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EDITORIAL 1

Do západoèeské literatury patøí i texty, 
které za života jejich autorù nespatøily 
svìtlo svìta nebo mìly jen pramalou na-
dìji spatøit svìtlo svìta. A tak si volky 
nevolky pøicházejí døív nebo pozdìji na 
své literární archiváøi, literární historiko-
vé – a v konkrétních podmínkách zápa-
doèeského písemnictví musí pøispìchat 
s podanou rukou i náš Plž, by� plži ja-  
ko takoví ruce nemají. Kdo jiný by však  
v dobì, kdy ekonomika ze všech sil vál-
cuje filosofii a kulturu, uveøejnil kupøíkla-
du rané básnì Luboše Vinše, které nám 
laskavì poskytl Ivo Hucl? Kdo by z lite-
rárního odkazu Karla Trinkewitze spì-
chal poprvé otisknout jeho znamenitý 
cyklus 24 hodin krásy, napsaný už pøed 
mnoha desetiletími a jakoby urèený k pu-
blikaci až teï, když už, slovy umìlco-
vými, se „dovršil øetìz jeho pošetilostí”, 
vèetnì autorovy dobové kresby? Kdo ví, 
kolik podobnì unikátních textù se ještì 
skrývá v šuplících, na pùdách, ve skle-
peních… A místo nich vychází habadìj 
nicotné produkce apartní, bulvární, ko-
merèní.

Ponìvadž jsme jen lidé, nikoli google-
stroje, uniklo nám, že jeden z kmeno-
vých, by� jen obèasných autorù Plže, 
totiž s Plzní a Blovicemi tolika nitkami 
spojený prozaik Petr Kersch se už v úno-
ru dožil významného životního jubilea. 

Žena! V Paøíži!

Petr Kersch

Snad pøijme i tolik opoždìnou plží gra-

tulaci! Nezávisle na tom jsme se rozhodli 

otisknout jeho povídkový triptych o panu 

Štajnfestovi: v záøijovém èísle vyšly dvì 

kratší èásti, nyní pøichází na øadu zbý-

vající povídka. Tøeba jich ale Kersch ve 

svém dìèínském ústraní o panu Štajn-

festovi napíše i víc! Naopak cyklus mo-

mentek ze souèasnosti možná dá jednou 

dohromady Marek Velebný, inklinující     

k všednodenní drobnokresbì. K publicis-

tickým textùm Karla Trinkewitze se bude-

me vracet ještì vícekrát: tentokrát k je-

ho poctì Boženì Nìmcové. Na poèát-  

ku desetileté existence edice Ulita byla    

i kresba Jiøího Posledního: obèas se ten-

to výtvarník, tak jako v tomto èísle, pøi-

pomene i coby „artový” básník. Pokaž- 

dé s radostí vítáme v Plži nová autorská 

jména v rubrice Mladý Západ: teï to jsou 

analogicky, totiž ironicko-humoristicky 

zamìøené pøíspìvky mladých prozaikù 

Martina Sýkory a Michala Karpíška. Oba 

na stránkách Plže debutují a snad se     

s jejich tvorbou nesetkáváme naposle-

dy! Z tvorby Stanislava Bukovského  

jsme do øíjnového Plže vybrali dva tex-  

ty již starší, které ovšem vùbec neze-

stárly. Poøád pøece potøebujeme antiviry 

na viry – a srdce? To mnohonásobnì víc. 

Tedy i plží srdce.
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Karel Trinkewitz

24 hodin krásy
žena v oèích

vidím ji

a dívám se na ni

když ji potkávám v ulicích

v divadlech v parcích na høištích

a jinde na veøejných místech

jak chodí stojí èi sedí

anebo ležíc vystavuje se pohledùm

pohybujíc oblými údy

shýbajíc se èi narovnávajíc

potøásá vlasy

vlníc celé tìlo

rozkošnicky pomalu

anebo rychlými energickými pohyby

krásná a obdivuhodná ve všem co dìlá

vystupujíc v tisíci obmìnách

stále nová

a nikdy poznatelná až do konce

utrácejíc krásu

odlitou do formy jejího tìla

tak

jak ji mám v oèích

její úsmìv je jako poryv vìtru v rákosí

jako pøehlídka mých oblíbených knih

jako odjištìný závìr pušky

jako výstøel

jako chvíle v níž se utrhla lavina

její úsmìv je otázka bytí a nebytí

její úsmìv je alfa a omega erotiky

v duetu úst a oèí

jejích úst a oèí

její oèi jsou jako dvì jiskry v prachárnì

jako povely k útoku

jako dvojice lháøù

jako ano a ne

její oèi jsou jako volání

jako hra na schovávanou

její oèi jsou vrcholy úsmìvu

její oèi jsou signální stanice

v bezdrátové telegrafii lásky

její oèi jsou úvodní verše

v básni jejího tìla

její prsy jsou odpoèívající labutì

její prsy jsou dva silné akordy

v harmonii jejího tìla

oázy ve stínu rukou

dvì spící holubice

její prsy jsou zkušební kameny

sochaøského umìní

zakázané ovoce

rendezvous noci a rukou

hmatníky smyslnosti

vodotrysky zahrad královny Semiramis

výbuchy vášnì

modely køivek jichž nezná geometrie

dùvod nutnosti trojrozmìrného bytí

vrchol ženské krásy

její prsy jsou dva opìrné body

v bitevním poli jejího bøicha

její bøicho je pùlnoèní slunce

vlna ve stojaté vodì

jablko høíchu

snìhová závìj

její bøicho je bezejmenný ostrov

medúza

její bøicho je obraz zakøiveného prostoru

a sférický trojúhelník jejího klína
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její nohy jsou dva srpy ženci pohledù

