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EDITORIAL 1

Po smuteèních èíslech vinšovských  
a trinkewitzovských koneènì pøichází   
na svìt Plž nikoli již v èerném, leè v bí-
lém. No, v bílém i v barevném – øeknìme 
v záøijových barvách plžího podzimu.     
S ním jsou spojeny i stálice plzeòského 
literárního života: nové básnì Josefa 
Hrubého a Karly Erbové. Klasika, mùže-
me si øíct i pomyslet. Málokterá regionál-
ní metropole se však mùže takovými 
„klasiky” pochlubit, takže není divu, že     
i v Plži mají zelenou. V daném pøípadì 
zelenou barvu babího léta. Zcela „mimo 
protokol” podìkujme naší plzeòsko-
pražské básníøce, že ve své poezii sklá-
dá hold Polsku. By� není jasné, zda tomu 
„left liberálnímu”, anebo tomu „echt 
konzervativnímu”, leè to vùbec nevadí.

Dobøí holubi se (prý) vracejí, což snad 
není špatnì, dozajista je však dobøe, že 
se do Plže po delší prodlevì opìt takto 
vrací ze svého severoèeského tuscula 
prozaik Petr Kersch, mnoha nitkami spo-
jený se západoèeským regionem. Vždy 
má o èem psát a vždy ví, jak to napsat, 
tøebaže se potýká s látkami bolestnými   
a epicky øeøavými, by� stìsnanými na 
plochu nevelké povídky. Se stejnou ra-
dostí však chceme pøipomenout, že v srp-
nu oslavil sice nikoli kulaté, leè sympa-
ticky pùlkulaté životní jubileum Oldøich 
Janota, rodák plzeòský, jehož texty už 
nìkolik let pozvedají pomyslnou umì-

leckou la�ku našeho mìsíèníku. Málokdo 
na nì pohøíchu reaguje, zato ètou se utì-
šenì a v Plži se jimi mùžeme div že ne 
hrdopyšnit. Pyšní však nejsme, ba i tvr-
zení, že nemáme potøebnou sebereflexi, 
se zdá být staøecky smìšné, ne-li divì 
nenávistné. Zato máme (skoro) v kaž-
dém èísle pøíspìvek Oldøicha Janoty      
a v záøijovém Plži na jejich poèest za-
hudne uctivá a obdivná šalmaj.

Copak máme v èasopise ještì hod-
ného pozoru? Jistìže emotivní báseò 
Jakuba Fišera z jeho pøipravované kni- 
hy veršù: kéž by takových textù vznika- 
lo v èeské poezii povícero. Dále Sta-
nislav Bukovský, dále Evžen Pìnkava, 
dále Václav Engler a opìt Vladislav Høe-
bíèek. Ve vìcech sexu jsme ostýchaví, 
leè moudré rady za nás udìluje Danie-  
la Kováøová, která zvláštì paním a dív-
kám èi pannám i dámám naslibovává 
záøné sexuální zítøky. Rovnìž my by-
chom jim to s porozumìním dopøáli, tak-
že autorèiny obavy, zda prý tak serióz-  
ní èasopis jako Plž „unese” její ironický 
text, jsou naprosto zbyteèné. Staèí si na-
sadit co nejcudnìjší masku a je to. Par-
don: ulitu. Hrozí nám však kafkovský svìt 
naruby, navíc Franz Kafka má letos vý-
roèí, takže je pøipomínáme i jednou poe-
tickou skicou nejvìrnìjšího kafkovského 
ilustrátora v Èechách, totiž plzeòského 
rodáka Jiøího Slívy.

Oldøich Janota

Ani žáden z mých kamarádù nikdy netušili…
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xxx

Byli jste dvì zrcadla
proti sobì
Do nekoneèna
se zobrazujete a odrážíte
Dvì osoby dvì postavy
dvì tváøe
Zmenšujete se
Nelze dohlédnout
kde jste v koncích
Kudy pokraèujete

xxx

Brouk v rezavé rùži
Šroubek èerva pracuje
ve slabikách

Vùnì fialek
Rychle
kde máš nìžný rým

Altán 
a chaos
ti rozøíz tváø

Astry vystøelují
ohòostroj

xxx

Bartolomìjskou klenbu
zdvihají štíhlá okna vzhùru
až k bledým andìlùm
kteøí si svítí lunou
na prosby

Až mi spánek setne hlavu
dotkneš se dlaní

xxx

Do kostí se zavrtej
Duši naraž do žeber
Nekòourej
A pozoruj:

Mezi stromy v dešti
se vyzouvá øeka:
chrlení míz
Studený déš� až do Božkova
Krajina s kalnou horou
obnažuje zadek

xxx

Panenka s kanárem zpívá
ty hraješ golf
já koukám na smutek
jak šediví
spolu s paní z Wawelu
se zavázanými ústy

Pod tím dva body
Milana Boèkaye:
šedý a žlutý

xxx

Víèka nespí nehty nespí
Ty také nespíš
On také ne
Zaèet se do mramoru
a pozoruje co tomu øeknou
housle na skobì
Na dvoøe hnùj
se zlatì tøpytí
Mezi topoly zjevuje se
havran

Duši naraž do žeber
Josef Hrubý
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xxx

Na Šumavu padlo svítání

divizny jsou v bezvìdomí

Kamení léta nežije

Piš a žaluj o tom

Vymlouvej ranní štkaní

vzdechy

a sobì špatný zrak

xxx

Prší Okna si lížou rány

zatímco

v šupleti osychají metály

po dìdeèkovi

Brýle na stole

jako pøíruèní zbraò

Déš�

nedopovìzený

nedosmátý

nedohnìvaný

Nádobí

mezi dvìma muškáty

xxx

Nahý obraz

za ním èerné hodiny

mezi nimi jdeš o dvou holích

Ptáš se co dìlá hudba

Asi odtéká Nevím to pøesnì

Jsem na druhém bøehu

Který to je?

Nevím to pøesnì

Levý nebo pravý

Ten dole nebo nahoøe

xxx

Zlaté blatouchy

u studánky

jako falešné šperky

divých žen

Za lesem se potily

sluneènice

V parku køièel páv

Drùbež ve vsi

byla k smrti obrácena zády

Také on

když potkal poš�áka

xxx

Zelený a modrý bùh

se dívají

jak tlí antény na domech

Také místní humorista

se dívá

na sirný pach kouzel

Piják sál inkoust z básní

které krvácely

Jako pøi popravì

xxx

Cesty konèí na mezi

Naè tì oblékat do jarního

Jsi stará jabloò

Sesutí ptáci

Ve špatném poèasí

divná jitra

Na šòùrách sepraná

slova

Bosé hodiny houslí

Na provaze starý zvon
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Polské motivy
Karla Erbová

Brzeg

V mlhavém šatì podzimu
chuïouèkým sluncem propálena dírka
jak v šatì nepozorných žen
když mužské paže tiskly jejich hruï

Hodina hazardního hráèe
i s  letem Pegasù

Umlkla voda s rybami
Vzdech listí rozhoupává zem

Jsi-li má radosti?

A ne-li: ještì jednou pøijï

zaklepej na okno

a vejdi

i s Odrou v náruè položenou

tì pøijmu

S mìsícem který plaše snídá

rozkvetlé kvìtináèe

na této planetì a v Brzegu

xxx

Tys ležela na slunci

Celá zlatá a žlutá

A milovala ses

ve vøesu

èi v obilí

On sedìl vedle

s hlavou v dlaních

On se s ní miloval

smál se pes

xxx

Tvé starosti

jsou dávné kameny

z èínské zdi

Chodíš

z pokoje do pokoje

jako pøes pouš� Gobi

xxx

Je to tìžké

budeš se trápit

pro pár oblázkù ranního

rozbøesku

Budem v nìm souzeni

kvùli pìti penìzùm

a osvobozeni

kvùli koèkám za oknem

Pak pøijde duchovní Øehoø

Øíkají mu tak

nebo� obracel lidi

z jedné samoty do druhé

xxx

Muzika v Pošumaví
Otava kolem tvé hlavy

Vezmi svùj nevinný popel
a spi
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Nárožní dùm

V pøízemí krámek s vìcmi k životu

Za okny v patøe lidé

s dobrem i zlem

a se vším mezi tím

Nad nimi obèas hvìzdné nebe

Hlas zvonù na dosah

Na nároží domu Panna s dítìtem

V náruèi malé kosí hnízdo

plné pískotu

na které nedosáhne zloba ani déš�

které kolébá jen svìtlo poulièní lampy

Až bude ještì hùø

Až budu pìstí tlouci na zamèený svìt

chci se stát ptáèetem

schouleným ve tvých dlaních

Matko všech malých dìtí

Zbigniew píše ikonu

Nejdøíve zame� pøed vlastním prahem

Bude tam ohoøelé snìní

Troufalé hrozby a èísi divý hlas

Od hnìvu 

              Horkých nepokojù

oèisti jednu hledající duši

a dej jí napít slova

Otevøi okna

             zapatlaná

od vèerejšího zatmìní

Za nimi vyšívaný den

Nech popást oèi – vìrné berany

Pøiprav døevìné desky štìtce barvy

Pozvedni k obzoru ticho 

              které hýèkáš

a dovol láskám aby ti øekly jménem

Mystérium chleba

Právì v tom sále 
               kterým bloudívala
líbezná Johana žena èeského krále
lámu svùj chléb

V Africe umírá hladové dítì
V Evropì samoten trpí mùj pøítel

Podávám sousto tobì a tobì a jemu
Kéž mùj stùl není zítra vyloupený
Kéž voda pro každého
Kéž uneseme radost žal i smrt
Kéž slovo básníka
rozsvítí potemnìlý den
i tvùj i mùj i jeho

Pokorný tichý muž

Tak stojí psáno: Nezemøe ten
kdo miluje bližního svého
nad sebe sama

A hle jsem zmatený jako vèela
pod jejímž dotekem
se otevírá kvìt

Byly tu pøece malé dìti!
Jak bych se mohl s nimi potkávat
skryt ve svém tìle
ve svých sklepeních
kdybych sám neobstál

A tak jsem uèinil podle zákona toho

Odpus� tu lidskou pýchu Pane
Vedla mé kroky
k Tobì až pøíliš rychle
Vymìøil jsi mi tuto dlaò zemì
na bøehu Odry
a já si slíbil: budu stát
tak dlouho jak si pøeje

Tvùj pokorný syn
kterému øíkali Maxmilián Kolbe
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Zbyli mi andìlé - potrhaní
Ohryzky Tøísky Žáruvzdorný dech
Hrstièka mandlí
Jas mezi slovy – 
               Znenadání – – –

Odkleèím si to je-li tøeba!
A zlíbám všechny pražské vìže
jak sis pøál –

Veèer s panem Zapasiewiczem

Tak budiž èlovìk! 
              Chtìlo se mi zvolat
když vstoupil s verši ještì øežavými
jak s mísou plnou zmijích hlav

Pak s nimi tanèil Pak je zaklínal
A vším co našel mezi jejich jedy
do našich oèí máv
My pøi tom byli Tøásli se jak bøehy
pøi vodì stoleté

               Ale on nemìl dost –
On musel pojmenovat èíslovky
Bezpráví pádù
urèujících i osud Oidipùv i Médein
i osud jednoho každého z nás
jak tu stojíme

Tøásly se dveøe pøed nimiž vèera kleèel
I on i ty i jeden každý pøíští

On musel spálit všechny pøíští mosty
Potom se naléhavì ptal:
              Protože stále obýváte
              jen zøíceniny ve svém podnájmu
              nemáte práva první noci
              Jak chcete vstoupit do života?

