì jako 
vejce míchaná, ale s tím rozdílem, že se 
nemíchají. Když to pøestane být tøaslavé, 
je hotovo. Sùl a pažitka je opìt chu�ovì 



18STOPY

Jak jsem se stal chartistou
Karel Trinkewitz 

Jsem vlastnì chartistou druhé vlny, 
nebyl jsem mezi prvními signatáøi Charty 
77. V dobì, kdy je policie vyšetøovala, 
jsem ležel po operaci páteøe v sanatoriu. 
Tam jsem také sledoval první útoky stra-
ny a vlády, tj. èeskoslovenských sdìlova-
cích prostøedkù na chartisty. Když jsem 
se vrátil do Prahy, probíhala už pomlou-
vaèná a štvavá kampaò proti Chartì na 
plné obrátky a pøipravovalo se hanebné 
shromáždìní v Národním divadle, kde se 
mìla celá èeská kultura veøejnì pokálet 
a ponížit pøed okupanty a jejich místodr-
žícími a sloužit jako vzor celému národu 
na cestì ke kolaboraci. Podepisovali tam 
Antichartu. Špinavým trikem s prezenèní 
listinou se jim podaøilo získat i podpis Ja-
na Wericha. Když jsem s ním o tom ho-
voøil, byl velice zdrcen tím, že se mnoho 
lidí odvolávalo právì na nìho, na jeho 
podpis. Mnoha umìlcùm se Werichùv 
podpis stal omluvenkou vlastní zbabì-
losti. Odvolat podpis tak, aby se to do-
vìdìla veøejnost, byla jen jediná: jít po-
depsat Chartu 77. Na to mi Werich øekl, 
že už k tomu nemá sílu, že už je na tako-
vé fanfarónství starý. Byl už tehdy tìžce 
nemocný, rezignující.

V té dobì ke mnì pøicházeli mnozí ra-
dikální pøívrženci Pražského jara a omlou-
vali se mi, že podepsali Antichartu. Stále 
znovu jsem poslouchal argumenty jako: 
mám rodinu, dìti, nemohu riskovat. Ane-
bo: nemohu se vzdát možnosti publiko-
vání, vystupování, výstav, zájezdù do za-
hranièí.Musím podepsat.Potom jsem pot-
kal na Malostranském námìstí jednoho 
pøedního umìlce, který byl znám svým 
negativním postojem k okupaci a jehož 
nenávistnì satirické zesmìšòování nor-
malizace mì èasto rozesmávalo. Když 
se mi tento èlovìk pøiznal, že pokornì 
šel na sekretariát svého umìleckého sva-
zu podepsat Antichartu, vìdìl jsem, že 
už nemám jinou volbu než jít podepsat 

Chartu 77. Nechtìl jsem být mezi tìmi, 
kdo už jednou podepisovali pøihlášku do 
Ligy proti bolševismu, potom jako bolše-
vici hlasovali pro popravu Záviše Kalan-

slavili Dubèeka a truchlili prodry,  Palacha 
– a na stejném místì teï signovali Anti-
chartu. Bylo to na zvracení. S tímto bah-
nem jsem nechtìl mít nic spoleèného.

Pana profesora Patoèku jsem znal    
z jeho soukromých pøednášek pro krou-
žek zájemcù a bývalých posluchaèù. Ob-
èas jsem se s ním škorpil jako – jak on 
øíkával – zavilý pozitivista a vyvracel jeho 
– jak jsem øíkával já – heideggerovské 
nebulismy. Navštívil jsem ho v døevìném 
domku na Strahovì a pøednesl mu svou 
žádost. Profesor mì pouèil o následcích 
a osudovosti mého podpisu, pøevzal mé 
písemné prohlášení a metodicky vyplnil 
kartotéèní lístek s mými údaji. Potom 
jsme si chvíli povídali o kolážích Jiøího 
Koláøe a slíbili si pokraèovat v rozhovoru 
o umìní a filosofii pøi procházkách po 
strahovských cestièkách. Už jsem se 
však s panem profesorem fyzicky setkal 
jen jedinkrát, když ho policajti zabili be-
zohlednými výslechy v dobì jeho nemo-
ci. Byl jsem úèastníkem jeho pohøbu na 
bøevnovském høbitovì: za hømotu moto-
cyklù za zdí, kam policie nadirigovala mo-
tocyklisty ze Svazarmu, a za øevu helikop-
téry, která kroužila nevysoko nad námi.

Brzy po podpisu si mì estébé poprvé 
zavolalo do tzv. kachlíkárny na Letné     
a zaøadilo si mì po dvouhodinové hádce, 
v níž jsem vyslýchajícímu vyèetl všech-
ny zloèiny okupace, do kartotéky nena-
pravitelných chartistù, kteøí se scházeli    
u Pavla Kohouta, u Václava Bendy, na 
Hrádeèku u Vaška Havla nebo u stolu 
Jiøího Koláøe v kavárnì Slavia. V oka-
mžiku, kdy se èlovìk stal chartistou,a ješ-
tì více ve chvílích, kdy za ním zaèali 
chodit nenápadní nápadní provazeèi, stal 
se tabu pro své známé a nìkdy i pro své 
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øíznout prvního estébáka, který na mne 
sáhne. Však o tom píše Ludvík Vaculík   
v Èeském snáøi – pøed chartisty jsem se 
tím netajil. 

Moje kariéra chartisty skonèila 21. øíj-
na 1979. Na chodbách soudu na Karlovì 
námìstí jsem èekal na zprávy o prùbì-
hu pøelíèení s Václavem Havlem, Otkou 
Bednáøovou, Václavem Bendou a Pe-
trem Uhlem. V polední pøestávce jsem 
tyto informace tlumoèil v Klášterní vinár-
nì zahranièním korespondentùm. Pøitom 
jsme byli filmováni estebaèkou, která 
ukrývala kameru v dámské kabelce. Od-
poledne nás do soudní budovy nepustili. 
Rozhánìli nás v ulici pøed budovou a na-
posledy si z oken protìjšího domu ve Vo-
dièkovì ulici nafilmovali mùj vyplazený 
jazyk a hrozící pìst. Veèer toho dne za-
zvonili u dveøí mého ateliéru dva mnì už 
známí fízlové (vìtšinou se vydávali za 
majory) a oznámili mi, že jsem byl už 
dávno zbaven ès. obèanství a že mám 
do dvanácti hodin opustit zemi.