dva stejné dùvody k ohlédnutí

kyvadla která pøibližují noc vìènosti

její nohy jsou dvì premisy

v definici krásy

její nohy jsou dva vykøièníky

za projevem údivu

nad krásou jejího tìla

tak jak ji mám v oèích

žena, již potkávám

když kráèí kolem mne

jsouc obdaøena vším,

co se líbí mužùm,

upadám do vytržení

a pøeji si být pásem

obepínajícím její boky

nebo jinou èástí jejího šatu,

který objímá její rozkošné tìlo,

její paže,

její zvlnìnou hruï,

její chvìjící se hrdlo,

její èerný lesklý vlas,

pøeji si být prùsvitnou punèochou

svírající její stehna vysoko nad koleny,

podvazkovým pásem na jejím bøiše,

náušnicí v jejím uchu

nebo jen popraškem pudru

na jejím nosíku

anebo vánkem v ulici,

který nepozorovanì líbá její ústa

chvála zraku

já jsem ten,

který nadevše velebí dar zraku,

a neznám vìtší rozkoše,

než sledovat tvary,

v jejichž záhybech spoèívá krása

pøibližuje lásku k trigonometrii

její bøicho je parabolické zrcadlo

v nìmž se shlížejí její boky

její boky jsou klávesnice rozkoše

dùvod k zastávce

její boky jsou dvì bóje

na vlnách jejího kroku

sousoší vyzývavosti

dvì kapitoly z Dekameronu

její boky jsou prùvodci lásky

ztìlesnìný dualismus smyslnosti

zatím co jednoznaèný je smysl jejího 

                                                          klína

její klín toto setkání bokù bøicha a stehen

je tajemstvím ženské krásy

její klín tvaru hlavice šípu

jehož cíl je blízký

její skrytý klín terè nejskrytìjších 

                                                  myšlenek

její klín je temná plachta

jež pohání mou touhu

její klín je zavøená obálka

její klín je ojínìná kvìtina

kotva mé smyslnosti

její klín je nejdùležitìjší kóta

na mapì jejího tìla

kovadlina vášní

pointa mých veršù

její klín je pøedzpìvem

k básni jejích nohou

její nohy jsou chapadla høíchu

sourozenci krásy

její nohy jsou dva blesky

dvì liány



4POEZIE

24 hodin krásy

ženy jsou krásné zrána

když po probdìlých

nocích je jejich krása rozestlána

na postelích

ženy jsou krásné za poledne

pøed jejich tváøí

slunce zbledne

a pøestane záøit

za dne jsou ženy krásné

ale ještì krásnìjší jsou v noci

když zhasne

svìtlo na jejich bocích

když zbaveny prádla a podvazkù

pøipravují se na lásku

ženy pøi koupeli

vidìli jste ženy pøi koupeli?

nevidìli

vašim oèím skrývají je stìny

jako Venuše se rodí z pìny

básníkova vidina je matná

už mizí z jeho obzoru

malíø zavinul ji do bílého plátna

sochaø ukrývá ji v mramoru

poezie je také strmá stìna

ale v moøi mých veršù šumí pìna

v ní ukrývá se žena

nikým nevidìna

usedám, abych napsal básnì

o tom, co jsem vidìl nejdokonalejšího,

nejkrásnìjší tvary

z rukou pøírody;

tyto oblé a mìkké linie

køivka zdvižených prsù

a obrys kotníkù,

ruka se štíhlými prsty,

prohnutí v bocích,

linie oboèí,

tato ústa dokonale vykrojená,

profil oblièeje a jeho krása en face,

lýtka – nejdokonaleji využitý prostor

obrazy stále nové,

jimiž lze plnit oèi bez vyèerpání,

nebo� krása chce být objevována

stále znovu

jablko sváru

tìžký je básníkùv soud

vìèná pochybnost ho drásá

pro kterou z nich se rozhodnout

když každá z nich je jinak krásná

aè ideál krásy

od dob Heleny

až po naše èasy

zùstal nemìnný

stejnì jako Paris v rozpacích si cuchám 

                                                         vlasy

Ovidius marnì napsal Umìní milovati 

                                                a Promìny

nelze se nauèit lásce

stejnì jako døíve básníkovo umìní

je v sázce

u které z nich dojde odmìny
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až

až rozlouèím se se svìtem

až srdce øekne dosti

až budu holým skeletem

až bude dovršen øetìz mých pošetilostí

až nebude mì nikdo èíst

až èas mì svine

jak stáøím žlutý list

až budu stínem

svého jména

až nevzruší mì více žena

až nebudu jí více

moci doèíst

ètìte v mé knize

ètìte v mých oèích

ženy v zrcadle

kolik ženské krásy se obráželo

na sítnicích hladkých skel

kolikrát vidìla jste nahé ženské tìlo

a já jsem je nevidìl

kolikrát zrcadlové hladiny jste kvetly

lekníny bílých ženských tìl

jež jenom ruce svìtla a stínu hnìtly

a já jsem je nevidìl

kolika prchavými obrazy

bezpoèet støíbrných ploch se chvìl

galerie v níž marnì obcházím

já jsem je nevidìl
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Z rané tvorby
Luboš Vinš 