A my tam holí – se svìdomím
které je nelítostné
každého jitra zestárlí jak okoralý chléb
A šediví a s výhradami
proti té nepatøièné høe
             které jsme vystaveni

Umyj své ruce od pozlátek svìta
A� unesou samotu z níž jednoho dne 
                                                       vzejde
ten zmrtvýchvstávající v šatì zeleném

Už zhasl den a pøešla noc a svítá
On je tvé okno 
             podej mu
alespoò prst
V té chvíli budeš jako džbán
u stolu žíznivého

Cestou do Kamienì

Až bude hùø 
              až bude v podkoøání bušit
do zarputilého døeva tenká plachá nadìj
až blesk se vrátí 
              nebo� nebude místa 
do nìhož by trefil
pak pøijde ten èas

Pøichystám luk pøinesu šíp
vyjdu ven pod starodávné stromy
na kterých visí koule zeleného jmelí

Bude jen krátce po svítání
Obzorem bude ještì bloudit
nìkolik kapek deštì
Umyju ruce v potoce a nastavím je vìtru
Poté namíøím – 
               za šepotu trav
sestøelím jmelí 
chytím je levou rukou
bez jediného slova položím na práh domu

Pokornì vyèkám když uzdraví se šrámy
skryté pod touto støechou

Intymny

Už mi omrzly ruce oèi a rty
Odlétly vèely Labutì Pávi 
             ze zahrad skoøicových
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Opál oblohy do èerna vycídìný
Hozený do oken
              Na bøehu Odry 
mihotání mìsta 
              O zeï se tloukla
vìtev poezie Ponìkud orvaná a
                                           pøebujená též
Na ní se mùžem ještì obìsit

On však už odcházel 
              Mrštil tou mísou s ještìrkami
A po schodišti dolù
s úzkostným èepem ve své hlavì –
Od nìhož není pomoci ni nám
ni budoucím
Ne mlèky šel

On smál se On se smál

A rovnìž šílení z té žárné…

Nošené jako èerné kuøe pod kutanou –

Hleïme ty katedrály plné pýchy

Ta schodištì z nichž výhled zadarmo!

vykøikl na nás 

Nejste-li pravdiví

i báseò bude lhát

ona je pøece kampanila!

A vy se nechvìjete?

Nebo jste stále ještì pokoušeni

tou olivovou šalbou?

Má popelavou tváø!

Právì tu muèí svìt a vy to nevidíte

Jak chcete zítra umírat?

Franz Kafka
Jiøí Slíva
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Co èetl pan Štajnfest

V sobotu bylo asi poslední slunné od-
poledne letošního babího léta. V leso-
parku na Kváderberku po cestách a pì-
šinách plno bukvic, žaludù, psù, jejich 
panièek a páníèkù. Nahoøe, kde se lesní 
cesta zatáèí k vyhlídkové plošinì, se tyèí 
starý dub. Pod ním sedává na lavici v al-
tánu pan Štajnfest, mùj dobrý známý. 
Sedí pohodlnì, záda opøena o døevìný 
sloupek, a ète nìjakou knihu nebo èaso-
pis nebo – to ale jen zøídkakdy – noviny. 
Rádi se tam vídáme. Oba si hodnì pa-
matujeme; tøeba to, že na místì, kde pod 
støíškou debatujeme o problémech lid-
stva, stával bytelný krmelec, ke kterému 
v zimì docházely srnky pro svou sociální 
podporu.

Obvykle mì pan Štajnfest pøivítá       
s úsmìvem, odpoví nìjakým vtipem, 
založí rozeètené místo v knize spadlým 
dubovým listem, knihu zavøe a je nala-
dìný si pohovoøit. Má o èem: je vzdìla-
ný, vyzná se v chemii nebo v matematice 
stejnì jako v psychologii, je náruživý ète-
náø, zná hodnì historii moderní doby      
a když se mnou diskutuje, potajmu toho 
osmdesátiletého pamìtníka všech dosa-
vadních prezidentù republiky obdivuju. 
Minulé sobotní odpoledne, o kterém je 
tady øeè, mìl pan Štajnfest rozeètenu nì-
jakou objemnou knihu. Pozdravím, pøi-
sednu a povídám: – To je ale tlustospis! 
Že se vám chce s takovou bichlí se tahat 
do lesa. K mému pøekvapení mi vùbec 
neodpovìdìl.

Chvíli poèkám – øekl jsem si v duchu 
– ale potom se musím rozhodnout, zda 
se potichu vzdálím èi nìco znovu øeknu.

O kus dál na sebe štìkali dva èokli 
jak vzteklí. Po pìšinì jel malý kluk na ko-
le, na hlavì ochrannou cyklistickou pøil-
bu, která byla vìtší než dìtská hlava.   

O panu Štajnfestovi
Petr Kersch

Za ním spìchala maminka a volala: 
Hynku, zastav! Hynku! Stùj! – Napadlo 
mi, kdyby mìla dvojèata, mohla volat: 
Hynku! Viléme! Stùjte!

Pan Štajnfest vzhlédl od ètení. Pro-
miòte – omluvil jsem se – vyrušil jsem 
vás nerad. – To nevadí, – pravil pan 
Štajnfest a sklapl knihu, – já už stejnì 
dál èíst dneska nemùžu. –

Souhlasil jsem. Podzim je podzim. 
Tady pod støechou altánu je už na ète-  
ní špatnì vidìt. Èlovìk v našem vìku si 
musí zrak šetøit.

– Kdepak, – opravil mì pan Štajnfest, 
– to je tou knížkou. Otøesné ètení. Každý 
den pøeètu pár stránek, nìkdy deset, nì-
kdy jenom dvì, tøi. 

Zeptal jsem se, o jakou publikaci se 
jedná?

Ukázal mi titulní desku: Steve Sem-
Sandberg: Chudí v Lodži. 

Sandberg? To vypadá na švédského 
nebo norského spisovatele – pozname-
nal jsem. O té knize jsem nìco zaslechl. 
Román nebo dokument? Druhá svìtová 
válka, Poláci, Židé, Nìmci...

Sem-Sandberg je Švéd – pravil pan 
Štajnfest, odkašlal si a pokraèoval: No-
vináø, spisovatel, ve Švédsku dobøe zná-
mý, je mu nìco pøes padesát, nìkolik let 
pùsobil taky v Praze. Chudí v Lodži jsou 
román i dokument dohromady. Lodž je 
polské mìsto, kde pøed válkou žilo hod-
nì židovského obyvatelstva. –

Jako v Polsku všude, – dodal jsem. 
Pan Štajnfest pøikývl:

Ano. Když si Nìmci rozdìlili se So-
vìtským svazem Polsko, Lodž pøipadla 
jim. Na podzim 1939 zaèali do lodžské-
ho ghetta soustøeïovat další a další ži-
dovské rodiny. Ghetto se stalo pøelidnì-
nou noclehárnou. V kvìtnu 1940 Nìmci 
ghetto uzavøeli jako samostatnou lodž-
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Tìmito epizodami je vyobrazeno 
utrpení lodžských Židù ve svìtle tak 
pøesvìdèivém, že i dnešní èlovìk, i vel-
mi mladý, který nikdy nemìl hlad déle jak 
pùl hodiny, který nikdy nespatøil ukame-
novaného muže, visícího hlavou dolù na 
stromì (doktor Klejnzettel v ghettu 1. záøí 
1942), který nikdy, ani v nejhorším snu, 
nezpozoroval dva pøíslušníky nìmecké 
SS, jak ten ve tøetím poschodí nemoc-
nice (tentýž den v ulici Weso³a) vyhazuje 
z okna kojence, jednoho po druhém,      
a ten dole, stojící na otevøené korbì 
náklaïáku, je chytá na bodák vztyèený 
na pušce – že v tomto svìtle i nezkuše-
ný, neznalý dnešní èlovìk pochopí, co 
znamená nacismus ve skuteènosti. Ješ-
tì to nemám celé pøeètené, – dodal pan 
Štajnfest, – opravdu mi to nìjak nejde. 
Když si pøedstavím, jak prezes Rum-
kowski musel podle nìmeckého befelu 
vybrat z ghetta tisíce dìtí pro deportaci 
do Chelmna nebo do Osvìtimi... Nebyly 
práceschopné...

Omluvil jsem se, že jsem si dovolil 
pana Štajnfesta vyrušit. Myslel jsem, 
když je tak hezky, že bychom spolu mo-
hli jít kousek po èervené, jako chodívá-
me, když je pìknì...

Nemusíte se omlouvat, – utìšoval 
mne, – až tuhle knížku doètu, pùjèím 
vám ji, když budete chtít. Heleïte, jsou 
tam taky fotografie! Poøizoval je v ghettu 
esesman Walter Genewein. Jen tak, pro 
svou potìchu. Po válce se našly.

Pan Štajnfest zaèal v knize listovat. 
Ukázal mi èernobílý snímek, na kterém 
je zachycen poulièní ruch køižovatky ulic 
Franciszkañska a Brzeziñska. Žádná au-
ta, žádné bicykly, pouze chodci, muži      
a ženy, každý nìkam pospíchá (dlouhé 
kroky), jarní, chladný podveèer (kabáty, 
èepice). Chlapec, asi tak sedmiletý, v kal-
hotách po kolena, v rozepnutém sáèku, 
bez èepice, tmavovlasý, stojí vedle chod-
níku sám, rozhlíží se, jako by na nìj 
matka zavolala: zastav se... 

To jsem já, – vysvìtluje pan Štajnfest.

skou ètvr�, dùkladnì ostnatými dráty 
obehnanou a policejnì støeženou. Na ži-
dovskou samosprávu ghetta, která mìla 
v èele svého pøedsedu Chaima Rumkow-
ského, kladli Nìmci nelidské požadavky. 
Všichni práceschopní muži, ženy a od-
rostlejší dìti museli vyrábìt pro nìmec-
kou armádu nejrùznìjší pomùcky, sou-
èásti výstroje a vybavení. Zásobování 
potravinami Nìmci omezovali tak, že 
bìhem nìkolika mìsícù bylo židovské 
obyvatelstvo vyhladovìlé. Hodnì lidí – 
zejména malých dìtí a starých lidí – 
onemocnìlo, a následkem zoufalého 
nedostatku potøebných lékù, strašných 
hygienických a ubytovacích podmínek    
a také následkem nacistické krutosti, 
umíralo.

Když by se to napsalo takhle, vìtšina 
dnešních ètenáøù by si nedokázala pøed-
stavit, jakému smrtelnému nebezpeèí 
byli v poèáteèním období 1940 - 1941 
Židé v lodžském ghettu vystaveni. Tím 
spíš by ètenáøi nepochopili další, ještì 
krutìjší strádání lodžských Židù v násle-
dujících letech, kdy do ghetta byli depor-
továni Židé po desetitisících z Prahy, 
Vídnì, Berlína, Hamburku a dalších, 
hlavnì nìmeckých velkomìst, která chtìl 
Himmler a jeho spoluorganizátoøi pøed-
stavit Hitlerovi v kýženém stavu juden-
frei.

Aby autor pomohl ètenáøùm pochopit, 
o co nìmecký nacistický režim ve svém 
antižidovském koneèném øešení usiloval, 
vypráví Sem-Sandberg v románu Chudí 
v Lodži o osudech jednotlivých lidí. Nì-
které z hlavních osob – chlapce Adama 
Rzepina napøíklad – je samozøejmì nut-
no chápat spíše jako románové postavy, 
sjednocující osu vyprávìní. Avšak epi-
zodní postavy a jejich tragické pøíbìhy 
jsou autentické, založené na dochova-
ných dokumentech, zejména obsaže-
ných v takzvané Kronice, vedené židov-
skou samosprávou od 12. ledna 1941  
až do èervna 1944, to jest mìsíc pøed 
úplnou likvidací lodžského ghetta.
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že rozumìl koním a že rád a èasto na-
vštìvoval tohle závodištì. Taky asi sázel, 
protože teprve sázka dává dostihu ten 
pravý šmak, jak uvádìjí znalci.”

„Samozøejmì, sázel, obèas i vyhrál.  
A nutil moji matku, aby ho sem každou 
nedìli doprovázela a dítì brala s se-
bou... To dítì, to klouèe, to jsem byl já, 
bylo mi sedm.”