Ráno jsem si šel stìžovat na mini-
sterstvo vnitra, domáhaje se u službuko-
najícího vrátného rozhovoru s nejvyšším 
papalášem. Ten titul neznal. Když jsem 
mu vysvìtlil, že myslím ministra, odkázal 
mì na jednoho z námìstkù. Jméno si ne-
pamatuji. Ten mi øekl, že tak rychlý od-
jezd je nesmyslný, a� jdu domù. Ale doma 
už èekali ti dva fízlové, Husákovi andìlé 
vyhazovaèi z ráje reálného socialismu.

Skrýval jsem se potom ještì dva dny 
u pøítele, abych vyèkal, než jiní pøátelé 
zabalí mé svršky. Tøetí den však policajti 
tak vyhrožovali mé mamince, až mì vy-
zvala, abych pøíštího dne dobrovolnì od-
jel. Louèení bylo smutné, ale provázela 
ho jedna veselá epizoda. Odmítl jsem 
jízdenku, kterou mi koupili doprovázejí- 
cí fízlové, a šel si koupit vlastní. Když 
jsem paní u pokladny øekl, že odjíždím 
jako chartista, øekla mi: „Š�astný èlovìèe! 
Smím si na vás sáhnout pro štìstí?”

A mìla pravdu. Jsem š�asten, že 
jsem unikl tomu hrùznému koncentráku, 
jemuž se øíká reálný socialismus.

pøátele. A tak stále èastìji zapadal do 
spoleèenství tìch, kdo byli stiženi stej-
nou exkomunikací. Nepoci�oval jsem to 
vùbec jako újmu. Bylo mi ve spoleènosti 
chartistù dobøe. Jednou se mì policajti 
ptali, proè jsem si vybral právì takové lidi 
jako pøátele. Odpovìdìl jsem (jednou se 
to najde v protokolech, nebo� si to zapsa-
li), že neznám v Praze chytøejší, nebo-
jácnìjší a veselejší lidi, tak proè bych se 
jim mìl vyhýbat.

Dnes, když je všeobecnì znám Vacu-
líkùv Èeský snáø, mohu o tìchto dnech 
vyprávìt bez obav, že nìco vyzradím. Žil 
jsem až do svého odjezdu z Prahy velmi 
intenzivnì chartistickou aktivitou. Úèast-
nil jsem se práce ve VONS, edièní práce 
a také akcí, o nichž ještì nemohu mluvit, 
abych nìkomu neublížil. Ani mì nena-
padne, abych jen slovem pomohl fízlùm 
v Bartolomìjské. Zúèastnil jsem se i taš-
kaøic, jakou byla úèast chartistù na bále 
železnièáøù v Kulturním domì na Vino-
hradech.Ta ovšem skonèila nevesele. Po-
licajti mlátili i ženy chartistù, zatkli Vaška 
Havla a Pavla Landovského a zpùsobili 
otøes mozku Pavlu Kohoutovi.

Mìl jsem i své privátní taškaøice. Ob-
èas se mi podaøilo vodit za nos své pro-
následovatele nebo je zle provokovat. 
Pak jsem o tom ještì psal do zahraniè-
ních novin nebo si to zahranièní kores-
pondenti nahráli. Jednou jsem zavedl tøi 
fízly, kteøí mì sledovali, do antikvariátu 
na Malém rynku a tam jsem je ukázal na-
kupujícím bibliofilùm. Nabízel jsem jim 
knihy, vyslovuje domnìnku, že doma jis-
tì žádné nemají, a doporuèoval jsem jim 
jako odbornou literaturu pamìti kapitána 
Minaøíka. Však si na mne venku poèíhali 
a slibovali mi, že mi rozbijí vnìjší mluvící 
ústrojí. Ostatnì mi to už jednou udìlali. 
Hodili mi z Èechova mostu do Vltavy 
brýle (bylo to pod Stalinovým pomníkem: 
jak symbolické) a zlomili mi pár žeber. 
Utìšilo mì jen to, že jsem jednomu otøá-
sl mozkem tak, že skonèil na chirurgii. 
Také jsem pak nosil v noci (a nìkdy i za 
dne) v kabele tasenou dýku, hotov pod-



MLADÝ ZÁPAD

Opìt jsem dnešní den pøežil
Vìtší tma než v noci

V krutìjším bezèasí dávno jsem nežil,
dávno se nestalo, co se stát mìlo.
Divím se, že opìt jsem dnešní den pøežil,
když alsaské víno mne nocí svádìlo.
Takové krutosti v zrcadlu chovají,
pro Boha, je pùlnoc! Zas potkám souseda!
Nejkrutìjší z krutých bastardù po kraji,
pøede mnou tøímá, a hlava posedlá...
S pùlnocí dìsím se, sousedství nezdárné.
Tartaros krátký je na krevního bratra,
jen vláènì postávám, doufám, že zestárne.
Pro Boha, vždy� to jsem já a má ztvrdlá játra.
S bratrem svým noc co noc žiji jak s milencem,
je ve mnì uzamèen tak hluboko v srdci,
když mi je nevìrným, jsem vìrný pálence
a svému klínu též, jsme v Jednom dva vlci...

Con versio

Za zdivem v Olšanech, kde èísi vdova zpívá,
na lavici z povzdálí èumim na lilie.
Moh bych ji pohladit... Ne, už se rozednívá
a další mrtvej muž jen soucit odkryje.
Na Želivárnì za zdí èísi vdova lkaje,
u spalovny srdce zas honim... myšlenky.
Moh bych ji milovat... Ne, noc hodinu zraje
a napùl živej muž nesdílí milenky.
Na Bøevnovì podél zdí s nocí kdosi zpívá
a èerná vdova zde v pohodlí sleduje,
jak tøískam hlavou svou, až padá omítka ze zdiva.
Pod krajkou vdova má necítí – MILUJE!