xxx

krásu nepoznáme
zùstane navždy pøedzvìstí

(i s tou trochou tesknoty, se kterou 
                                       ji pøijímáme)

xxx

vrcholky stromù
kosí vítr

a kde by ses krve nedoøezal
krvácí listí

Mìsto

žalm:
daruj mi Pane
tichou chvíli
dovol mi spoèinout

jako biè otrokáøe
jako biè zloøeèený
šlehá mì leviatan

hlukem svým
a pachem stísnìným

èlovìk nemá
kam by se utekl
jen u tebe Pane

je moje útoèištì
má záchrana

xxx

barvy uzrálé v mlhách
øeka putujícího listí

Listopadová

modøe se zrcadlí
v hladinì rybníka

a možná smrt
kdo ví

Martina

po polích pøimrzá
noc dne utíná
zalehlá mrazem

kdosi po návsi pøechází
slyšíme ticho

slavnostní ticho
špitající v dubech

xxx

Boha se bojte
chvály mu pìjte
svornì se radujte
vždy� Syna nám poslal!

xxx

zvony zní
tajemství Mariino
do svìta letí

xxx

v Betlémì dìcko vøíská
andìlé slavnì se uklánìjí
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Chvály podzimní

zatímco ostatní roèní doby jsou spíše ve znamení zmìn èasných, podzim nás vede dál

k soutoku øek, do zemì, kterou nalézají mrtví, kde jest smysl dìní

podzim mì zraòuje uvnitø

holubice vìznìná stínem, spoutaná krví, vyráží

podzim je pøíslibem budoucího, je vyvrcholením roku

mlhy podzimní, hoøká vùnì listí, obracejí naši mysl dovnitø, krása na nás doléhá

je to èas zamžených veèerù, klimbání u rozehøátých kamen, èas zvažování

sloupky komárù podpírají olovìné nebe, všude se válí listí, dopisy psané vìtrem

jak je to dávno, co letním vedrem všechno vadlo

a vzduch se chvìl nad stránìmi plnými ještìrek a zmijí

teï každý strom, by� i ten nejmenší, je odìn v královském hermelínu

podnapilí honci vztahují ruce k lesu a z houštin se ozývají stesky poranìných laní

øeka tichne, milostní, stává se zasnìnou, obráží podveèer

minulost pøikryta barvami, postoupena zemi, míøí k oèekávání

èehosi èekáme, jitøí nás nejasná touha, naše srdce tíhne

køiš�álová je èíše oblohy, hluboko v nás vázne každý list tknutý krví

doba plnosti, èeká se na zázrak

až vìènost, vyhøátá chlévskou mrvou, vydá nám syna!

Veèerní

jdeš se mnou po poušti
kde stáda velbloudù
hvìzdy pijí

vedeš mì nadìjí
údolím
kde trnky mrazem sládnou

vážíš vody živé
z pramenù hlubokých

domù mì doveï
do svého domu
dobrý Ježíši!

xxx

milo v podveèer
krásu tišit

Maria

hle dívka Pánì
Maria!
kvìt zahrad zaslíbení

hle žena
Maria!
svìdomí èlovìka

hle matka
Maria!
porodí nám syna

Mráz

mráz
po oknech kapky stíná
píše jimi do kvìtù

duchem znova vadnou
nedopláèou
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Pan Štajnfest zná nìkoho v Paøíži

Petr Kersch

„Vypadáte hroznì, sousede,” vítá mì 

ve dveøích své garsoniéry inženýr Štajn-

fest, „co se dìje?”

Tak mizernì jako v noci na dnešek 

jsem dlouho nespal. Kvùli té divné 

smlouvì, o které jsem se Štajnfestovi 

vèera zmínil.

„Pojïte dál!” zve mì a usazuje do 

svého pohodlného køesla, ve kterém – 

jak vím ze svých èastých návštìv – si 

nejradìji ète. Na stolek dal talíø slaných 

keksù, naèatou láhev becherovky, dvì 

sklenìné kádinky pro objem sto mililitrù. 

Omlouvá se: takhle brzy ráno je zvyklý 

být v županu.

�uknuli jsme si na zdraví. 

„Pøipomeòte mi, o co v té smlouvì 

jde,” žádá mùj hostitel.

Nadechuji se k vyprávìní.

„Pøed týdnem – v sobotu veèer – tele-

fonoval nìjaký chlápek – nepøedstavil se 

– ptal se, jestli pøekládám z francouz-

štiny, že potøebuje pøeložit nìjaký ob-

chodní dopis a že to spìchá. Pøeklady    

z francouzštiny jsem døív vùbec nebral, 

protože francouzskou obchodní termino-

logii moc neumím. Teï se pomìry zhor-

šily, zakázek na pøeklady z angliètiny je 

strašnì málo, tak jsem chlápkovi øekl, jo, 

to beru. Povídal, že mi kopii toho dopisu 

pošle papírovou poštou, mou adresu na-

šel v inzerátu. A zavìsil, ani se nezeptal, 

kolik takový pøeklad stojí.”