„To mì zajímá,” øekl jsem s tichými 
pochybami, „protože sedmileté dítì... 
Musel to být pro vás zøejmì velmi silný 
zážitek, když jste na ty dny dodnes ne-
zapomnìl.”

„Však ona celá ta doba byla silný zá-
žitek,” øekl pan Štajnfest. „Mockrát jsem 
si ten den pøipomnìl. Pøedstavte si èerv-
novou nedìli, píše se rok devatenáct-  
set ètyøicet. Bydleli jsme v Praze na Vi-
nohradech, ta ulice dodnes existuje pod 
stejným názvem, Písecká, tøetí poschodí: 
Maminka se od rána hádala s mým ot-
cem. Nerozumím, proè se hádají, proè 
maminka pláèe a nadává na pana Jo-
dase. Slyším ponìkolikáté od táty slovo 
Bolivie – to jsem znal, že Bolivie je stát   
v Jižní Americe. Taky se zmiòuje o hlav-
ním mìstì... Lima se jmenuje, to vím, 
vím to z atlasu. Pan Jodas je taky Žid.   
Z Chuchle pana Jodase vyhodili, protože 
bookmaker a židovství, to nejde v protek-
torátu Böhmen und Mähren dohromady. 
Matka nazývá pana Jodase Jidášem, 
myslí tím nìjakého zrádce, maminka se 
bojí Nìmcù a policie, protože Židi na 
koòské dostihy nesmìjí. Žid nesmí ani 
do kina nebo do parku, já nesmím do 
školy, ale umím èíst a poèítat i psát. Na-
konec otec slíbil mamince, že to bude 
naposled. Naposled pojedeme vlakem 
ze smíchovského nádraží, naposled se 
pùjdeme podívat na koníèky, naposled si 
vsadím pìt korun na vítìze. 

V onu nedìli moji rodièe a já jsme ve-
šli na závodištì brzy po poledni, stejným 
vchodem jako dneska my dva. Poøada-
telé tátu dobøe znali, pozdravili, pøáli nám 

Nejlepší tip pana Štajnfesta

U vchodu na závodištì si pan Štajn-
fest koupil dostihový program, pøedložili 
jsme vstupenky ke kontrole a vmísili se 
mezi diváky.

„První dostih zaèíná za pùl hodiny, 
tak bych si to tady prošel a zavzpomí-
nal,” prohlásil pan Štajnfest. Šli jsme po 
trávníku podél tribun. Chladné podzimní 
ráno se svými mlhavými závoji nad ne-
dalekou Vltavou bylo pryè, v poledne vy-
kouklo mezi mraky pichlavé slunce a od-
polední vyèasení se zdálo, že vydrží. 
Pan Štajnfest se zastavil a rozhlížel se. 
Na dnešní dostihy pøišlo hodnì lidí. Po-
stávali, pøecházeli sem a tam, na rozleh-
lých betonových tribunách posedávaly 
poèetné skupinky, na lavièkách se utábo-
øily rodiny s dìtmi, nechybìly tu ani ko-
èárky s nemluvòaty. Pánové s programy 
v ruce se zaèali shromažïovat u živého 
plotu, za kterým byla cílová rovinka zá-
vodní dráhy. Na hlavní tribunì se zaplnily 
lóže a zaleskly objektivy triedrù.

Hlasatel v amplionech zval návštìv-
níky k padoku, kde se mùžeme podívat 
na konì, kteøí pobìží úvodní závod.

„Paddock je na stejném místì jako 
pøed sedmdesáti roky,” konstatoval s us-
pokojením mùj starý spoleèník, kterému 
jsem chtìl po celý den dìlat spoleèní-  
ka já. „Jinak tu je všecièko nové. Tribu-
na bývala døevìná, vìž rozhodèích taky, 
sázkové pøístøešky jsou zlikvidované. 
Kde teï sedí bookmakeøi?”

Bukmejkøi? Aha, jedná se o pøíjem 
dostihových sázek. 

„Asi támhle v kabinách nahoøe, až pod 
støechou,” ukázal jsem na tribunu. „Taky 
si vsadíte?”

Pan Štajnfest øekl, že zatím ne. Na 
hazard je èasu vždycky dost a on se sá-
zením na dostihové konì nemá dobrou 
zkušenost.

„Ano, øíkal jste – naznaèoval jste o va-
šem panu otci, že byl nadšený turfman, 
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jsem, když na nás u bookmakerovy bud-
ky došla øada. Jánošík, kùò èíslo ètyøi, 
tøíletý ryzák. Sázka „na vítìze”. Dostal 
jsem bílý tiket s natištìnou ètyøkou, vrátil 
jsem se na tribunu k mamince a pozo-
roval všechno kolem. Otec šel hledat pa-
na Jodase.

Modrá stuha byla na programu jako 
pøedposlední dostih. Od Vltavy se zdvi-
hal ochlazující vánek. 

Odstartováno! hlásily tlampaèe. Po 
startu vede Orlice! Obecenstvo zaostøi- 
lo svá kukátka, dalekohledy, triedry na 
vzdálené závodící konì. – Všichni s pøe-
kvapením sledují, jak pøed cválajícím 
houfem, s náskokem nejmíò pìti délek, 
jockey Leslie vede svou klisnu do úvodní 
zatáèky. Po prvním kilometru se k Orlici 
pøidal nebezpeèný, rychlý a vytrvalý Kor-
sièan. A v druhé zatáèce ji pøedbíhá! 
Tìsnì – ale pøedbíhá! Mezi davem di-
vákù to zahuèelo, zaèaly se ozývat po-
vzbuzující výkøiky, skandování, volání... 
Dopøedu se taky tlaèí šestka – Safír! 
Jenomže v rovince pøed cílem zaútoèil   
z vnìjší dráhy Jánošík, na distanci dvì-
stì metrù do cíle se ujímá vedení – a ví-
tìzí! Orlice dobìhla za Korsièanem jako 
tøetí.

Jánošík mi vyhrál devìt korun. Jidáš 
Jodas zmizel. Prý si nakonec staèil za-
platit vystìhování nìkam do Ameriky. Tá-
ta na té Modré stuze prohrál hodnì pe-
nìz. Nás nacisti vystìhovali z Písecké 
ulice do podnájmu Na Poøíèí. Radiopøi-
jímaè znaèky Telefunken a klavír nám 
pøitom zabavili... Konec znáte, o tom 
jsme si povídali nedávno.”

Pan Štajnfest se odmlèel. V repro-
duktorech na stožárech zapraskalo. Hla-
satel oznámil, že konì s jezdci jsou pøi-
praveni ve startovních boxech a první 
dostih zaène za okamžik.

Ten konec Štajnfestova vyprávìní 
znám; nic veselého v nìm není, to mi 
vìøte.

hodnì štìstí. Bylo horko, dusno, slunce 
žhnulo celé dopoledne. Koòský pach 
táhnul od vzdálených stájí. Táta nás 
usadil na vedlejší tribunì, kde vstupenka 
k stání platila i k sezení na døevìných 
ochozech. Mamince pùjèil svùj daleko-
hled, já dostal limonádu. Vyhrávala vo-
jenská kapela. Hrabì Sternberg z Jockey 
Clubu v èestné lóži vítal ministerského 
pøedsedu Eliáše, doprovázeného minis-
trem zemìdìlství. Slavnostní ceremoniál 
byl namístì, protože jako hlavní dostih 
byl na programu závod nejlepších tøíle-
tých koní na jeden a pùl míle. Døív se 
tento dùležitý dostih nazýval „derby”. To 
je anglické slovo – pouèoval mì táta – 
ale teï jsme ve válce s Anglií, tak to ne-
lze øíkat. Závod se koná pod názvem 
„Modrá stuha”. Vítìz obdrží sto tisíc ko-
run!

Než se takový závod odstartuje, jsou 
návštìvníkùm koníèci v ohrazeném kru-
hovém paddocku pøedstaveni. Abychom 
se pøesvìdèili, že tatínek vsadil u pana 
Jodase správnì a že jeho sázka na po-
øadí koní v cíli je tutovka, šli jsme se tam 
taky podívat. Místo „tutovka” se tenkrát 
øíkalo „samolitr”. Podle tipu z Der Neue 
Tag mìl zvítìzit v Modré stuze kùò jmé-
nem Korsièan, druhým v cíli mìl být Já-
nošík a jako tøetí byl tipován Safír. Po- 
dle tipu pana Jodase mìl závod dopad-
nout úplnì jinak: první v cíli bude vranka 
Orlice s jezdcem Williamem Lesliem a ty 
ostatní dva jidáš Jodas tatínkovi pošep-
tal, aby to nikdo neslyšel. Dostih je tak-
hle tajnì s nìmeckým øeditelstvím do-
hodnutý – dodal – mám to z džokejklubu 
vod kamaráda.

Mnì se dres Williama Leslieho pra-
nic nelíbil. Hnìdý, bílé švy, èerná èapka! 
Hu! To tedy ne! Mnohem líp vypadal  
dres jezdce, který sedlal Jánošíka. Joc-
key Vrábel: celý bílý, modrý pás, èerve-
ná èapka. Na toho, prosím, chci vsadit 
svých našetøených pìt korun – prohlásil 
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Bylo nebylo, ale jednoho krásného 
nejmenovaného dne zaèala v plzeòském 
literárním èasopise Plž vycházet pravi-
delná autorská rubrika, skotaèící kdesi 
na rozmezí fejetonu a literární èrty. Tato 
rubrika si záhy našla trochu nonsensové 
i uliènické pojmenování: Sova bez not. 
Bez not asi kvùli tomu, že jednotlivé texty 
nebyly zpívány ani se nepøedzpìvovaly 
nebo neprozpìvovaly. A proè sova? Nu-
že, ta podle rozlièných pranostik a po- 
vìr prý patøí k moudrému ptactvu, takže 
není divu, že se tomuto rozumnému tvo-
ru v Plži tak nerozumnì zalíbilo. Nebo 
pøímo na plži, pøímo na jeho ulitì? Kdoví. 
Tenhle rébus radìji pøenechme kultur-
ním dìjepiscùm a ochráncùm živé pøíro-
dy. Vždy� kráèí pøedevším o to, že ny-
nìjšímu jubilantovi Oldøichu Janotovi se 
opravdu, ale opravdu tuze zalíbilo „sovy 
bez not” sepisovat. A že to dokázal do-
konce i v souladu s neúprosným kaž-
domìsíèním uzávìrkovým kvaltováním 
plzeòských plžù, jinak žijících rozvláè-  
nì a pøemýšlejících rozšafnì. Vlastnì 
Plžù.

Textù utìšenì pøibývalo, zdá se, že 
autorovi neubývalo chuti je psát, až z to-
ho ze souhrnného pohledu vznikl nená-
padný, o to však pùvabnìjší a pøitažlivìj-
ší literární sovín (bez not). Ne-li album 
sov. Tudíž se mùžeme ptát: co je to za 
specifický žánrový útvar, „sovy bez not”? 
Bude v nìm asi od každého žánru troš-
ku. Zèásti fejetony, ale žádné klasické fe-
jetony, stìží nerudovské. Nebo svébytné 
mikropovídky? Jenže mikropovídky èas-
to nemají ani patu, ani hlavu, pøípadnì 
jen mikrohlavu a jenom mikropatu. Ne-
jsou to nakonec groteskní miniatury své-
ho druhu? Jakého však druhu – a proè 
jsou groteskní? Ano, tady se možná pod 

Vladimír Novotný

Rozmarné psaní 
aneb Rozverných sov krákorání

pomyslnými (nebo nepomyslnými) soví-
mi paøáty schovává pravý klíè k výkladu 
Janotových osobitých minipøíbìhù. Jeho 
pohled není nelaskavý, pokud však je 
laskavý, potom je to laskavost ponìkud 
zvláštní, tuze pouèená, neboli vìdoucí.  
Ba více než vìdoucí, namoutì i vidoucí: 
z tohoto dùvodu se u sov bez not setká-
váme s takovou pestrostí nápadù, s ta-
kovou všehochutí autorských pøístupù,   
s takovým arsenálem… nejrùznìjších 
groteskností. 