Jehošu’a

Nejsvìtlejší záøe za šedým Jerichem
pozlacenou strunou horizont roztaví
Obzor 
Èerná kaòka pøed sluncem a tichem…
A tøi èerné skvrny
Kurevsky pobaví
A krávy kabaretù Milovat MILUJÍ

Miroslav Sosoi
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Mùj vyhnilý sorbet, který se rozlézá
po pohlaví
Po tobì sebe sám
lituji
U výèepu, Držko má, Miláèku, snad mì znáš...
Kolikrát plakalas nad stáøím Jericha?
Kolikrát zalhalas
svým
Vlastním
Pocitùm?
Kolikrát smála ses, žes mladá nezpychla?
Upøímná byla jsi
Dívèímu
Limitu...
Limity zatlaèím svým tìlem do tvého
Dìvèátko...
Tichounce...
Šeptáme z jiného...
Tìla

Zlatý
Pohøební orchestr a dechový soubor.
Tøíètvrteèním taktem s mou paní protanèím.
Menuet skvostným je, mé nadšení tlouklo.
Zešílím v chatrèi, má paní v podzámèí.
Svatební orchestr a dechový soubor.
Zas zvracím do mísy, tìhotné podoben,
nevinné nevìstì jsem svojí záhubou.
Klášterním opatem, vrchním všech spaloven.
Dechový orchestr a soubor princezen.
Smìjí se v obrázku snad mému pøežití.
Zas se chci vzpomenout nebo snad nemyslet.
Èemu se udávám? – Že soucit necítím.
Že soucit necítím? Tak to tedy nasrat!
Každý den bojím se svých konopných kravat.

Újezd
Každý den rokem, každá noc vteøinou, 
každou svou vteøinu smìnil bych za jinou, 
jediná chyba tíhnoucí v nevinnou, 
je pohled na sebe s kyticí lacinou. 
Dusím se vidinou na roky pøíští, 
hodinu pøed smrtí se víra tøíští. 
Jak zde obstojím pøed veèerním ránem? 
S lanem na krku pod petøínským lánem.
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Zemøel Alain Resnais. Pøed nìkolika 
týdny jsem nemohl kvùli poruše televize 
se už pokolikáté podívat na jeho slavný 
film Loni v Marienbadu a hoøce jsem to-
ho litoval. A lituji dál. Resnais byl jedním 
z guru mého filmového mládí, u nìho 
jsem se uèil umìní kinematografie, by� 
pouze jako divák a poté i pøíležitostný 
kritik. Co poèít, klasikové francouzské no-
vé vlny opouštìjí tento vykolejený svìt: 
odešel François Truffaut, Claude Chab-
rol, Agnés Varda, Éric Rohmer… Zatím-
co Jean-Luc Godard se vykolejil sám.    
O Resnaisovì dalším slavném snímku 
Hirošima má láska nyní ètu, že je to prý 
„tìžko uchopitelný film”. Leè jedinì pro 
mentálnì nešikovné posuzovatele. Bohu-
žel odcházejí i pokraèovatelé nové vlny.

Pozoruhodný rozhovor ve starším Uni-
versu s osmdesátiletým Ludvíkem Am-
brusterem, dìkanem Katolické teologic-
ké fakulty UK, se sugestivním názvem: 
Pán Bùh má rád smíšený les. Za odcito-
vání stojí i tato pasáž: „Ignaciánská spi-
ritualita má svoji metodu, je to takové 
schodištì. Nìkdo udìlá prvních pár kro-
kù, nìkdo se dostane do druhého patra  
a tam zùstane. Nicménì je zøejmé, kde 
kdo je. Zenová cesta však nemá žádnou 
metodu. Buï dojdete osvícení, nebo ne, 
a nejste nikde. Ale popsat to dost dobøe 
nejde: to by nebylo osvícení. – Když bu-
deme mít v noviciátì dvacet mladých li-
dí, vezmeme na sebe odpovìdnost, že 
dva tøi dojdou osvícení, a tìch zbylých 
sedmnáct odepíšeme?”

Cho� mého nebohého olomoucko-
brnìnského pøítele mi sdìluje toto: „K. ab-
solvoval již tøi operace, ta poslední snad 

Øádeèky jarní
Evžen Pìnkava

vše vyøešila, dlouhá dlaha sahající pøes 
tøi obratle nad a tøi pod tím zlomeným za-
tím drží na svém místì. Kvùli problémùm 
s intubací museli udìlat tracheostomii, 
takže K. nemùže mluvit, ale dokáže poly-
kat a pøijímat tekutiny a kašovitou stravu. 
Až odpadne otok dýchacích cest, bude 
možno tracheostomii odstranit. Hlavu má 
upevnìnou v tzv. halokonstrukci (kovový 
kruh kolem èela upevnìný pomocí ètyø 
šikmých tyèí na ramenou speciální ves-
ty), aby nehýbal krkem a zlomený obratel 
mohl líp srùstat. S pomocí personálu se 
dokáže posadit, s oporou mùže stát i tro-
chu chodit.”

Následující vìty z A2 stojí za zazna-
menání: „Jiøí Peòás, sebeironický a vtip-
ný jako vždy, vytáhl do boje za Michala 
Viewegha. Vìhlasný kritik Lidových no-
vin nemusí vzít do ruky kdejakou sraèku, 
takže dal všem porotcùm Magnesie Lite-
ry demonstrativnì najevo, že vìtšinu no-
minovaných knih vùbec neèetl. /…/ Pe-
òásova neoblomná víra v Míšova autor-
ského génia je tak silná, že odmítl o jeho 
kvalitách debatovat, natož je srovnávat   
s kvalitami pøíštipkáøù, kterým se loni po-
daøilo vydat knihu. /.../ Peòás v nedávné 
rozhlasové debatì prokázal, že o souèas-
ném literárním dìní nemá ponìtí. Teï to 
víme najisto a mùžeme si odškrtnout dal-
šího znemožnìného rytíøe èeského me-
diálního prostoru.” Rytíøe? Odkdy?