Pan Štajnfest mì pøerušil. „Jak mlu-

vil? Èesky?” 

„Mluvil èesky, bìžnou èeštinou, mož-

ná se trochu snažil dìlat dojem.”

„Øekl tøeba dobrej den nebo dobry 

deò? Na shledanou – nebo zhledanou?”

Nepamatuji se, nejsem profesor Hig-

gins. Jsem penzista, pøekládám technic-

kou a obchodní angliètinu na vedlejšák, 

každá koruna dobrá. Tak abych moc ne-

zdržoval – budu struèný.

„Následující den – podotýkám: v ne-

dìli odpoledne! – jsem našel ve své 

schránce na dopisy obyèejnou obálku 

bez adresy. Uvnitø byl jeden list papíru 

formátu A4, na obou stranách francouz-

ský text, uspoøádaný do odstavcù. Ne-

jedná se o žádný dopis, nýbrž o kopii 

pracovní smlouvy. V rubrice pro jméno    

a pøíjmení zamìstnance nebylo napsá-

no nic. Z textu vyplývá, že zamìstnan-

cem má být žena. Pracovat bude jako 

servírka v noèním baru. Smlouvu vysta-

vil nìjaký Dupont nebo Durant, podpis   

je málo èitelný. Je pøekrytý razítkem, ze 

kterého rozeznám název podniku a jeho 

adresu. Paøížskou adresu. Žádné tele-

fonní èíslo nebo internetové informace.”

Pan Štajnfest do obou kádinek zno-

vu nalévá bechery a pøitom mi bedlivì 

naslouchá. „To je adresa, na kterou jste 

mìl pøeklad poslat? S fakturou na za-

placení honoráøe?” 

Podávám panu Štajnfestovi papíry. 

„Komu mám odeslat pøeklad? To je 

taky podezøelé, k tomu se dostaneme. 

Kdybyste byl tak hodný, napøed provìøil 

ten mùj èeský pøeklad. Hlavnì paragraf 

osm – o povinnostech zamìstnankynì, 

ten se mi nezdá. Pøipadá mi, že ve fran-

couzském originálu text schválnì zašmo-

drchali, aby mohli pracovní podmínky 

dodateènì mìnit nebo doplnit.” 
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„Ano. Žádné jméno, žádné bydlištì. 
To je obvyklý zpùsob.” Vysvìtluji, že na 
takových datech by nebylo co pøekládat. 

„Možná, že uchazeèka už balí kufry. 
Možná ona sama si zadala pøeklad 
smlouvy do èeštiny. Nechce kupovat za-
jíce v pytli. Taky se svou francouzštinou 
si není moc jistá.”

„Nebo umí francouzsky jenom líbat,” 
dodávám s úsmìvem.

„Pøipadá mi to jako zaèátek detek-
tivky,” øíká pan Štajnfest a poèítá: „Ne-
dìlní záhadný posel. Obálka bez vaší 
adresy. Vhozena potichu do schránky     
v našem domì. V telefonu tajemný muž-
ský hlas. Neznámá v nebezpeèí. – Je to-
ho dost i pro komisaøe Maigreta.”

„Ten chlápek v telefonu! Ten se mi na 
té vìci nejvíc nelíbí,” pøipomínám, „proè 
netelefonovala sama?”

„Požádala staršího bráchu. Taky to 
mohl za ni vzít její pøítel,” vymýšlí pan 
Štajnfest varianty.

Nesouhlasím. „Opravdový pøítel by 
své milé nedohazoval takové pochybné 
místo. Nejspíš to bude její pasák.”

Pan Štajnfest se posadil k poèítaèi; 
na monitoru se rozsvítilo, ozvalo se ti-
chouèké zabroukání.

„Jestli souhlasíte, koukneme se pa-
nu Dupontovi na zoubek. Zopakujte mi 
adresu toho baru, podíváme se na nì in-
ternetem. – Paøíž…a dál?”

„Èíslo devadesát. – Rý Fontén. – Ná-
zev toho baru? Hangár… Bude asi velký, 
ten bar.”

„Mùže být i menší. Le hangar zname-
ná taky kùlna. Moment! – Hledání za-
èíná.”

Zíráme na obrazovku. – Bude to 
chvíli trvat, vysvìtluje pan Štajnfest. 
Uvidíme, jak vypadá virtuální rue Fon-
taine za dne – bez aut a bez lidí. Pro-
jdeme se a uvidíme dùm èíslo deva-
desát."

„Smlouvu jste pøeložil správnì,” po-
chválil moji práci po ètvrthodince tichého 
proèítání pan Štajnfest. „Co se týèe vìci 
samé, øekl bych, že mesijé Dupont chce 
pøijmout na místo servírky prostitutku.    
A když si holka nedá pozor, mùže tam 
dìlat takzvanou otrokyni. Tady v tom sá-
hodlouhém souvìtí se píše, že pracov-
nice je povinna vždy – ano, tužúr – vyho-
vìt podmínkám, které budou dohodnuty 
mezi zamìstnavatelem a návštìvníky 
podniku. S tím bych tedy jako servírka 
nesouhlasil. A její pracovní doba? To 
snad pan Dupont nemyslí vážnì! Až do 
šesti ráno, pøípadnì i déle? Pouhé dva 
dny v mìsíci osobní volno? A datum vol-
na urèí pan Dupont?… Ani paragraf de-
set se mi nelíbí. Myslím ten odstavec, 
kde se ustanovuje, jak si bude zamìst-
nankynì muset platit za ubytování a stra-
vování, že se jí to bude strhávat ze 
mzdy. O výši mzdy tady není ani øádek.”