Byli bychom v pokušení øíci, že to jsou 
jazykovì nadmíru a zámìrnì ozvláštnì-
né pøíbìhy (ano, bude vskutku lepší øíkat 
jim minipøíbìhy) z bláznivého, velebláz-
nivého ba arcivelebláznivého postmoder-
ního svìta, jenomže jeho nikterak zde 
nechválená bláznivost je i pøedpostmo-
derního data a bude tu pøítomna i s post-
postmoderním datem. Opravdu: sovy 
bez not. Takže proto jsou groteskní, 
proto bizarní, proto burleskní. Je to náš 
svìt, o kterém Oldøich Janota ve zkratce 
i v kostce vypráví jednou ménì sžíravì, 
jednou více. A nìkdy hodnì, hodnì více. 

Najednou se nám ale za tìmito roz-
košnickými slovními taškaøicemi (za 
šalebným smíchem i kolikrát stoicky ne-
veselými) neèekanì vynoøí cosi záhad-
ného: možná Nerudùv stín, vzápìtí i Ne-
rudova hùl. Vždy� Neruda stejnì jako Ja-
nota dokázal být neslitovnì tragigro-
teskní. Jinak by své fejetony dozajista 
ani nechtìl psát, stejnì jako Janota by 
jistojistì nepøicházel se sovami bez not. 
Oba pánové, jeden kdysi a druhý teï, 
každý jinak, dovedou totiž natolik po-
øádnì zakrákorat, až se všudypøítomné 
èeské kachní rybníky samým zdìšením 
div že nepocintávají. A� s notami èi bez 
nich. A sovín si toho všímá.
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la jsem v kapele Sedmero králíkù. Byla 
to schýza – jedna èást fanouškù fana-
ticky zbožòovala Sedmero, druhá polovi-
na zas nedala dopustit na Králíky. Øešili 
jsme to pøejmenováním na Sedmero krá-
líkù dìda Vševìda, nic to ale nepomoh-
lo, jen vznikla tøetí skupina fanouškù, co 
chtìli slyšet jen Vševìdy. Úplnì jak ty 
proroci, co chtìjí skrze hlas Boží opravit 
dosavadní náboženství, ale jenom k nim 
pøidají ještì jedno další.

Jsem Modrá žena a žiji v šeøíkových 
keøích. Jsem prázdno mezi øádky knihy. 
Ètenáøi o mnì neví, pouze po mì slepì 
hmatají prsty, jako sluneèní paprsky. Ob-
èas letmo tuší cosi v letu vlaštovky èi      
v kostrbaté kulatosti brambory. O tvar 
jsem zavadila jen jednou v životì. Deš-
�ová kapka mi tekla po nose, ale tam se 
znovu ode mì oddìlila. 

Žádná z mých kámošek ani žáden    
z mých kamarádù nikdy netušili, že exis-
tuji. Prázdno jim vždy proklouzávalo me-
zi prsty. Snad mì považují za fotosyn-
tézu. Jen nìkdy, do trámù byl zaražený 
první høebík, v jejich oèích vidím Mìsíc, 
když za ní nocí po horách bìží a hledají, 
i když zatím, jako mraky, ještì neví co. 
Snad sklo toho okna, které je tak èisté    
a prùhledné, že je neviditelnì oddìluje 
od všeho tady kolem. 

Když mi bylo pìt let, mìla jsem jednu 
jedinou kamarádku. Jmenovala se Kùò. 
Snad pro vyènìlé pøední zuby èi dlouha-
tánské žínìné vlasy, které jí z jedné stra-
ny napùl vyholené hlavy visely na záda 
jako èerná høíva. Plavala jsem, poèítala 
vlny, jestli mi Tùò zùstane kamarádkou 
navždy. Otec nad tím vrtíval hlavou, „To-
hlenc,” øíkával, „za mejch dob nebejvalo.” 
Kùò nebo Tùò…

Potom jsem ještì mìla kamaráda, 
jmenoval se Mydloš. „Polož mi to sem na 
stùl, já se pak na to podívám,” øíkával. 
Kvùli tomu jsem si ho vybrala, že byl po-
sedlej psaním povídek. Poøád pøispíval 
do nìjakých literárních soutìží, i když 
osobnì mu to zrovna moc neprospívalo. 
A já jsem také strašnì chtìla psát po-
vídky, jak z dìla. Ale vùbec ne jako já, 
nýbrž skrze nìkoho jiného. Tohle samo-
zøejmì Mydloš netušil, ani mì neznal. 
Myslel, že ty povídky píše on sám. Nì-
kdy, když byl jak šílenej, že ho zrovna  
nic nenapadá, tak jsem si je doslova 
utrhla vod huby, kolik dní nebylo pak co 
jíst.

Po mnoha letech jsem mìla ještì ka-
maráda, co se jmenoval Mrož. Cachtal 
se ve mnì jak v ledový vodì. Øíkal mi 
„ženo moje”, ale spíš to znìlo jako „mo-
roženoje”, což doopravdy tak i bylo. Hrá-

Kámoška
Oldøich Janota 

SOVA BEZ NOT

vého stavu pøetváøejí všechny motivy     
a všechna rozuzlení tìchto groteskních 
minipøíbìhù. Jejich líbezné a zároveò      
i palèivé krákorání by proto mìlo být 
mnohem víc slyšet než odevšad se li-
noucí houkání a huèení, jež bývá smyslu 
zbavené. Zbývá jediné: zaposlouchat se 
do autorova sovího netrylkování. Nejlé-
pe pøi ètení rubriky Sova bez not. 

Ouha, slyšíme námitku. Copak sovy 
krákorají? Sovy pøece houkají: hù a hù   
a hù! Jenomže to nejsou Janotovy sovy. 
Ty jsou moudøejší i potmìšilejší, nepotøe-
bují žádné noty a s pouhým hù hù hù si 
nevystaèí. Janotovy sovy urputnì kráko-
rají, pøíjemnì štiplavì i nepøíjemnì øe-
øavì. Podøizují tomu jazyk, podrobují si 
lexiku a stylistiku, do náležitì krákora-
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Mìsto
Jakub Fišer

Až nás budou tím mìstem vláèet

docela pomalu

ulicím pro výstrahu

konopné smyèky 

našich úmyslù

navléknou na rozbitou hlavu

a pošlapané ideje

Sláva davu!

a komu by se nechtìlo

tanèit a zpívat

ve starých ulicích

s novými jmény 

do rytmu boogie step

kamenických dlát

Piedestaly pøetesat

pro nové hrdiny

nových forem

demokratur a diktokracií

A v øadách zástupù

noví kandidáti

kandidát – potentát

kandidát – funkcirád

kandidát – korporát

jeden za osmnáct a všichni za jednoho

a všichni tak akorát

pro sebe

v nahrbené pýše 

poslušných lháøù

s obojky od otrokáøù

investièních korporací

Vše pro inflaci!

(vlastnì proti inflaci)

a stagnaci a sanaci a kastraci

integraci a defloraci

a paci paci paci a paci

Až nás budou hladit jen

sametové hrany

dlažebních kostek

a èubky

tak drze hladové

naše tìla budou žrát

mìstem se ponese

sladká žerï vítìzství

pak pøijdou 

lidé

pøelezou ze zadku

do zadku

a s holou øití budou øvát:

Všechno je v poøádku

sluníèko svítí

dìti si hrají

v umìlém kvítí

a plody zrají

zdravotnì závadné

všechno je v poøádku

všechno je bezvadné

poøady v médiích

jsou velmi zábavné

v HD3 kvalitì

a sláva kvantitì

spotøebì konzumu

v dostatku zboží

zmnožím se z rozumu

navzdory pøíkoøím

v práci se pokoøím

živoøím naspoøím

s páteøí úhoøí

a pupkem bachoøím

zahálku zaháním

neštìstí na scestí

š�asten až k posrání

posrán až ke štìstí

To už nás v tom mìstì nebude

KAPKY DEŠTÌ
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Psi a lidé
Daniela Kováøová 

ON
Nejsem tak docela ve své kùži, aè-

koli mám všechno, co jsem si v životì 
pøál. Vím, že dùm, ve kterém žiji, je mùj 
dùm. Sám jsem ho pøece navrhl a po-
stavil. Žena, která mì hladí, je moje že-
na. Je to stejná osoba, do níž jsem se 
kdysi dávno zamiloval a kterou jsem si 
jednoho slavnostního dne, kdy nebe bylo 
bez mráèku a zvíøata bezpeènì zavøená 
v kùlnách, vzal. I pes, který skotaèí na 
zahradì, òafá po èmelácích a pøed deš-
tìm okusuje trávu, kterého jsem kdysi 
vybral mezi ostatními štìòaty, vycvièil    
k poslušnosti a jemuž moje žena pøed-
kládá samé libùstky, je náš zlatý retrívr 
Max.

Také všechno kolem mì je dùvìrnì 
známé a stejné jako døív. Jen si nejsem 
jistý, jestli jsem právì tohle chtìl. Kdy-
bych vám ze své dnešní situace mohl 
nìco poradit, pak jen tolik, abyste si dali 
velký pozor na svá pøání, protože by se 
vám mohla vyplnit. Kdysi dávno jsem vì-
øil v Boha. A dnes si nejsem jistý, zda na 
jeho místì nesedí nìkdo jiný se zvráce-
ným smyslem pro humor.

Už nevím, jak je to dlouho, konec-
koncù v mé dnešní situaci je složité po-
èítat èas a pamatovat si, kolik dní nebo 
nocí od té doby ubìhlo. Nevím ani, jak 
se to vlastnì všechno stalo. A i kdybych 
to pøesnì vìdìl, nedokázal bych vám 
takovou informaci øíct ani tu zkušenost 
zprostøedkovat. Dnes už nevím, zda to, 
co se mi pøihodilo, mám chápat jako od-
mìnu za mé kdysi dobré skutky nebo ja-
ko trest za skutky dìsivé. Jediné, co už 
bezpeènì vím, je, že jsem si to opravdu 
intenzivnì pøál.

ONA
Naše domácnost je stejnì tichá jako 

døív. Já na nìj mluvím – povídám mu ja-
ko kdysi, co se mi pøihodilo v práci, kde 
jsem co zajímavého vidìla nebo zažila, 
ale odpovìdi se stejnì nedoèkám. 

Když pøijdu z práce, jdeme se ven 
projít s naším psem Maxem. Vím, že to 
má rád, i když nic neøíká, ale obèas spo-
lu oba kluci dovádìjí, jako by je k sobì 
pøitahovalo mnohem víc, než je odlišuje. 
Pak nám všem pøipravím veèeøi – vím, co 
který èlen rodiny má rád, a jako všechny 
ženy svìta se snažím své muže uspoko-
jit, uklidnit a zejména nasytit. Jíme mlèky 
– a aèkoli manžel i Max sní své jídlo do 
posledního drobeèku, øíkám si nìkdy, že 
je vlastnì zbyteèné vymýšlet pro nì kaž-
dý den nìco jiného.

Naše veèery jsou klidné – pustím te-
levizi a sednu si k ní se šitím a manžel si 
lehne vedle mì, tak blízko, aby cítil moje 
teplo. Ráda bych mu pomohla, ale vím, 
že s tím nic neudìlám. Že se stalo nìco, 
co je nad naše chápání i nad naše mož-
nosti, a že žádný z nás nezná kouzlo, 
kterým by všechno vrátil zpátky. Nìkdy 
cítím, že oba vzpomínáme na ten pøelo-
mový veèer. Vím, že se možná jen zby-
teènì trápím a že bych mìla na všechno 
zapomenout a jít dál, ale existují vìci, 
které se vám stále vracejí, pøestože víte, 
že vás ve skuteènosti zraòují. Stejnì se 
k nim budete vracet stále znovu – jako já 
k okamžiku, kdy mùj muž s povzdechem, 
s nadšením v hlase a s pohledem obrá-
ceným k nebi vroucnì prohlásil:

„Ze všeho nejvíc bych si pøál být 
psem u nás doma!” 