Televize uvedla v pozdních hodinách 
filmovou adaptaci Procesu Franze Kafky. 
Pøemítám: vidìl jsem ji pøed pìtaètyøiceti 
lety èi nikoli? Jde o Wellesovu režii? Hra-
je tu v jedné významné roli, anebo je to 
nìkdo jiný a jde o režii jiného tvùrce? 
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dobrých úmyslù”, posléze stroze konsta-
tuje, že „každý andìl / sám o sobì / je 
strašný”. Nikoli strážný. Leè kdy „místo 
informací / bude jen pravda”?

Raimund Panikkar praví, že se patr-
nì všichni díváme na stejnou krajinu, ale 
rùznými okny, a proto ji vidíme vždy v po-
nìkud jiném výseku a z jiné perspektivy. 
Øešení není v tom, zrušíme-li rùznost 
oken za cenu, že zbouráme nosné zdi 
našeho domu, nýbrž v tom, že budeme  
o svých pohledech z rùzných oken ho-
voøit navzájem. To však pøedpokládá nej-
prve si uvìdomit, že musí existovat plu-
ralita oken. Tomáš Halík se táže, zda 
onou hodnotou, kterou by køes�ané mìli 
dnes nabídnout Evropì, není právì vùle 
k rozhovoru a umìní sdílet své zkuše-
nosti pøi respektu k naší rùznosti? Pra-
menem této odvahy k obohacujícímu 
spolubytí je moudrost, že „pravá jednota 
spoèívá ve smíøené rùznosti”. 

Našince v literárním svìtì vìru má-
loco pøekvapí, pøíjemné pøekvapení mi 
však zpùsobila doposud neznámá po-
vídka Falesánské pobøeží, dílko Roberta 
Louise Stevensona z èasù, kdy osmnáct 
mìsícù strávil na oceánských plavbách  
a na rùzných tichomoøských ostrovech: 
odborníci píší o „samojském období” ne-
boli o pobytu na souostroví Samoa, které 
se stalo „posledním útoèištìm jeho ne-
klidného života”. Sám spisovatel pova-
žoval tuto prózu za „první realistickou po-
vídku z Jihomoøí” a zøejmì se nemýlil: 
žádná romantika, žádná moderna, žádné 
gauguinovské exotické iluze: nepøikráš-
lená brutalita lidského jednání a myšlení, 
navíc i pùsobivý milostný pøíbìh s poøád-
nou dávkou ironie a sebeironie.

Stoupáme podveèerním Karlštejnem 
od nádraží k hradu: možná tak pøed pa-
desáti lety jsme ho vidìli osvìtlený èili 

Nakonec po necelé hodinì nabývám jis-
totu, že jde o slavný Wellesùv pøepis z ro-
ku 1962. Tehdy však vyzníval jako po-
dobenství skoro fantasmagorické, zatím-
co teï adaptace pøipomíná postmoderní 
poetiku, v nìèem i filmy Davida Lynche   
z mnohem pozdìjší doby. Nìkteré sek-
vence pùsobí z odstupu èasu jako zá-
mìrný hold expresionistické kinemato-
grafii. Jsou tady znamenité scény: žena 
vlekoucí kufr na sídlišti nebo miliskování 
na kupách soudních spisù.

Setkání s Antonínem J. Liehmem ne-
dlouho po jeho devadesátých narozeni-
nách: tentokrát však nikoli v paøížské 
svatoambrožské ètvrti, nýbrž v žižkovské 
kavárnì, která má v sobì i nìco málo 
popaøížsku metropolitního. Nìco málo. 
Liehm je mnohem víc než v Paøíži nala-
dìn „retrospektivnì”, interpretuje svou 
životní dráhu jako uzavøenou, nicménì 
má poøád živý zájem i o souèasné kul-
turní dìní, o èeské knižní novinky… Pro-
zradí, že si pravidelnì telefonuje s Mila-
nem Kunderou: možná dokonce èastìji 
než bìhem jejich živobytí u Seiny. Ptá se 
na Emila Hakla, na Ivana Matouška, vy-
chvaluji mu knihy Michala Ajvaze, ale ty 
mu pøipadají pøíliš „složité”. Povídáme si 
a Aleš Haman potìšenì pøizvukuje.

Tvorba Miroslava Holuba jistìže není 
nižádná „vlaková” poezie, ovšem proè se 
do ní nezaèíst, když spolucestující ne-
ruší? Sbírka Narození Sisyfovo pøedsta-
vuje výbìr básní z posledního desetiletí 
jeho života; vyšla až posmrtnì, leè na-
psaná byla „v této dobì støev”, jak distin-
guovanì praví básník. Nijak nepøekypuje 
optimismem, pomineme-li formální strán-
ku, která se tu vyznaèuje jediným: hledá-
ním, tápáním, ohledáváním prostoru ver-
še. Zùstaneme-li u estetiky vidìného, 
Holub spatøuje všude vùkol samé „davo-
chodce”, stává se svìdkem „vypaøování 
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skvosty, samý palác, samý chrám, samé 
k nebi se tyèící vìže – a když v závì- 
reèné sekvenci tohoto snového pøíbìhu 
vystupuji na pomyslné hradby, maje za 
zády úchvatný architektonický skanzen, 
pøipadá mi, že se vznášíme nad mìs-
tem, do nìhož se už nevrátím.

Ve velkém smíchovském knihkupec-
tví mùže u pokladny padnout zrak na ma-
lé èokoládové bonbóny. Podívám se po-
zornìji a vida: nejsou to bonbóny, nýbrž 
oplatky, pøipomínající fidorky. Jenomže 
nikoli oplatky ledajaké, nýbrž s tuze ho-
nosným pojmenováním Kafka. S cizoja-
zyèným nápisem jsou to Kafka Oblaten, 
dokonce i se spisovatelovou podobiznou. 
Pøesladká propagace èeské, by� nìmec-
kojazyèné literární kultury! Pokud však fi-
dorka stojí deset nebo dvanáct korun, za 
tlus�ouèkou oplatku Kafka je záhodno vy-
sázet devìtatøicet korun èeských, zhru-
ba pùldruhého eura. Podivuji se, že se 
nezaèaly vyrábìt jubilejní oplatky Hra-
bal, leè do nich by se Nìmci nezakousli.    
Zatímco kdopak by se Kafky bál!