Chvíli jsme oba mlèeli. Pan Štajnfest 
namíøil ovladaè na televizor. Na obrazov-
ce se objevila hlasatelka. Ranní události. 
Ukázali žlutou, jeèící sanitku s blikající-
mi modrými signály. V ranních hodinách 
v mìstském parku objevil náhodný cho-
dec, nejspíš pejskaø, pobodanou, krváce-
jící ženu, zøejmì obì� neznámého ná-
silníka. Žena pøevezena do nemocnice 
na jednotku intenzivní péèe. Policie hle-
dá na místì zloèinu útoèníkovy stopy. 
Pøes cestu vidíme nataženou èerveno-
bílou pásku. Potom vtrhne na obrazovku 
reklama na jogurty s kousky ovoce.

„Nìco by se mìlo udìlat – myslím     
s tou smlouvou,” uvažuje nahlas pan 
Štajnfest a vypíná televizor. „Ten pøe-
klad jste zatím nikam neposlal?”

„Èekám na váš názor.”

„Chybí tam údaje o osobì, která má 
podle smlouvy v Paøíži pracovat. Jméno, 
pøíjmení, datum a místo narození, byd-
lištì…”
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už jde. Jmenuje se Bond. James Bond. 
Servírka je heslo a Hangar není noèní 
podnik, ale hangár na tajném letišti.”

„Požádám poštmistrovou, trochu se   
s ní znám, chodila s mým kamarádem – 
kdysi… Jmenoval se Brugart. Pøimìla by 
svá dìvèata, aby tu schránku…”

„Vy nevíte, jak to na poštì vypadá,” 
namítá mùj hostitel. „Pøednì – je tam za-
krytý výhled, osobu, odemykající schrán-
ku, obsluha neuvidí. Za druhé – vedoucí 
pošty takový dohled odmítne, øekne: na 
hlídání jsou policajti.”

O policii jsem taky uvažoval. Dokon-
ce jsem se na jednoho známého bývalé-
ho policistu obrátil, aby mi poradil. Pøe-
svìdèoval jsem ho. Pøece ta smlouva je 
dùkaz pøipravovaného podvodu, šikany, 
kuplíøství.

„A co vám odpovìdìl?”

„Vysmál se mi. Povídal: Takovejch 
pøípadù je moøe. Dokud se nic nikomu 
nestalo, musí si sleèna poradit sama.”                                           

„Policista má pravdu,” odtušil pan 
Štajnfest.

Hodinky ukazují pùl desáté. Páni! 
Trèím u pana Štajnfesta skoro dvì ho-
diny! Dìkuji za revizi pøekladu. Asi celý 
pøípad nechám plavat. 

„Poèkejte chvíli,” vyzývá mì pan 
Štajnfest, „nìco mi napadlo. Dáme si 
naši dobrou kávu, je tam v kuchyòce 
všechno na svém místì, však to znáte.”

Jdu dìlat Štajnfestovu kávu.

Slyším, že pan Štajnfest s nìkým te-
lefonuje. Hovoøí francouzsky, mluví nalé-
havì, ale pøívìtivì, jako se mluví s èlo-
vìkem, který je nám zavázán, nìco je 
nám dlužen a my mu nechceme nic 
pøipomínat, pouze máme po delší dobì 
malou prosbu. – Teï se diktují nìjaká 
èísla, taky se hláskuje moje jméno… Pan 
Štajnfest se nìkomu v Paøíži pokouší 

Monitor je stále slepý. Moje podezøe-
ní se ozvalo znovu. „Když jim tak záleží 
na anonymitì, proè pøi kopírování smlou-
vy nezakryli adresu baru?”

Na monitoru se ukázalo nìjaké okno 
a v nìm text.

„Tady máme odpovìï, kolego,” uka-
zuje pan Štajnfest na vzkaz. „V Paøíži 
jsou ètyøi ulice pojmenované po slavném 
bajkaøi. Máme si jednu vybrat.”

Nechci takhle dlouho tady otravovat. 
Co s tím? Uvidíme ulici, uvidíme barák, 
uvidíme vchod do baru Hangar. Co dál?

Panu Štajnfestovi zèervenaly tváøe    
a lesknou se mu oèi. Mùže to být odraz 
od záøící obrazovky, mohl by to být taky 
odraz rostoucího zájmu. Nebo starému 
pánovi oèi slzí a má vyšší krevní tlak.

Obrací se ke mnì: „Zapomnìli jsme 
na toho èeského žadatele. Kam on si 
pøál èeský pøeklad smlouvy poslat?”

Adresa je napsaná tužkou na lístku, 
který jsem našel ve stejné obálce jako 
francouzskou smlouvu. Agentura Lipa. 
Poslat na naši mìstskou hlavní poštu. 
Post box devatenáct. Víc nic.

Pan Štajnfest si prohlíží lístek a øíká: 
„Psáno mužskou rukou.”

„Jak se to pozná?”