Za odmìnu nebo za trest
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praven nabídnout nám rámì, obejmout 
ramena a vyslechnout naše stesky na 
právì uplynulý den a jeho protivenství. 
Osvobodili jsme dìti z ústavù a slepice   
z klecí, zakázali jsme kouøit trávu i jíst 
èokoládu.

Teï tedy koneènì nazrál èas, aby-

chom rozšíøily zákonný katalog lidských 

práv o právo, na které máme jako ženy 

nárok nezadatelný – právo na plné se-

xuální uspokojení. 

Dávno minulá je totiž doba, v níž se 

ženy pøed sexem vymlouvaly na bolest 

hlavy, únavu èi pøepracování. Dnes je 

tomu pøesnì naopak – právì muži, part-

neøi a manželé jsou tìmi, kteøí vymlou-

vajíce se na nároèný den plný luxování, 

žehlení a péèe o dìti odmítají dostát 

svým manželským a partnerským povin-

nostem a pøed naším libidem se ukrývají 

do temna ložnic, za pableskující obra-

zovky nebo hráz dálkových ovladaèù. Ta-

kovému jednání je ovšem tøeba ráznì 

uèinit pøítrž, než se nebezpeènì rozšíøí. 

Vymohly jsme si hlasovací právo, vymù-

žeme si stejným zpùsobem i sexuální 

uspokojení, v èemž nám budiž vzorem    

a inspirací islám se svou povinností 

muže minimálnì dvakrát týdnì uspoko- 

jit každou z žen. Ale to, co mají ženy      

v arabských zemích, už nám, moderním 

èeským ženám, dnes nestaèí. Náš právì 

ustavený výbor zpracoval následující ko-

muniké, které bude podkladem pro nej-

bližší zasedání Evropské Unie. Pevnì 

vìøíme, že naše sestry v unijních orgá-

nech, v èele s eurokomisaøkou Redin-

govou, díky níž máme osmdesátipro-

centní zastoupení ve všech kolektivních 

seskupeních, vládách, zákonodárných    

i ozbrojených sborech, prosadí naøízení, 

pøímo aplikovatelné v každém civilizova-

ném státì, v každé domácnosti a zejmé-

na v každé ložnici. 

Karafiátem mì už neuspokojíš

Dobrý den, milé sestry, pøítelkynì, 
kolegynì. Vítám vás na ustavující schùzi 
Výboru za plné sexuální uspokojení žen.

Tak jsme se koneènì doèkaly. Po 
mnoha letech poroby a poslušnosti, po 
tisíciletích strávených v podøadném po-
stavení, kdy jsme byly jen høíèkou v ru-
kách a údech mužù, se nám dnes, v po-
lovinì jednadvacátého století, koneènì 
blýská na lepší èasy.

Pøiznejme si ovšem, že našemu cíli 
výraznì napomohl rozvoj teorie lidských 
práv, tohoto umìlého konstruktu, díky nì-
muž dnes chráníme každého brouèka,    
i toho, který jen škodí a pøenáší nemo- 
ci, èi každou kvìtinku, bez ohledu na to, 
jak moc je plevelná. Zakázali jsme zoo-
logické zahrady, v nichž jedním druhem 
chránìných zvíøat vykrmovali zvíøata ji-
ná. Dávno už nemusíme stát u žehlicího 
prkna a sledovat intelektuálnì nabité te-
lenovely plné poselství, i na porodních 
sálech muži omdlévají místo nás. A ve-
dle práv na ochranu životního prostøedí 
jsme zavedli právo na smrt, i právo dítìte 
vyslovit NE každému pøíkazu, který se 
mu pøíèí.

Soustøedìným úsilím nás žen, zajisté 
za vydatné pomoci samotných mužù, 
kteøí ovšem jako obvykle nevìdìli, co èi-
ní a èemu pomáhají, se nám podaøilo 
spoutat mužství a zatlaèit je do ilegality. 
A tak je dnes ideálním pøedobrazem mu-
že jedinec do hladka vyholený, vonící,     
s krátce zastøiženými vlasy a nehty,        
s vysportovanou postavou, zajisté bez 
kulturisticky vyrýsované muskulatury, 
usmívající se a líbající nás pøi setkání,     
s utìrkou a prachovkou pøirostlou k zá-
pìstí a doteky mìkèími, než jsou naše 
dlanì. Jedinec, jehož jazyk a sloh je 
oproštìn od slov neurvalých a hlasitých, 
èi dokonce snad neslušných, vždy pøi-
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ní o úspìšném absolutoriu školení. Pre-
zenèní forma výuky mùže být nahrazena 
e-learningem nebo samostudiem èaso-
pisu Cosmopolitan.

7. Každý muž je povinen pøi pobytu 

na veøejnosti nosit na viditelném místì 

horní poloviny tìla tzv. parametrový od-

znak s oznaèením velikosti své pomùcky 

pro uspokojování (kategorie 1 až 4). 

Soulad tvrzené kategorie se skuteènou 

velikostí je muž povinen na vyzvání pro-

kázat.

8. Muž, který nenajde bod G, bude  

za úsvitu pro výstrahu a bez milosti po-

praven.

9. Za výjimeèných okolností mùže že-

na souhlasit s výmìnou svého oprávnì-

ného sexuálního uspokojení za nìkolika-

hodinové relaxaèní nakupování.

Vìøím, milé sestry a kolegynì, že pøi-

jetím tohoto komuniké uèiníme další krok 

na naší cestì z otroctví k dosažení bla-

ženosti.

Dìkuji vám za pozornost a pøeji 

každé z nás plné sexuální uspokojení. 

Podívejme se nyní na jednotlivé body 
našeho návrhu: 

1. Každá žena má nezadatelné a ne-
zcizitelné právo na sexuální uspokojení,   
a to minimálnì sedmkrát týdnì.

2. Manžel, druh èi partner (dále jen 
legislativní zkratka „muž”) je povinen 
uspokojit ženu na požádání.

3. Výbìr muže, místa a èasu uspoko-
jení závisí na ženì.

4. K sexuálnímu uspokojení ženy pøi-
stupuje muž okoupán, èerstvì oholen     
a vybaven lékaøským potvrzením o zdra-
votní zpùsobilosti.

5. Minimálnì šest hodin pøed reali-
zací práva na sexuální uspokojení ženy 
je muž povinen zdržet se konzumace 
alkoholických nápojù a nepovolených 
drog. Státem legalizované drogy (kofe- 
in, nikotin, poèítaèové hry aj.) je muž 
oprávnìn pøijímat pouze v množství 
menším než malé; konkrétní hranice 
bude u každé drogy urèena vyhláškou.

6. Každý muž je povinen se celoži-
votnì vzdìlávat v oboru „Jak uspokojit 
ženu” a každoroènì pøedkládat potvrze-
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Hlas veterána studené války…
Stanislav Bukovský

Deset N

Vojna, základní neboli prezenèní vo-
jenská služba, byla pro mladé muže, kte-
øí mìli to štìstí, že žili v dobì, kdy mohli 
být k jejímu výkonu povoláni, mimoøád-
nì inspirativní. Chudáci vlastníci modré 
knížky, ti pøišli zkrátka. Dnes pøicházejí 
zkrátka všichni, ale už se blýská na lepší 
èasy. Už nás kritizují, že prý je teï naše 
armáda pro srandu králíkùm. Aby bylo 
víc legrace, dávají se ještì poslední do-
bou do nejvyššího velení komedianti, 
herci a zpìvaèky. Rozhodnì se s tím bu-
de muset nìco dìlat. Vždy� už pomalu 
jedinou bojeschopnou jednotkou je hrad-
ní stráž, èestná stráž, èeta chemikù        
a rota záložákù. Nebe, které je naše mo-
øe, chrání pár vypùjèených letadel a na-
še území nìkolik nepojízdných tankù. 
NATO na to poukazuje a zlobí se na nás. 
To se poøád cpou peníze do kultury a na 
armádì se šetøí. Ale vra�me se do dob, 
kdy naše armáda ještì za nìco stála.

Vojínové, co spolu na jedné cimøe 
bydleli, kde na železných patrových po-
stelích na slamnících spali a pøes den 
obìtavì vlasti sloužili, si chvílemi vyšetøi-
li èas i na uèené filosofické disputace.  
Já s bratry vojcly ve zbrani, s nimiž mì 
osud a vojenští páni, tehdá soudruzi, dali 
dohromady, jsme byli vyznavaèi dvou 
filosofických škol. Polovina byli fekalisti. 
Ti tvrdili, že všechno stojí za hovno. 
Druhá polovina, neofekalisti, mìla za to, 
že už to ani za to hovno nestojí. Zastánci 
obou škol se pøes øadu rozdílù pøi vý-
kladu podstaty lidské existence shodo-
vali na neomezené platnosti základní 
pouèky: Nás Nemùže Nic Nasrat Nebo� 

Naøízení Našich Nadøízených Nejsou 
Normální (ve zkratce NNNNNNNNNN). 

Mìli za to, že je nezbytné se za 
všech okolností touto pouèkou øídit a po-
dle ní i jednat. A to i v situaci, která  
zdánlivì nemá øešení. Uvedu pøíklad:     
Z urèeného místa se má na korbì 
nákladního auta odjet na jiné místo.  
Auto tam už ale není. Velící dùstojník   
na pøipodotknutí, že auto už odjelo, 
odpoví povelem: Nezájem, nasedat!

Jak se liší splnìní takového rozka-  
zu u jednotlivých škol? Fekalisté tvrdí,  
že se má auto dobìhnout a na místì, 
kde bylo dostiženo, se má do nìj nased-
nout. Naproti tomu neofekalisté mají za 
to, že auto se má sice dostihnout, ale  
má se pøinutit k návratu na místo, odkud 
se mìlo vyjet, a teprve tam nasednout. 
Obì školy mìly øadu argumentù pro ob-
hajobu svého øešení tohoto problému, èili 
splnìní nesmyslného rozkazu. Jednomy-
slnì se shodovaly, že i na takový rozkaz 
je naprosto nezbytné odpovìdìt: Pro-
vedu! Neodpovìdìt by mohl, co mohl, 
musel onen dùstojník kvalifikovat jako 
vzpouru a skonèilo by to u vojenského 
prokurátora. A ten, jak známo, se s ni-
kým nemazlí.

Pøípadnou stížnost na nesmyslnost 
rozkazu je možno podat, jak si jistì ti, 
kdož byli na vojnì, dobøe pamatují, až  
po jeho splnìní. Obì školy však tuto 
možnost vyluèují. Fekalisti z toho dùvo-
du, že jedoucí auto nelze bìhem dobìh-
nout, èili rozkaz bude plnìn, ale ne spl-
nìn, což neumožòuje vznést stížnost. 
Neofekalisti poukazují na to, že kdyby  
se nemožné stalo skutkem a auto by se 
dobìhlo, pøinutilo k návratu a do nìj na-
sedlo, rozkaz by byl splnìn, nebyl by tu-
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štvalo, když se nìkdo frajeøil s nìèím,   
co mìl a my to nemìli a pøitom si to vù-
bec nezasloužil. Takový si zasloužil na-
kládaèku.

Nìkdy si nìkdo zaène i tím, že se 
nepøimìøenì brání. Tøeba když dav ve 
spravedlivém rozhoøèení zaène na stráž-
ce poøádku házet dlažební kostky a tzv. 
Molotovovy koktejly, a ti se pokojnì ne-
rozejdou, ale semknou se a kryjíce se 
štíty pøekážejí tìm spravedlivým v dìlá-
ní poøádku.