Souèástí Lidových novin je magazín 
Pátek – a jeho vedoucí, podle podoben-
ky znaènì mladý redaktor, zvesela na-
psal v editorialu (jako komentáø k obsáh-
lému rozhovoru s Tomášem Halíkem),  
že prý Halík „v dìtství chodíval ke Kar-  
lu Èapkovi”. Nic takového pochopitelnì  
v rozhovoru není øeèeno, žádná vìta se 
nedá takto vyložit. Nicménì stalo se. Ka-
rel Èapek zemøel o Vánocích 1938, To-
máš Halík se narodil o deset let pozdìji. 
Kdoví, jako kdo kam a kdy chodívá v dìt-
ství, stanovíme-li si však vìkovou hrani-
ci šesti rokù, pak by zaèal Halík navštì-
vovat Èapka v roce 1954 nebo po roce 
1954. Možná bychom mìli tipovat, zdali 
nejde o bludnou ukázku kontrafaktuál-  
ní publicistiky o nesmrtelném Èapkovi. 
Nebo Halíkovi.

oèima chodce jdoucího liduprázdnou uliè-
kou. Zakotvíme v jedné z mála otevøe-
ných restaurací. Náš známý pøišel k pe-
nìzùm, zakoupil si automobil za milion    
a nyní oslavuje narozeniny: devìtapade-
sáté. Nastává pøíjemnì úmorná celove-
èerní konverzace. Uložili nás v nadapart-
má, v „nadpatøe”, kde se sice dá pøe-
spat, do koupelny se ale musí dolù po 
strmém schodišti. Uf! Jeden ze stolov-
níkù je templáøský rytíø: ba, ti èeští tem-
pláøi! Nejvìtší zážitek zpùsobí dravý pa-
poušek Vašíèek: pøiletí, škrábne po pleši 
a se zlovìstnými skøeky uletí. Neboli ne-
jen noc, ale i papoušek na Karlštejnì.

Už je to skoro padesát let, co v Èe-
chách vyšly první knižní pøeklady budou-
cího polského klasika Zbigniewa Herber-
ta v souboru nazvaném Studium pøed-
mìtu. Verše pøeložila Vlasta Dvoøáèková 
a také Miroslav Holub, kterému už ten-
krát Herbert uèaroval, což stvrdil i v ese-
jistickém doslovu. Tenkrát jsem básnì 
vnímal jako souèasnou tvorbu, dnes je 
vnímám jako ryzí klasiku: herbertovské 
postupy nebo figury jako kdyby už v mo-
derní poezii zdomácnìly. Aspoò nìkolik 
ukázek autorova básnìní z roku 1961: 
„Básník bojuje s vlastním stínem / básník 
køièí jako pták v poušti”. – „Až vítr zka-
mení / my rozvlníme vzduch.” – „Bytí se 
nepohne /…/ a èas nezastaví v nièivém 
bìhu.” – „Vìènost vìcí otvírá nám oèi…”

Dny, veèery, noci a do toho ranní sny. 
Tentokrát se pohybuji fatálnì vpleten do 
chaotického pøediva rùznorodých vztahù 
a kontaktù a v jejich dùsledku se jak štva-
ná zvìø pøemis�uji jednou tam, podruhé 
onam, jednou za tím, podruhé za oním. 
Nìkdy to jsou rozhovory plné úzkosti, 
podruhé povzbuzující, pobízející k další-
mu hledání a žel nenalézání. Co je však 
podstatné: všechno se odehrává v mìst-
ské lokalitì pøekypující architektonickými 
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(absurdního) svìta, je pøítomen v Trinkewitzo-
vých aforismech a v modifikacích aforismù.

Ony modifikace nalézáme v obou „bajko-
vých” oddílech: zde ovšem jsou pointy textù 
èistì na ètenáøovu (s)vìdomí (pøemítejme spí-
še o „pseudobajkách”, ponìvadž v klasických 
bajkách bývá poselství explicitnì, takøka di-
dakticky, pøítomno). Je na nás, zda si u textu 
„SUP MRCHOŽROUT: Èlovìk je v podstatì 
dobrý” (ten je sémanticky spojen s aforismem 
z oddílu Prolhášení „Lidé jsou v podstatì dob-
øí. Ale nedoporuèuje se žít z podstaty”: je znát 
urèitý významový posun, ale jádro myšlenky, 
tj. morální apel, zùstává stejné) svobodnì vy-
bereme amorální èi imorální hledisko. Nutno 
tedy ocenit, že Trinkewitzovy pseudobajky jsou 
psány takøka básnickou technikou – protože 
teprve ètenáøovo vìdomí je dotváøí, vdechuje 
jim sémantický mnohoživot.

Aspekt všemocné hry, nejsilnìji se pro-
sazující v posledním oddílu Tøesky blesky, je   
v aforismech a bajkách založen (krom výše 
popsané hry grafemické a fonetické) na varia-
cích frazémù. Tyto se realizují i v kombinatori-
ce se zvukovou a hláskovou hrou: zvláštì zøe-
telnì je tato tendence znát na, v tomto smìru 
rafinovaném, aforismu „Ne každý vedoucí je 
vìdoucí. V tom je právì háèek.” Ještì nasy-
cenìji vyznívá text, v nìmž je spojen èerný 
humor s jazykovou hrou – takové pasáže mají 
až podstatu jakési zvrácené mnemotechnic- 
ké pomùcky, ovšem pokud ovládáme moc ge-
neralizace, taktéž se mohou nést v existen-
ciálních tóninách: „Domnívám se, že sléz je 
prudce jedovatý, nebo� všichni lidé posléze 
umøou.”