„Mužský rukopis? Pozná se snadno. 
Písmo je energiètìjší, cílevìdomìjší. 
Kdo to psal, usiloval o to, aby adresa 
byla dobøe èitelná.”

„Agentura Lipa… Mùžeme se podí-
vat, zda jsou na netu?” Podívali jsme se 
a užasli jsme, kolik podnikù, živností      
a všelijakých korporací se vejde za èes-
ký symbol s názvem lípa. Nìkolik stovek! 
Z našeho mìsta – ani jedna.

„Staèilo by na poštì schránku deva-
tenáct pohlídat. Nìkdo by pro zásilku 
pøišel…”

Pan Štajnfest se dal do smíchu. „Jas-
nì! Ten nìkdo vám dá pøedem avízo, že 
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ne… Studuje práva, chce dìlat policist-
ku, hned projevila zájem o vìc – a ví, jak 
s tátou jednat – ví to líp než její máma.”

Podotkl jsem, že Pavlína je možná 
ráda, že se dìdeèek po dlouhé dobì za-
se ozval.

„Máte poèkat do zítøejšího veèera,” 
odbývá pan Štajnfest moji poznámku, 
„zítra je sobota. Jean-Baptiste bude do-
ma. Kdyby se ukázalo, že pøípad je dù-
ležitý, Pavlína se ozve. Má vaše èíslo      
i adresu pro e-mail.”

Pozdì veèer – ano, v tu sobotu, o kte-
ré je tady øeè – zaklepal na dveøe pan 
Štajnfest. Podle zpùsobu, jak vždycky 
klepá, poznám, že je za dveømi on. Otev-
øu a zvu svého milého souseda – pojï-
te, radìji si sednìte, podržte se nìèeho, 
mám novinky!

„Od Pavlíny? Telefonovala vám? Es-
emeskovala? Mejlovala? Ne? Øíkáte – 
novinky!  Od koho? A o èem?”

Tak naléhavým, netrpìlivým tónem 
Štajnfest nikdy nemluví. Uklidním ho.

„Pøed chvilkou mi telefonovala vaše 
dcera – paní Karolína. Omlouvala se, že 
volá z Paøíže tak pozdì a místo své dce-
ry. Všichni tøi vás pozdravují. Ptala se 
taky na vaše zdraví. Øekl jsem, že jste 
obdivuhodnì fit. Myslím, že jí to velmi 
potìšilo.”

Pan Štajnfest povzdychl. Je taky po-
tìšen, dìkuje a ptá se: „To jsou ty no-
vinky? Domníval jsem se…”

Pøerušuji ho: „Mám odeslat èeský 
pøeklad a vyúètování  honoráøe svému 
klientovi na adresu, kterou uvedl. Mám  
to odeslat – jako by se nechumelilo. Dá-
le: mám oskenovat francouzskou verzi 
smlouvy a sken urychlenì poslat jako 
pøílohu e-mailu na tuhletu paøížskou 
adresu.” Ukazuji adresu a pokraèuji: „Dù-
ležité prý je, aby razítko baru Hangar 

vysvìtlit mùj pøípad. – Ano, c’est tout –  
to je všechno – panu Štajnfestovi hlas 
znìžnìl, dìkuje, oui, merci bien. Au re-
voir, ma chère. Na shledanou, moje mi-
lá… Mluvil tedy pan Štajnfest s nìjakou 
ženou?

Žena! V Paøíži! Jsem zapomìtlivý, pi-

tomý… Pan Štajnfest má pøece v Paøíži 

vnuèku! Pravda, nikdy jsem ji nevidìl – 

ne, poèkat – vidìl; vidìl jsem pøed lety 

její fotku, na které stojí s nìjakým fešá-

kem pøed fontánou v parku ve Versailles. 

Štíhlé, hezké dìvèe, asi patnáctileté…

„Ano, moje vnuèka Pauline,” odpoví-

dá pan Štajnfest, „ten fešák na fotografii 

je její táta, mùj ze�, Jean-Baptiste. Nì-

kde tady ve stole tu fotku poøád mám,   

je to starý snímek, starý asi pìt let. Fotil 

jsem to já. Byla krásná jarní nedìle. Ten-

krát jsme byli všichni zadobøe.”

Panu Štajnfestovi se drobátko zadr-

huje hlas. Mlèím. Popíjím kávu. 

„Ona Pauline nemluví èesky, víte?” 

pokraèuje inženýr. „Pár slov umí. – Do-

brý den… Ahoj… Dobrou noc… Taky        

s peèlivou výslovností øíká: To nevadí, 

prdelko! Považuje to za dobrý vtip, pro-

tože se Èeši okolo stolu zaènou smát. – 

Už jsme se dlouho nesetkali, naposledy 

pøed tìmi pìti roky. Jsme taková rozhá-

daná familie… Moje dcera Karolína se  

píše Caroline, bydlejí v Paøíži, v šest-

náctém arondismánu – to je nóbl byd-

lení, to byste koukal. Jean-Baptiste pra-

cuje v Justièním paláci jako šéf nìjaké 

sekce, moc toho nenamluví, ale vyzná 

se, má vliv, le prestige.”

Ptám se pana Štajnfesta, jestli vnuè-

ku nìjak zapojil do našeho pátrání.