Nìkde si zase zaènou tím, že ne-
chtìjí dovolit, aby se nìjaká provincie 
osamostatnila. Jinde zas tím, že chtìjí 
provincii na základì referenda osamo-
statnit. Referendum, jak známo, když 
dopadne, jak jsme nechtìli, bylo zmani-
pulované. Když dopadne, jak jsme chtìli, 
pøípadnì jak jsme je sami zmanipulovali, 
vyjadøuje vùli lidu a je tøeba je respek-
tovat. Stejnì tak je to s volbami. Nìkdy 
nám nezbude než si pøiznat, že lidé neu-
mìjí volit a výsledek jejich hlasování se 
pak musí demokraticky zvrátit. O nìèem 
pak je lepší rozhodnout bez lidí, protože 
ti mnohému nerozumìjí a nevidí to v šir-
ších souvislostech.

V nìkterých zemích je tøeba v zájmu 
demokracie a humanity podpoøit odstøe-
divé tendence a rozdrobit stát na malé, 
navzájem znepøátelené státeèky. Jinde je 
naopak nutné v zájmu demokracie udr-
žet pohromadì pod nadvládou menšiny 
nìco, co vìtšina nechce.

Takhle jsme se chovali jako dìti taky 
a je to normální. Obèas to musel nìkdo 
odskákat, když nebylo po našem. A do-
spìlí jsou stejní, jenom rafinovanìjší. 
Onehdy jeden hokejista vyrazil jinému 
hokejistovi hokejkou šest zubù, protože 
on si zaèal. Jako malý jsem pøi hokeji 
zažil, když jeden kluk vyrazil druhému 
dva zuby. Protože tøikrát dvì je šest,  
jsou dospìlí tøikrát lepší.

díž nesplnitelný a dùvod ke stížnosti by 
tak odpadl. A tak a� podle jednìch bude 
rozkaz pouze plnìn, èi podle druhých 
splnìn, stìžovat si nelze. A tak to má 
být. Obì filosofické školy jsou tudíž 
pozitivní a napomáhají zvyšovat bojovou 
pohotovost a morálnì politický stav muž-
stva. 

Kampak by to vedlo, kdyby si každý 
hejhula chtìl na vojnì na své nadøízené 
stìžovat?

Von si zaèal

To jsme øíkali jako dìti. Vždycky za-
èal on anebo oni, nikdy já nebo my. A je 
to tak i u dospìlých, vždycky za všechno 
mùžou ti druzí. Kartágo si troufalo a tak 
muselo být znièeno. Indiáni doplatili na 
to, že provokovali svou pøítomností Evro-
pany, kteøí jim pøišli zvelebit jejich zemi. 
Srbové si zaèali, když zabili následníka 
trùnu. Sice se od toho distancovali, ale 
zlovolnì nesplnili nesplnitelné ultimá-
tum. Pak zas sousedé plánované tisí-
cileté Øíše šidili u nich žijící nìmecké 
menšiny tím, že je oproti ostatním ne-
zvýhodòovali, takže bylo tøeba vzít sou-
kmenovce pod ochranu a zajistit pro nì 
potøebný životní prostor.

A pøišla doba, že vìtšina nemìla rá-
da vládu a bála se. Pak najednou zaèala 
mít vládu radìji a pøestala se bát. Pro-
tože se už lidé nebáli, tak si moc do-
volovali a dostali za to od pøátel za vyu-
èenou. Vìtšina se pak pøiznala k tomu, 
že byla pomýlená a zase bylo všechno   
v poøádku. I Pán má rád polepšené høíš-
níky. Ti, co se zatvrdili a dál se nebáli, si 
zaèali v krátké dobì už podruhé a od-
skákali to. Jejich chyba, nemìli si zaèínat 
a setrvávat v bludu.

Teï trvale provokují vládci zemí,       
v nichž je ropa. To nás jako dìti taky 
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Skotské øádeèky
Evžen Pìnkava

Skotsko! Poprvé ve Skotsku. Øíká-li 

se o Irsku, že je to zelený ostrov, potom 

o pùlostrovním Skotsku to platí právì 

tak: májová zeleò, pøišlá jakoby z nìja-

kých horských konèin, do zrakù vstupuje 

nepøetržitì. Dlouhé øady skoro stejných 

pøízemních domkù s výbojnì málem až  

k nebi se tyèícími komíny, mezi nimi 

zdobné, by� nikterak okázalé kostely 

nebo spíše modlitebny, jelikož v této 

zemi dominuje The Church of Scotland. 

Ano, dùstojná neokázalost, to bude asi 

první dojem ze Scotlandu, a ten druhý   

je dán našimi dosavadními cestovatel-

skými zkušenostmi: nìjaký èas se zdá, 

že jsme opìt zavítali do Bretanì, všecko 

na první pohled pøipomíná Bretaò. Jen 

vlajky jsou skotské.

Mìsteèko Dalkeith, do nìhož se dá    

z Edinburghu dojet mìstskou linkou, 

pøièemž ta má ve všedních dnech pouze 

desetiminutový interval. První noc pøe-

spíme v pensionku, v nìmž si pøipadá-

me vìru jako v 19. století: pohybujeme 

se v salonních prostorách rodinného síd-

la. K viktoriánskému vìku a k viktorián-

skému mravu by mohla patøit i bájeèná 

„skotská snídanì” vèetnì nezbytné por-

ridge, což zde znamená ovesná placka, 

nikoli ovesná kaše – pøípadnì také porce 

lososa máèeného v mléce. Stylové 

portréty pøíbuzných èi „skvìlých Skotù” 

na stìnách. Po pensionu, ale i po tráv-

níku s pseudoantickými sochami se pro-

hánìjí velcí psi. A panské se sluší dát za 

úklid dvì libry, neb takto si poèíná gen-

tleman.

Skotské høbitovy v mnoha smìrech 

pøipomínají starobylé židovské høbitovy 

anebo také lesopark sui generis, záhy se 

ale pøesvìdèíme, že týž charakter mají 

rovnìž v Edinburghu: náhrobní desky 

volnì rozhozené po prostranství se vzor-

nì udržovanou travnatou plochou. Vskut-

ku je to skrovný lesopark s hroby místo 

stromoví. Na náhrobcích bývá uveden 

vìk zesnulého, nikdy však datum naro-

zení, zato vždy datum úmrtí. Žádné nì-

mecké Odpoèívej v pokoji, nýbrž vøelé    

a „kontaktnìjší” nápisy In loving memory. 

Právì láska dominuje ve vzpomínce na 

ty, co už nejsou, neb bezmála všude ète-

me „beloved husband”, resp. „beloved 

wife”. Nìkde se dovídáme, kdopak 

nechal náhrobek „vztyèit”: Erected by…

Komerèní záhadologická knížka a po-
té i film Šifra mistra Leonarda zpùsobily, 
že se na kapli v Rosslynu v posledních 
letech slétají celé davy turistických koby-
lek. Na jedné stranì to památce pomá-
há, je totiž soukromým majetkem a pøí-
jmy ze vstupného umožòují alespoò zá-
kladní opravy, leè na stranì druhé? Veš-
keré duchovní usebrání mùže být vmži-
ku zmaøeno, proudí-li dovnitø nekoneèné 
proudy profánních osob. Nutno je všech-
ny jako by odèarovat a pak zaèít vde-
chovat jedineènou krásu tohoto pozdnì 
gotického svatostánku, ryzí perly skotské 
gotiky. Ta klenba! Ty sloupky, tzv. uèòov-
ské! Ani ve snu jsem si nedokázal pøed-
stavit, že bych nìkdy stanul v rosslynské 
kapli, leè stalo se. So it be.

Pravá, ba lze øíci autentická skotská 

veselice a slavnostní veèeøe zároveò, 
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tery, høbitov rozkládající se na svazích 

nad mìstem. Tam asi nejvìtší pozornost 

upoutává obelisk, oslavující džentlmeny 

z regionu, kteøí se víceménì na rozhraní 

18. a 19. století zasloužili o liberální par-

lamentní reformu ku prospìchu Skotska. 

Hned napravo od nìj stojí pseudoromán-

ská rotunda, v níž se nalézá hrob Davida 

Huma, asi nejvìtšího britského filosofa 

doby osvícenství. Od svìta je oddálen 

zdí a møíží, jakož i mírnì vzrostlou ze-

lení. Též on myslel zeleò svìta. 

Celé odpoledne jsme strávili v Ná-

rodní galerii Skotska, netušíce, jaké po-

klady se v této obrazárnì skrývají! Pøi-

tom je moderní umìní situováno do jiné 

budovy. Skoro až na závìr putování za 

arcidíly objevujeme a obdivujeme úžas-

nou kolekci francouzských impresionistù, 

jeden obraz bájeènìjší než druhý! Výraz-

nìji je tady zastoupen Pissarro, Claude 

Monet, van Gogh, Gauguin, Degas, ale 

je tu též Renoir, Seurat, Sisley èi Bertha 

Morrisotová. Aleše Hamana by nadchl 

obraz Big Trees, výtvor Paula Cézanna   

z roku 1902 (jeho variantu známe z pa-

øížské Orangerie). Z pøedchùdcù zde 

nalézáme Corota i Courbeta. Strhující je 

zvláštì Gauguinova málem støedovìká 

alegorie na téma profanum et sacrum.

Leè v této galerii nenadchnou pou-  

ze impresionisté. Z Tizianových pláten 

uveïme aspoò Tøi období muže: nejpr-

ve hošík, poté vitální milenec, posléze 

staøec meditující s lebkou v ruce. Co 

však dlouhý støední vìk? Dvì impozant-

ní díla El Grecova: Spasitel svìta (z ro-

ku 1600) a Fabula, trojice muže, ženy     

a opièího tvora. Jusepe de Ribera vytvo-

øil portrét filosofa nikoli jako vetchého 

uèence, nýbrž jako èinorodé bytosti. 

která nemùže zapoèít jinak než dùstoj-

ným dudáckým entrée: pøièemž na dudy 

hrá jak starý, tak mladý dudák, a oba pøi-

stupují ke svému muzikantskému dílu 

málem jako k národní hymnì. Sice ne-

následují lukulské hody, leè skotská ku-

chynì je pøedstavena v plné kráse a na 

stole nemohou chybìt haggis, arciskot-

ské masové kulièky haggis. Až poté se 

naservíruje pøímo obøí roštìnka. Veèer 

mìl více vrcholù, zpívalo se, ba i tanco-

valo, nicménì jedním z vyvrcholení byly 

ukázky národního tance ceilidh. Vìru 

úchvatné! Erotizující kreace se ztepile 

vztyèenými pažemi, piruety nad meèem 

zkøíženým s pochvou, ladné úkroky lý-

tek do stran…

Edinburgh. Pozastavme se u jednoho 

podstatného fenoménu. Mnoho, pøemno-

ho monumentù se nalézá v evropských 

metropolích, jenomže ve skotské histo-

rické metropoli jsou víceménì pouze tøi 

monumenty tohoto slova hodné. Jeden 

vzdává poctu admirálu Nelsonovi –        

a zbývající dva? V obou pøípadech jde    

o hold skotskému národnímu obrození    

a pøedevším skotskému preromantic-

kému, zèásti i romantickému písemnic-

tví: takto oslavováni, ne-li z hlediska 

profánního všedního dne pøímo deifiko-

váni jsou Robert Burns a Walter Scott. 

Prostøednictvím spisovatelských pomní-

kù jim Skotsko skládá hold. To v Praze 

není. Mácha se schovává na Petøínì –    

a socha Jiráska? Žádná epika dìjin.

Nové èi novìjší høbitovy v Edinburghu 

vypadají pøevážnì jako staré a mnoho-

krát je tomu i naopak. Nemají nic spoleè-

ného kupøíkladu s krchovy francouz-

skými nebo nìmeckými. Pøi toulkách po 

mìstì zavítáme i na Old Calton Ceme-
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konce dvì: ta první je opìt samý kobe-

rec a zrcadlo a slouží jako kuøárna èi      

k pánským hovorùm. To� exkurze a ani 

pence za ni!