Minimalistickou syntézou výše presento-
vaných textù jest závìreèná èást, jež na první 
ètení pùsobí pøímo explosivním, zdánlivì ba-
nálním dojmem. Namísto souvislých vìt èi je-
jich útržkù staví tu Trinkewitzova inspirace ved-
le sebe shluky slov v paradoxních, vzdálenì 
nespojitelných souvislostech. Tento absurdní 
model konstrukce poetického svìta (a z toho-
to dùvodu se domnívejme, že existenciální fi-
losofie jest autorovì osobì blízká) se proje-
vuje ve výkøicích typu „GEN / ITÁLIE” nebo    
„A / POKÁLÍ / PSA” (poslední citovaná obsa-
huje snad až biblický, tj. lehce blasfemický hu-
mor) – tímto postupem je utváøeno mozaiko-
vité universum, analogické k výtvarnému, sur-
realismem inspirovanému zátiší.

Pøedností Melancholidského života jest 
výše zmínìná efektivní práce s minimalizová-
ním prvkù textu, ovšem za úèelem maxima-

Summa svìta
Minulý rok, zásluhou plží edice Ulita, spa-

tøil svìtlo svìta soubor aforismù a slovních 
høíèek Karla Trinkewitze, zvaný Melancho-
lidský život. Nepøehlédneme-li (a škoda by to 
tolik nebyla, dodejme ještì) doslov Vladimíra 
Gardavského, zjistíme, že tento jest spíše 
pouhou encyklopedickou registrací, pouènou 
klasifikací, než analytickou a interpretaèní 
souèástí literárního textu, na niž jsme byli       
v edici Ulita po léta zvyklí – takto bývala z pe-
ra Vladimíra Novotného a vždy se o interpre-
tující analýzu v rùzných diskursech snažívala; 
a vzhledem k tomu, že se zde nejedná o mar-
ginálního autora (když pomineme aforistické 
aspirace, myslíme na význam Trinkewitze co-
by výtvarníka), lze považovat tento doslov mír-
nì a smíølivì za nedostateèný. Vskutku, jak se 
øíká: zmìna jest nejen melancholický èi me-
lancholidský život!

Nechme však po�ouchlostí a radìji se po-
kud možno analyticky zabývejme samotným 
textem: je rozdìlen do ètyø blokù. První z nich, 
zvaný Prolhášení, je nejobsáhlejší, shrnuje to-
tiž autorovy aforistické texty – pozdìji také 
shledáme, že právì tento úsek souboru jest 
jádrem, z nìhož èerpají invenci a zpùsoby na-
hlížení ony tøi následující sekvence. Ty lze 
charakterizovat jako aforistické pseudobajky, 
totiž Bajky o vìcech a Bajky zvíøecí – jejich 
podstatu si vyložíme v následujících odstav-
cích; a taktéž jako øetìzec sémantických her 
oddílu Tøesky blesky, jež mají naturel témìø 
fonický.

Integraèní prvek Melancholidského života 
není nic jiného, než satirická èi humoristická 
poloha aforismù a slovních her, nìkdy s nara-
tivním èi erotickým nábojem. Vždy� právì iro-
nický a ironizující humor jest zbraní mocnìjší 
meèe a zároveò osobní obranou pøed nesmy-
slným, nepøátelským svìtem, slovy Trinkewi-
tzovými „Absurdní divadlo je... když se sku-
teèný život pøedvádí na jevišti.” Užití komicky 
paradoxních (a vice versa) situací a spojení 
ale není jediný druh humoru, jehož je v tex-
tech užíváno. Snad ètenáøsky nejpùsobivìjší 
jsou groteskní výjevy, napøíklad typu „Navrhuji 
házet sviním berly”: tyto operují, jako ostatnì  
i další z nich, s minimalistickou zámìnou jedi-
ného grafému (leckdy se jedná i o foném), to-
tiž hlásky „p” v hlásku „b” - obì jsou fonetikou 
charakterizovány jako explosivy; jsou si tedy 
podobné autochtonnì, ale vzdálené z hledis-
ka potence zamìnit významy slov (perly/ber-
ly). Tento paradox, jeden z prùvodních jevù 
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støeno tajemstvím, jak se ostatnì velmi dobøe 
hodí k máchovské látce (vážné zájemce            
o pravdu odkazujeme ke copyrightu umís-
tìnému na pøedsádce knihy, který hovoøí 
pomìrnì jasnou øeèí).

Básnická poéma dedikovaná Vladimírovi 
Novotnému (který také svazek opatøil doslo-
vem) a doprovozená na zvyklosti Ulity velmi 
výraznými a pøíznaènì sešeøelými ilustracemi 
Dominiky Sládkové-Paštékové je pojata jako 
temná máchovská variace hojnì využívající 
prostøedkù satirické perzifláže a postmoder-
ního významového (za)kuklení. Èasoprostor 
básnì je oproti pøedloze transponován do dus-
né doby Protektorátu Böhmen und Mähren      
v dobì vrcholící heydrichiády a dává ètenáøi 
nahlédnout do vnitøního života parašutistù, 
kterým se jejich peèlivì plánovaná diverzní 
akce nezadržitelnì vymyká z rukou… Neèe-
kejme ovšem pøíbìhy váleèné odvahy a cti – 
poetika skladby je skrz naskrz temná, nasáklá 
ztìžklou, pøidušenou atmosférou protektorátu 
a propojující dobové zlo s temnými stránkami 
lidské psychiky, zejména zradou a udavaè-
stvím, jež si dodnes spojujeme s nechvalnì 
proslulým antihrdinou operace Anthropoid 
Karlem Èurdou.