„Øekl jsem Pavlínì, aby se tátovi zmí-
nila, že jste tady náhodou odkryl pøípad, 
ve kterém paøížská firma podezøele kšef-
tuje s èeskými holkami. Všecko si Pavlí-
na poznamenala, slíbila, že nezapome-



12PRÓZA

Ètyøikrát faux pas
Marek Velebný 

Petrovo bratr Leoš pracoval pøed lety 
v jedné plzeòské nemocnici. Tenkrát po-
èítaèe byly v plenkách, respektive jejich 
využití bylo v plenkách a hlavním mé-
diem byly dìrné štítky. Také je po moder-
nizaci poèítaèového parku Leoš s Pet-
rem ještì mnoho let doma používali jako 
univerzální papíry na poznámky. Jednou 
Petr zašel za Leošem do práce. „Pojï, 
pøedstavím ti svou kolegyni,” øekl Leoš. 
Slièná mladá žena zrovna pøišla z toale-
ty a omluvnì øekla: „Já jsem mokrá, tìší 
mne.” „Já jsem Procházka, mne taky tì-
ší,” odpovìdìl Petr. Bratr mu pak, když 
byli sami, vyprávìl, jak sympatické kole-
gyni pomáhal se štukováním rekonstruo-
vaného bytu. Ale vzájemnou náklonnost 

v kolegyni asi neobjevil, aèkoliv urèitì ne-
byl do jejího bytu pozván jen za úèelem 
štukování. Po delším èase se Petr ze-
ptal Leoše: „Prosím tì, jak to bylo s tou 
tvojí kolegyní Mokrou?” „Jakou kolegyní 
Mokrou?” nechápal Leoš. „Se mnou       
v nemocnici žádná Mokrá nedìlala.”  
„Ale vzpomeò si,” øekl Petr. „Pøece ta,  
jak jsi mi ji pøedstavoval, když jsem za 
tebou byl a ona zrovna vycházela ze 
záchodu a otírala si ruce.” Pak to ale 
Petrovi došlo.

Martin pracoval na okraji Plznì v mo-
derní prosklené budovì zahranièního in-
vestora. Kdyby se mu zachtìlo jít jinam 
než na zastávku MHD, mohl dojít tøeba  

èerno. A pak je donutí odcestovat pod  
eskortou do neznáma. Pøestupní stanice 
je prý nachystaná v Bejrútu,na Kypru, do-
konce i dole, na jihu – Dubaj napøíklad. 
Ta listina, ta smlouva s podpisem a s ra-
zítkem – ta policii zatím chybí. Tu by prý 
získali moc rádi. Zøejmì náš dohazovaè 
udìlal tìžkou hrubku, když si u mne ob-
jednal ten pøeklad do èeštiny. Jeho chyby 
chce policie v Paøíži rychle využít.” 

Pan Štajnfest se usmívá. Ptám se, 
zda si dáme na oslavu nìco ostøejšího. 
Je pro.

„Jo, abych nezapomnìl,” dodávám, 
„povídala paní Karolína, že vám zamluvi-
li via internet letenku Praha – Paøíž na 
dvacátého prosince. Zítra dopoledne 
vám zatelefonuje. Dnes veèer vás ne-
chtìla budit. Vypadá to u vás, pøíteli, na 
š�astné a veselé Vánoce.”

bylo èitelné. Mám doporuèeno nic samo-
statnì ve vìci nedìlat, mohly by se v Pa-
øíži vyplašit velké ryby.”

Pan Štajnfest se zamyslel. Co tyhle 
instrukce asi znamenají?

„Øekl bych, že znamenají dost – po-
dle toho, co mi vaše dcera povìdìla dál. 
Ten bar v Paøíži existuje, je nenápadný, 
podobných podnikù je v Paøíži na stov-
ky. Policie má bar Hangar pod tichým do-
hledem už nìkolik mìsícù. V baru je tan-
èírna, malé poèestné kasino a na horním 
podlaží jsou pokoje pro personál. Podnik 
funguje jako zástìrka. Ve skuteènosti to 
je centrála. Jde o sí� dohazovaèù. Ver-
bujou mladé ženské ve Slovinsku, v Ma-
ïarsku a zkoušejí to taky u nás. Tìm 
adeptkám, které pøijedou, zabaví v Han-
garu cestovní doklady – dìvèata se ne-
brání, je to bìžné pøi zamìstnávání na-
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v partì spíše šikanovali. Ne, to by neby-
lo na poznámku, pomyslel si Karel. Jeho 
bratr Míra mu vyprávìl pro obveselení 
pøíhodu se spolužákem Bartolomìjem 
Patoèkou. Tedy to, co se o nìm trado-
valo. Patoèka byl takový klidnìjší žák      
a u nìho by se výskyt poznámky rovnal 
pravdìpodobnosti nálezu dalšího tun-
guzského meteoritu. Jenže Patoèka jed-
nu poznámku ve své žákovské knížce 
mìl. Míra to musí vìdìt, chodil k nìmu 
nìkdy na obìd. Co tedy bylo v jeho žá-
kajdì? Stálo tam: „Všichni chlapci s vý-
jimkou Patoèky se o pøestávce honili na 
chodbì s dìvèaty.” „Tak to nevím,” zamr-
mlal Karel, „jestli to je plus nebo mínus, 
dostat takovou poznámku.” Po letech se 
dovìdìl, že se Bartolomìj Patoèka stal 
zástupcem øeditele školy. 