Ve Skotsku se sluší èíst Skota – a ko-

ho jiného než poznovu tolik inspirujícího 

Iana McEwana, syna skotského dùstoj-

níka z kadetky v Aldershotu! Pohøíchu 

neznám všechny spisovatelovy knihy, 

každá z tìch, jež jsem èetl, však pøed-

stavuje uèinìný, by� nenápadný a nevtí-

ravý gejzír intelektuální mysli a beletris-

tické virtuóznosti. To platí i o autorovì 

novìjším románu Mlsoun, nyní èteném   

v Dalkeithu a Edinburghu. Pochopitelnì 

to není ani trochu „špionážní thriller o li-

teratuøe a se š�astným koncem”, jak se 

nám pokouší namluvit text na záložce, 

nýbrž nemálo ecovské prolínání fakticity 

a fikce, tajností literárních s tajnostmi 

životními. Ian McEwan je kouzelníkem 

postmoderního vyprávìní. Umí všecko.

Skotsko uèarovalo. Vskutku až neví-

danì nám uèarovalo, a to jsme z nìho 

nevidìli dohromady nic, všehovšudy ne-

patrný zlomeèek, pouhý krapítek ve srov-

nání s hojnými èeskými turisty putujícími 

po této zemi. Jenže jsme si ten zlomeèek 

a krapítek opravdu prožili, vdechovali ho 

a snažili pochopit, co vidíme, zrovna tak  

i to, co jsme vidìt nemohli. Koneckoncù 

jde o jednu z mála konèin Evropy, kde se 

už dvì stì sedmdesát let neválèilo, do 

níž nacistické bombardéry málokdy do-

letìly a v níž pøežívají rozmanité tradice, 

které si obyvatelé peèlivì støeží – a také 

si jich váží. Jsou to pøedevším zpùsoby 

jednání: vlídnost, pohostinnost, ochota, 

snášenlivost. Však jsme jim prý byli mi-

lejší než Anglièané.

Rembrandt, Hals, van Dyck, Vermeer: 

každý z nich by si zasloužil nadšený ko-

mentáø. Ještì dvojí chvalozpìv: dílem na 

myšlenkovì sugestivní Alegorii melan-

cholie (Lucas Cranach, 1426), dílem i na 

symbol britské portrétistiky, Ctihodnou 

paní Grahamovou (Thomas Gainsbo-

rough, 1775).

Další lokality v Edinburghu, které sto-

jí za zmínku. Nejprve pýcha mìsta: Mo-

ray Place, nadmíru honosné námìstí      

s pøepychovým parkem, zbudované již 

ve druhé ètvrtinì 19. století a ztìlesòu-

jící veškerou vznosnost tehdejší staré 

dobré Anglie, totiž Skotska. Neménì 

nádherné je Charlotte Square s renovo-

vaným palácem George House: opìt se 

vracíme do vìku osvícenství. Úplnì jiný, 

zato vìru malebnìjší charakter má ná-

bøeží øeky Leith ve ètvrti Stockbridge: 

zde byly roku 1861 postaveny tzv. Stock-

bridge colonies, jedenáct ulic s „dìlnic-

kými” domky, pøiléhajícími k místní to-

várnì. Z té se stal aquapark a „dìlnická” 

kolonie se promìnila ve ètvr� rodinných 

domkù. Nesmírnì pùvabné zákoutí. 

Popis toalet dozajista nepatøí k ex-

ponovaným estetickým tématùm, leè kte-

rý zkušený cestovatel by nepotvrdil, že 

mnohdy vypovídají o zemích víc než co-

koli jiného? Nejsme zkušení, tudíž vyprá-

vìjme: z dalkeithské lidové pivnice The 

Blacksmith’s Forge po dopití guinessu    

a fosteru dùstojným krokem vyrazíte do 

chodby obložené døevem a zdobené 

obrazy, z níž vystoupáte do horního pa-

tra, poøád po kobercích, kráèíte pro-

stranstvím, všímajíce si jednoho zrcadla 

za druhým, minete dámskou toaletu, leè 

zrcadel neubývá a koberce vás dove- 

dou až k patøièné komnatì. Ty jsou do
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Víly supící na kolech
Václav Engler 

Velehory

Nad prùmyslovým velkomìstem v nížinì
Vyrùstají velehory nachu a odkvetlého 
                                                       chmýøí

Tìžké chuchvalce páry 
Po pøívalových deštích
Odpoèívají na pùl cesty do nebe

Dobrá rada

Pøi sekání klestí
Kolem mne v trávì
Poskakuje èervenka

     – poraï, co se starostmi

Zakroutí hlavièkou
A mlèky se vykálí

Pou� rostlin

V polích za rozvodnými stožáry
Kukaèka odmìøuje èas
Mìsto dosud spí
Jen bílé chmýøí pampelišek
Se už vydalo na cestu

1+1=3

1+1=3
Modrý nápis na odstaveném vagonu
Listí stromù nad tratí se lehce chichotá
Za nádražím šumí dálnice

Opilost – pár promile osvícení

Ve vojenském pásmu

Hladina rybníku nìžnì naráží
Do stìn plechové pramice u bøehu

Všude kolem – jen lesy a lesy
…a nebe zèeøené brázdami dopravních 
                                                        letounù
…taky dvì metrákové víly supící na kolech

Poseèená zahrada

Nad posekanou trávou pøelétla èervenka
Jako
Loòské léto
Dìdeèek
Kocour Mourek a jeho malá sestra

Pøicházení
Odcházení

Øíjnová nedìle

Na bøehu pøehrady padá soumrak
V rákosí – beze strachu – hrají cvrèci
Možná naposled, svou píseò
Než do jara, napoøád, odejdou pod zem
Obecenstvo je dnes mimoøádnì chladné
       – tisíce drobných vlnek
na blyštící se hladinì

Tobì

Snìženky pod silnicí zaklánìjí hlavy 
A pokukují za kluzákem brázdícím oblohu 

Modré nebe 
Pach hlíny 
Øeka teèe za obzor
 
Jsem smutný 
Kdybychom se nikdy nevidìli
Mám radost
Že jsme se setkali 
Jen kvùli Tobì 
Doufám ve znovuzrození 
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* * *

Kluk má z vlasù spletený øetìzy bièù
Kdyby zavrtìl hlavou
je to jak úder devítiocasou koèkou

Na vnitøní stranu paže
mu kdosi lihovym fixem napsal telefonní 
                                                          èíslo
na advokáta

Jsem pro nìj nepøítel

(Já vim na co myslíš
øikám mu v duchu
když ho vopíram prsama vo voprejskanou 
                                                            zeï
když ho poutam

Jenže je Øád
a ten myslí i na tebe

Copak by ses 
ty malej truhlíku s žárovkama v oèích 
ubránil smeèce
kdyby byla ta tvoje vysnìná anarchie?

A ty si teï myslíš
že to všechno bereš jako chlap
Najednou se realizuješ
Jsi odvaha Jsi záš� Jsi pravda Jsi zastání

Copak ty by ses ubránil smeèce
bez Øádu?)

Povíš mi nìco o tom squaterství?

Mlèí jak vodbojáø

Po vosobce dìlám seznam

Sedmdesát ètyøi stovkovejch høebíkù
tøi kladiva

Jak dvì letící kulky
Vladislav Høebíèek

dvì kramle
Index ÈVUT
Cmírak s pøedepsanym nákupem
Krabicový víno
Dva hajzlpapíry
Spacák
Cizinec od Camuse
Malej technièák vod auta

Fotí tì
Berou ti otisky
Vyslýchají tì
Jdou s tebou i chcát

A to všechno ti vodùvodòuje
pøed rodièema zastrèený právo cejtit se 
                                                     jak chlap
Najednou se realizuješ
a myslíš na ostatní
kerý ten hloupej a konzumní Øád 
taky mele jak vobilí
Jsi odvaha Jsi záš� Jsi pravda Jsi zastání

A pøitom tam stojíš
jak koncentráèník bez vùle
na pacce vytetovaný èíslo na advokáta
kerýho neznáš a kerýho jsi v životì nevidìl
Kerej je souèástí tý konzumní spoleènosti
proti kerý bojuješ
a kerej dík tobì a tvým kamarádùm 
bude mít reklamu jako kráva
zatimco se sám hádáš vo svý práva

A tak ti nesou trestní øád a pøedèítaj ti z nìj

Však já vim ty troubo jeden
Já ti rozumim
Taky jsem chtíval nìkam patøit

Jsme stejný
Jen ty jsi ještì mladej a nádhernì 
                                        bláhovì radikální
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Sjíždí na Staroújezdskou

Sjíždí do Dubinský

Zastavuje

Jdu do smyku
Zastavuju
Vyndavam klíèky
Bìžim
Pøed sebou vidim Pìtníka

Stahuje z plotu asi sedmnáctiletýho kluka
hází ho na zem
Vyndavám pouta

Co blbneš Si nemoh zastavit?

Jen se hloupì smìje

Pìtník ho opírá o bok svý oktovièky
a když si myslí
že nekoukám
hladí jí po zadku

Poslední veèeøe

Kluèina ležel pod solitérní bøízou

s nedopitou litrovkou vodky 

prázdnym platem lexaurínù

a s osnovou øezù na levym zápìstí

ve který už chybìly akorát noty z písnì 

jedný velký lidský blbosti

A když pak havrani nakládali jeho tìlo

aby ho pøevezli k pitvì na Albertov

v nedalekým pískovcovym lomu 

se houfoval hladovej vítr zapomnìní

aby z kùry stromu vykousal 

to mizernì vyvedený srdce

který tam ten pierot stih ještì vyøezat

* * *

Adrenalin 

Jsme jak dvì letící kulky
Pìtník s tou svou oktovièkou pøede mnou 
                                                            a já

Èas kolem nás se zastavuje

Tramvaje èekají

Skály se rozestupujou
a zajíždìjí k obrubníkùm
Z vrtulníku musí ty auta pøipomínat stopy 
                                                  po bìžkaøi
stoupajícim do kopce

Plavu si to skrz nì
a jak dýdžej mixuju zvuky majáku

Šero šero Omega 93 a Omega 94- vržem
dávam operaènímu

Omega 93-4 Šero bere na vìdomí
Hlavnì vopatrnì

Podle hlasu slouží dneska Fanda 
Hned vyhlašuje tisícovku

Šero 1000 Šero 1000
Podezøelý vjel na Jižní spojku smìrem 
                                          na Èerný most
Odcizené vozidlo tovární znaèky 
                                              Peugeot 207
poznávací znaèka...

Šero
slyším na votevøenym kanálu øvát Pìtníka
mám ho
sjíždí na Èeskobrodskou smìr Újezd

Za tøi
Plnej
Za ètyøi
Brzda
Uhni kurva uhni
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Štýbrovo zhuštìné 

a dochucené vnímání svìta

Nová básnická sbírka Pavla Štýbra Maggi 
v kostce (Pro libris, Plzeò 2013), který je ne-
dílnou souèástí regionální kulturní scény, je 
skuteèné maggi v kostce. Na malém prostoru 
zhuštìné a dochucené autorovo vnímání svì-
ta. A zážitky v nìm mohou mít náplò znaènì 
rùznorodou; od ryze èeských pašíkù a bez-
domovcù po Asií vonící tygry a èínská za-
stavení.

Také formálnì jsou texty nestejného cha-
rakteru. Pro Pavla Štýbra je asi charakteris-
tická kratší báseò, nerýmovaná, s veršem ví-
ce než volným, rozsahu rozlièného, která jde 
spíše epickou cestou (i tam, kde bychom 
možná oèekávali lyrický tón). Jazyk je vyrov-
naný: hovorový s letmými pøesahy do obecné 
vrstvy.