Zatímco obsahová rovina poémy se, jak 
patrno z výše uvedeného, od originálu znaènì 
odlišuje, kopíruje formální stránka textu takøka 
bezezbytku máchovskou poetiku, a ètenáø si 
tak mimodìk mùže zopakovat její hlavní zna-
ky: Báseò je asymetricky èlenìna na ètyøi zpì-
vy a dvì intermezza, metrický spád odpovídá 
Máchovu „falešnému jambu”, tedy pøedøazo-
vání jedno- a trojslabièných slov na zaèátek 
verše za úèelem posunutí pøízvuku na su-  
dou dobu; podobnì u výstavby rýmù. Rovnìž 
v plastickém vyobrazení prostøedí, jeho verti-
kální a horizontální diferenci a v potemnìlé 
barevnosti libující si v polotónech vzdává bás-
ník hold svému romantickému pøedøeèníkovi. 
Ani hlásková instrumentace nezùstává poza-
du za svým vzorem, jen se na libozvuèném èi 
naopak disonanèním vyznìní veršù ve velké 
míøe podílejí expresivní, provokativnì volené 
výrazy: „Káèou janèí na špagátì... Náhonu rýh-
nul van linem.” (s. 19). Propracované význa-
mové kuklení, díky nìmuž se v poémì osud 
jednotlivce dokonale prostupuje s jakýmsi 
kolektivním vhledem do nitra celého národa, 
je ještì podpoøeno hutným, sveøepì sevøeným, 
do detailu promyšleným lexikem skladby. Na 
nìm je patrné, že se rodil a nalézal svou de-
finitivní podobu dlouho, pøedlouho, a že tudíž

lizace efektu tvoøit strukturu významù ve vì-
domí vnímatele. Osamocenì se v aforismech   
(tj. textech psaných souvislými vìtami – v kon-
trastu s lakonickou výøeèností popsanou         
v pøedchozím odstavci) vyskytuje náznak na-
race, jako kdyby Trinkewitz poèal najednou 
psát mikropovídku s erotickým motivem, leè 
nechal ji „dokonèit” ètenáøské vùli: „Chodila  
na plovárnu, aby zjistila, že všichni muži jsou 
hezèí než její manžel a všechny ženy oškli-
vìjší než ona.” Vytknìme však nìkteré autor-
ské nápady, které se nám ve vìdomí zjevují, 
aniž bychom byli výjimeènì nadaní, vyplynou 
ze situace: „Lid je zdrojem vší moci ve státì. 
Proè už koneènì ty vši nezamáèkne?” 

Trinkewitzùv postup je sice dodat tìmto 
banálním, všednodenním nápadùm pointu, 
avšak leckdy se ani toto nepodaøí (inspirace 
lidovou tvoøivostí na pánských záchodcích     
v textu „VOLE! / NEVOLE” nám, pøísným po-
suzovatelùm, nestaèí). I tak je Melancholidský 
život absurdní summou politické (o satirickém 
pólu textù jsme se šíøeji nerozepsali jedno-
duše proto, že filosofické postoje èi nálady      
v nich obsažené jsou politice nadøazeným 
diskursem, a proto dùležitìjším; krom toho mj. 
komentáøe o presidentech, kterak kradou pe-
ra, podléhají rychlé zkáze...) a pøedevším vše-
lidské zkušenosti 20. století. Neposlouchejme 
tedy Trinkewitzùv výrok „V aforismu nelze èíst 
mezi øádky,” jakkoliv naráží na úspornost afo-
ristického výraziva. Radìji jej modifikujme po 
vzoru autorovu: „V aforismu nutno èíst mezi 
slovy,” èímž totálnì charakterizujme podstatu 
autorových textù a zároveò laskavì podává-
me doporuèení, jak text absorbovat, pobavit 
se, ale hlavnì se zamyslet nad jevy a sub-
stancemi okolo nás.

Vojtìch Nìmec

Máj zakuklený
K nejzajímavìjším momentùm letošního 

køtu Ulit bezesporu patøily mystifikaèní eska-
pády, které provázely pøedstavení nové bás-
nické knihy Bác! Karla Hynka Bráchy. Text, 
jenž vyšel jako 32. svazek edice Ulita na 
sklonku roku 2013, na pódiu zastupoval 
úspìšný støedogeneraèní básník a literární 
kritik Milan Šedivý (*1977), který se ovšem,     
a v tom je ten problém, pøedstavil jen jako 
prostøedník, rozumìj „brácha” Karla Hynka,    
a do celé kauzy elegantnì vnesl ještì další 
otazníky a nejasnosti. Autorství osobité para-
fráze Máchova Máje tak budiž i nadále obe- 
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Vzpomínky na Karla Trinkewitze
Psát o Karlu Trinkewitzovi nìkolik týdnù 

po jeho oèekávané, leè stejnì neuvìøitelné 
smrti, je nesnesitelnì tìžké. Ètrnáct dnù pøed 
ní jsem s ním ještì mohl – zásluhou rábské-
ho kamaráda – mluvit: už toužil jen po smrti. 
Vzdoroval jí jen kvùli Helze pøinejmenším od 
Vánoc: „V snìžné duny hrad/ v tmì èní/ Zlé je 
umírat/ když svìt je vìèný.” Pro mne je zcela 
nepochopitelné, že už se pøi každém návratu 
do Rabí nebudu moci tìšit, že za ním zajdu, 
že si nepopovídáme.

Vždycky, když pøes žichovický náhon pøe-
jdu Otavu a octnu se pod hradem, bude mì  
to lákat, abych zase zazvonil u tìžkých vrat 
domku è. 4 s okny na námìstí a potìšil se roz-
hovorem s ním. To je ono: TRISTIUM RABÍ. 
„Stár, s blbstvím rvu se/ znaven tu/ Žít je prù-
ser/ Tak jdu k adventu.” Už jsi, Karle, defi-
nitivnì dobojoval svùj dlouhý zápas s blby      
a blbstvím – ale nejen s nimi, taky s mnoha 
chorobami svého bolavého tìla…

Poslední rok života jsem tì mohl navštì-
vovat už jen ve vaší ložnici, Helga mi pøistrèi-
la kovovou židli a tys mi obvykle podal sešit    
s novými básnìmi. Pøesto jsem návštìvu od 
návštìvy s úzkostí pozoroval, jak odcházíš… 
Ještì v létì jsi byl obèas dobrý. Když bylo hez-
ky, zodpovìdnì jsi pochodoval a odpoèítával 
lékaøi naøízený poèet krokù na dvorku, povída-

li jsme si o literárních novinkách – a ty ses ob-
èas zastavil a do pøipraveného sešitu zapsal 
nápad: budoucí haiku nebo aforismus. Ale tvé 
maniodepresivní stavy se rychle støídaly. De-
sátého srpna 2013, ètrnáct dní pøed dvaaosm-
desátinami, jsi mi napsal:

„Moje deprese a nemocné tìlo mi berou 
všechnu sílu k práci… Hledám už jen zmírnì-
ní bolestí. Celé dny žiji ve znamení procedur  
k pøežití tìla. Pracovat mohu jen 3-4 hodiny, 
ale jen se sisyfovským utrpením. Pøi životì mì 
drží jen služba mému náboženství: žít estetic-
ky… Zachraòuji se výtvarnem a poezií… i to-
ho se ale pomalu vzdávám. UMÍRÁM MI-
NUTU ZA MINUTOU. Už mì netìší ani èetba. 
PEKLO až do smrti (po které toužím).” (Zvý-
raznil K.T.)

Ale nebylo vždycky tak zle. Když psal, ne-
bo pøišla návštìva, vnitønì se rozsvítil. „V dom-
ku pod hradem/ živ jsem/ O dost okraden/ zù-
stávám snivcem.”

Pøesto, že byl výraznì bilingvní, èeštinu 
umìl a znal její možnosti jako málokterý bás-
ník. Jeho aforismy, minimalistické básnì, baj-
ky („tøesky blesky”) i pøíbìhy bavily ètenáøe 
Plže nìkolik let. Zásluhou Vladimíra Gardav-
ského se ještì v nemocnici potìšil Melancho-
lidským životem. Mezi spolutvùrce Trinkewi-
tzova „plzeòského zázraku” musím jmenovat 
Vladimíra Novotného (první uvedení do Plže) 
a Václava Malinu (retrospektivní výstava Tris-
tium Rabí se stejnojmennou sbírkou, k níž je-
štì pøibyli „Básníci...”). V Rabí ho navštívili i Jo-
sef Hrubý, Pavel Štýbr, Jiøí Valoch, manželé 
Kocourkovi a další umìlci. To jsme si ještì     
v pohodì povídali v ateliéru na pùdì, a Karel 
nevìdìl, co nám døív ukázat: tøeba ty trefné 
kresby se struèným slovním pøesahem.

Už v srpnu roku 1990 (sbírka Druhá sig-
nální soustava) pøesnì napsal: „Øeè sama ví 
všechno. My to po ní jen ve š�astných chvílích 
opakujeme.” Z desítek básnických sešitù, kte-
ré zùstaly na okenním parapetu v Trinkewi-
tzovì ložnici (vydá je nìkdo posmrtnì?) uve-
du alespoò dvì pasáže: „Jiní už øekli všechno/ 
a lépe/ Já jen mluvím/ proti smrti” (16.7. 1995) 
– „Pomluvili starého básníka/ že je obscénní/ 
Vìdí hovno/ co to je umírat” (12.1. 1996).

Proto s dojetím i trpce ètu vìty z Helžina 
smuteèního oznámení (pøeklad Miroslav Kal-
èic) s mottem z Thomase Manna (Pouta lásky 
smrt neznièí): „Moje srdce Tì chce zadržet, 
moje láska objímat, mùj rozum Tì musí ne-
chat jít, nebo� Tvoje síly byly u konce a Tvoje 

 smrt milostí…”                         Miroslav Sulan

obsahuje výrazy ne-bìžné a ne-èekané, èasto 
expresivní a rafinovanì konotované. V post-
moderním duchu se v nìm kloubí slova z nej-
rùznìjších vrstev a rovin jazyka, koexistující    
v nepøeberném spektru vzájemných filiací      
a afinit, jak pro ilustraci dokládáme na krátké 
ukázce:„On. Parašutista. Archandìl mezi zrád-
ci. / Sám knìz poflusaný, sám bùh, kterého 
spratci / pøitloukli k totemu, na žebra drnkli fis, 
/ to pøedznamenání dopadnoucích slastí. / Tak 
zdvihna bradu svou, míøí k pojmu vlasti: / Vùd-
ce zhynul! Mùj Vùdce zhynul!” (s. 26).

Závìreèný ortel recenzentùv tak nemùže 
vycházet jinak nežli kladnì a též lehce obdiv-
nì: Pseudonymnímu autorovi se podaøilo vy-
tvoøit nevšední pøepis klasické pøedlohy, jehož 
nesporné kvality leží pøedevším v rovinì ja-
zykové a výrazové. Poéma Bác! v dùsledku 
toho ve všech smìrech nutnì pøerùstá 
regionální rozmìr edice Ulita, kterážto 
skuteènost implikuje ještì jednu pomìrnì 
neodbytnou otázku na závìr: Nebylo by Bácu! 
lépe nìkde jinde?

Martin Šíp
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Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) 

- výtvarník a publicista

Jan Jelínek (1947 Praha) 

- básník a výtvarník, žije v Plzni

Miloslav Krist (1963 Plzeò) 

- typograf, grafik, publicista

Martin Lang (1954 Praha) 

- geolog a básník, žije v Mirošovì

Vojtìch Nìmec (1983 Cheb) 

- student UJEP v Ústí nad Labem, 

  prozaik a kritik, žije v Povrlech

Evžen Pìnkava (po 1940 v Èechách) 

- pseudonymní kritik a básník, žije

Miroslav Sosoi (1990 Klatovy) 

- barman, básník a prozaik, žije v Praze

Miroslav Sulan (1938 Støelské Hoštice) 

- prozaik a publicista, žije v Klatovech

Milan Šedivý (1977 Teplice) 

- básník a kritik, žije v Praze

Martin Šíp (1979 Plzeò) 

- bohemista a germanista

Vladimír Šrámek (1958 Plzeò) 

- lékaø, básník, žije v Brnì

Karel Trinkewitz (1931 Meèeøíž - 2014 

  Deggendorf) 

- výtvarník, básník, esejista
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