Tolik pøísnì formální pohled. O ten ale 
autorovi zjevnì vùbec nejde. Texty chápe ja-
ko výpovìdi svého specifického ducha a ète-
náøi, ty se s tím nìjak „popasuješ”. Zda se jed-
ná o pábitelský èi švejkovský postoj, nechám 
na rozhodnutí každému ètenáøi. Rozhodnì je 
to postoj ryze mužský. Mužský, až maèistický, 
inu charakteristický pro 60. a 70. léta; žena   
je pouze objektem, témìø ve vìcném smyslu 
toho slova. „Až mì daj do dùchodu/.../ šest-
náctileté naivce odpovím na inzerát/ co mi 
bude scházet”. Protože pracuji se souèasný-
mi šestnáctkami, nevím, jak by v novém stole-
tí takový básnický subjekt dopadl. Stejnì tak 
vztah k ženì vìkovì pøimìøenìjší je prezen-
tován páralovským typem vztahu – než se do-
vaøí kafe, všechno je hotovo: „Než pøišla voda 
do varu/ nevìdomky si šponovala sukni/ na 
evidentnì interesantních stehnech/ co chvíli si 
zamyšlenì hrábla do vlasù...”. Básnický sub-
jekt si tedy rozhodnì nevybírá pro svou inspi-
raci žádnou Lauru. Ono v totalitì to asi jinak 
nechodilo, a tak tyhle reminiscence ocení pøe-
devším ti, kteøí tuhle éru zažili po všech strán-
kách. „Jako každou sobotu/ dá se øíct/ už tra-
diènì/ místo hlídání/ hrajeme karty// A chlas-
táme... (Vzpomínka na totáè)

Kromì totality se z nìkterých textù klube 
také pohled na porevoluèní aspekty bìžného 
života. „...Zašel jsem k bezdomovcùm/ a ne-
chal si nasrat/ dva kýble od Primalexu/ za-

dekloval/ a nechal vykvasit// Milej pane/ už 
jsem vám jednou øek/ abyste mi sem nelez/ 
Kdybyste vìdìl/ komu všemu dlužím/ tak mi 
tu nešaškujte/.../ Když si pak vítìznì zaléval 
kafe/ vylil jsem mu první kýbl na hlavu/...". 
Kromì bezdomovcù a vymahaèù dluhù jsou 
zde také ti grilující a ti závidìjící; pìknì v èes-
kém duchu a socialistické tradici. „Vypadlým 
sukem sleduji horního souseda/.../ kontroluje 
prùbìh uzení/...// Po setmìní staršího kluka 
pøes plot pøehodím// Jak k tomu pøijdem/      
Už kolikátý den/ ve dne v noci/ pøes náš dvùr/ 
valí se jejich dým”. Vypravìè Pavel Štýbr se   
v tìchto pøípadech snaží zajisté upozoròovat 
na negativní jevy našeho vezdejšího svìta; 
ovšem èiní tak zvláštním zpùsobem: z pozice 
toho, kdo se v tìchto jevech vyžívá. Takže od-
suzuje, nebo oslavuje? Argument, že my že-
ny nemáme pochopení pro mužský (švejkov-
ský) humorný nadhled, beru s tím, že žen je 
na tom svìtì možná víc než mužù a že tedy 
tento pohled je urèen spíše (výhradnì?) mu-
žùm z kategorie „chlapákù”. Explicitnì vyjá-
døený nadhled jsem objevila jen v èásti na-
zvané Fragmenty; „Pásek nebo kšandy/ tìžká 
otázka/ Zapojte se do diskuze/ na www.pa-
sekneboksandy.cz”

V další èásti knížky najdeme asijské mo-
tivy. A� již byl v tìchto konèinách autor sám,  
èi jenom lyrický subjekt, dochází v tìchto øád-
cích ke zjemnìní pohledu i výrazu. „Sázení 
rýže/ Nohy se boøí blátíèkem nejvyšší ame-
rické kvality/ drobné rybky si v trenkách hrají 
na honièku/ Èistotné ženy pøed zapoèetím 
vzrušivé práce/ odkládají kalhotky/ na speciál-
nì/ malovaná bidla// Dìti èeských Vietnamcù 
jsou krásné”. Lyriènost dospívá vrcholu v textu 
inspirovaném japonskými tradièními verši; 
„Prstama ve strunách bloudím/ jak bambuso-
vým hájem/ tygr mi blízký/ dobrou noc zív”.

Tøetí èást knížky tvoøí rozsáhlé texty typu 
pásmo, co se týèe obsahu spíše ginsbergov-
ského duchu. Kdyby ovšem mìl tento ame-
rický básník takový interes o zvíøátka: „Když 
se nalaskají a naobjímají,/ podplouvají velry-
by slony,/ aby ti se na nì mohli pohodlnì 
postavit./ Takto spolu korzují pøi pobøeží,/ 
jejich cesty se setkávají, køíží,/ sloni jako 
surfaøi se zdviženými choboty/ blahem øièí, 
kytovci také øièí,/ pøièemž to celé vypadá,/ 
jako že Ježíš nauèil slony chodit po vodì.//”. 
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vory vedené èasto „pod párou” je pøehánìní    
a zdùrazòování humorné stránky popisova-
ného dìje. I když mnohdy ani moc pøehánìt 
tøeba není, èasto se jedná, když dojde na nej-
horší, doopravdy o život a legrace je z toho, 
až když je po všem. Pokud nedojde na nej-
horší.

Sympatické je, že Pida popisuje rùzná 
„hrdinství” a bláznovství svá i svých kama-
rádù. Sám ze sebe si pøitom s oblibou dìlá 
legraci a nestaví se nikdy do role „mistra svì-
ta”. Píše o tom, jaký mìl kolikrát strach a klid-
nì pøiznává prvenství jiným. Sebe oznaèuje 
za amatéra a k velkým mistrùm se chová       
s úctou, i když legraci si tropí ze všech bez 
rozdílu. Však také naši sportovní mistøi mají 
mezinárodní vìhlas a v minulosti èasto patøili 
k nejlepším na svìtì. Vodáctví má zkrátka     
u nás tradici a širokou základnu. A pøedevším 
o tom podává spisovatel a vodák Pida Beneš 
výpovìï podloženou celoživotní zkušeností.

Jeho jadrné vyjadøování je kupodivu 
schopno zcela pøirozenì podat svìdectví       
o životì sportovcù, drsòákù a hospodských 
opilcù a zároveò i o krásách pøírody, o tech-
nických vymoženostech, památkách, i pouèit 
o historii. Ti popisovaní drsòáci jsou èasto in-
ženýøi, doktoøi, muzikanti a bez problémù se 
mezi nimi mohou pohybovat i pøíslušnice nìž-
ného pohlaví. Nakonec už ve starém Øímì 
pøitahovali vznešené krasavice drsní gladiá-
toøi. Je znát, že své pøíbìhy nevymýšlí Pida 
nìkde v kavárnì, ale píše o tom, co sám zažil, 
a nìkolikerá vypravování posluchaèùm mají-
cím tytéž zkušenosti, kteøí by mu nic faleš-
ného neodpustili, vypiloval do stylové doko-
nalosti. Jeho knížka o vodì a vodácích má 
veletucet stran a ète se jedním dechem. Je     
v ní popsán nejen jeden oblíbený èeský, tak-
øka národní sport, ale i doba, v níž autorovi    
a nám všem stárnoucím bylo žít.

Autor píše i o generaci pøedchozí, pøe-
devším o svém otci – skautu, turistovi a vodá-
ku, který ho nasmìroval na cestu podobnou  
té jeho. Jeho táta ho nejen pøivedl k vodáctví, 
ale od nìho pochytil mnohé i coby vypravìè   
a spisovatel. Vždy� to právì on svému ma-
lému synkovi kdysi, když ten rozum bral, vy-
právìl, jak se svým bráchou skákali bokem 
tøímetrové šlajsny a pøi tom v lodi vaøili drš�-
kovou polévku. Není to ryzí poezie? Jablko se 
nemuselo kutálet daleko od stromu.

                                    Stanislav Bukovský

Hovoøím o textu Vrátím, po kolenou se vrá-
tím. Princip bajky je zde jen naznaèen; pokud 
autor nemíní jako pouèení prostému ètenáøi 
celocelou báseò, pak zde pouèení z pøíbì-   
hu nenajdeme. Ovšem, pásmo mít nìjaké ro-
zuzlení èi pouèení nemusí. Zvíøecí tematika je 
leitmotivem této knížky; najdeme tu zmije, 
sršnì, prase, èápa, vrány, ptáka, ježka, vlka, 
snad není tøeba dále dokládat pøímo noemov-
skou hojnost, která je v druhé, asijské èásti 
rozhojnìna o tygry, volavky, buvoly, velryby, 
slony, krakatice a jiné létavce a zemìplazy.  
Až v básni Pláò María Madre nám lyrický sub-
jekt pøizná: „Kùže mi svraštìla,/ až jsem pøe-
mýšlel, kterému zvíøeti se asi tak podobám.” 

Sbírka básnických textù, které sjednocuje 
osobitost autorského pohledu a depoetizaèní 
snaha po epickém, doslova pøíbìhovém podá-
ní je zakonèena stejnojmennou básní Maggi  
v kostce: „Neustále sledoval postavení pla-
net, stal se hvìzdáøem,/ pohnulo se mu v hla-
vì, mluvil o vyhnání z ráje a asi na nás pøi-
volal neštìstí,/ nebo� se zaèalo ozývat, konèí-
me, opus�te lokál, budeme zavírat, koukejte 
vypadnout...” 

                                         Ilona Gruberová

Sympatické vyprávìní 

vodáka Pidy 

Plzeòan Josef Beneš vydal vlastním ná-
kladem v lednu 2014 knihu Voda – Vzpomínky 
stárnoucího vodáka. Již døíve publikoval nì-
které ze svých povídek ve vodáckých èaso-
pisech. Texty doplnil o nové pøíbìhy a na úvod 
napsal sta� o historii vodáctví v Èechách. 
Dokonce popsal i èasy, kdy se lidé od vody 
ještì živili voraøstvím. Hlavní èást ale pojed-
nává o sjíždìní øek ze sportu a pro zábavu. 
Publikaci oživují kresby a fotografie. Jednak 
umìlecké zábìry pøírody, pøedevším divokých 
øek a také historické fotografie a snímky 
ilustrující popisované pøíbìhy.

Josef Beneš, øeèený Pida, je ostøílený 
vypravìè. Jeho styl vyprávìní je blízký tramp-
skému a vodáckému žargonu a i v psané po-
dobì zní pøesvìdèivì a naprosto pøirozenì. 
Autor píše tak, jak se mluví – v hospodì, ve 
vlaku, u táboráku. Pøíznaèné pro takové ho-
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Pøíspìvky do rubriky Mladý Západ

Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) 

- výtvarník a publicista

Václav Engler (1977 Rokycany) 

- muzejní pracovník, básník, žije v Plzni

Karla Erbová (1933 Plzeò) 

- básníøka a prozaièka, žije v Praze

Jakub Fišer (1981 Stod) 

- právník, básník

Ilona Gruberová (1970 Plzeò) 

- pedagožka a kulturní publicistka

Josef Hrubý (1932 Èernìtice u Volynì) 

- básník, žije v Plzni

Vladislav Høebíèek (1979 Strakonice) 

- státní zamìstnanec, básník, 

  žije v Praze

Oldøich Janota (1949 Plzeò) 

- hudebník a literát, žije v Praze

Petr Kersch (1934 Praha) 

- prozaik, žije v Dìèínì

Daniela Kováøová (1964 Ostrava) 

- advokátka a redaktorka, prozaièka, 

  žije ve Štìnovicích u Plznì

Miloslav Krist (1963 Plzeò) 

- typograf, grafik, publicista

Vladimír Novotný (1946 Praha) 

- bohemista, žije v Chodouni

Evžen Pìnkava (po 1940 v Èechách) 

- pseudonymní kritik a básník, žije

Jiøí Slíva (1947 Plzeò) 

- výtvarník, básník, hudebník, 

  žije v Praze 

Karel Trinkewitz (1931 Meèeøíž - 2014 

  Deggendorf) 

- výtvarník, básník, esejista
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