Viktor se na léto moc netìšil. Letos  
si ho chtìl aspoò trochu užít. U Bole-
veckého rybníka jel kolem rákosí, kde si 
holka sundávala kalhotky. Viktor nechtìl 
vypadat jako šmírák, tak radìji pøipadl do 
pedálù, vždy� se na nìho dívka i omluv-
nì usmála. Tenhle pátek mìl domluveno 
ranní focení u Kamenného rybníka. Byl 
tam o nìco døív, sedl si na lavièku a ko-
chal se. Vzpomnìl si, že v zadní èásti 
rybníka v rákosí je koupání pro nudisty. 
Zahlédl, že se v tìch místech nìkdo kou-
pe. Modelka nešla, tak nasadil teleob-
jektiv. Zase až tak moc si koupajícího 
nepøiblížil. Zklamanì zjistil, že ta nahá 
postava na druhém bøehu rybníka je 
muž. Teleobjektiv sundal a pøístroj dal 
zpìt do kabely. Chvíli ještì koukal na 
prázdnou hladinu. Vtom z pláže pøichá-
zel muž a Viktora napadlo, jestli to není 
ten, jehož záøící pozadí na dálku sle-
doval teleobjektivem. Nebyl si jist. „Ne, 
tenhle je starší,” pomyslel si. Cudnì sklo-
pil oèi a potichu procházejícího muže 
pozdravil: „Dobrý den.”

k psímu útulku. Ale Martin nemìl rád psy 
už od malinka. Ani teï nebyl moc š�ast-
ný, když slyšel jejich štìkot. To radìji   
šel k trolejbusové toènì, kde objevil sta-
rý bunkr, do blízkého lesa nebo do roz-
padající se garáže, která tu zùstala po 
vojenském letišti. Tam rád fotil holky me-
zi bordelem od bezdomovcù. Martin dì-
lal lepšího vrátného, tj. obsluhu recepce. 
Jmenovku s oznaèením Desk manager 
radìji nechal zavøenou v šupleti. Skoro 
každý mìsíc nabírala firma nové lidi. Po 
nástupu dostávali novì pøíchozí zamìst-
nanci od Martina papírové náhradní kar-
tièky jako návštìva. Obvykle se stávalo, 
že po pár dnech, maximálnì týdnech pak 
obdrželi od IT oddìlení èipové elektro-
nické pøístupové karty. Nìkdy byla spo-
lupráce s rozšafným „aj�ákem” tak bri-
lantní, že noví zamìstnanci ji dostali 
hned druhý den. Jen jedna kolegynì, 
která nechodila do práce pravidelnì, si 
od Martina už pøes dva týdny vyzvedá-
vala náhradní papírovou kartu. Jednou 
na ni zavolal vedoucí  IT oddìlení, že má 
pro ni elektronickou èipovou kartu ho-
tovou. Když za pár hodin kolegynì od-
cházela domù a odevzdávala papírovou 
propustku, Martin ji oslovil: „Tak už jste  
to koneènì dostala? Tady to jindy dosta-
nou i za dva dny.” Kolega, který tam èe-
kal na kamaráda, se na nìho dost divnì 
podíval. „Aha, to by mohlo být vysvìtlo-
váno rùznì,” nejistì se Martin pousmál, 
když pochopil kolegovo gesto a vzpo-
mnìl si na okøídlená slova: „Pane dok-
tore, já jsem to nedostala ...”

Karel nebyl velkým „sbìratelem” po-
známek. Nepamatuje si, jestli opravdu 
žádnou na základní škole nedostal, ale 
jednou asi ano. Doufal, že to nebylo kvù-
li tomu, jak jednou dal dárek kamarádo-
vi, ale pak si to rozmyslel a po chvíli od-
nesl dárek jinému spolužákovi, kterého  
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Život šmíráka není jen samý med, jak 
zdálo by se  zvenèí. Kdokoliv, kdo nucen 
sdílet intimní život sousedù skrze prù-
slyšnou pøíèku, jistì rád potvrdí. 

Pramálo záleží, zda sousedkou je 
blondýn z Berlína èi blondýna z Londýna. 
Hlasový repertoir mrouskajících se vám 
vzápìtí, ne-li ihned, zají, stejnì jako vytí 
novofunlanïana o patro níž, když mu 
páníèkové odejdou do práce. 

Nezbývá pak než koupit si špunty do 
uší èi pouštìt Mahlerovy symfonie s vo-
lume up, pøièemž i toto se ukáže být ne-
snesitelné jako vše, co dìlá èlovìk z do-
nucení.

Chtì nechtì tedy pronikáte do škály 
milostných projevù svých sousedù, stá-
vajíce se trojúhelnikovým milencem „ex-
offo”, pøidìleným zvenèí, úøedním roz-
hodnutím osudu a upírských developerù, 
šetøících na tlouštce zdi. 

Pøi takovém vynucenì nezávislém, 
objektivním poslechu vypozorujete, že 
mrouskací škála mladé sousedky je po-
mìrnì jednotvárná – bez ohledu na mo-
mentálního partnera. Že je tvoøena vlast-
nì jedinou, by� velmi osobitou frekven- 
cí, kterou se nauèíte záhy rozpoznávat     
i v sousedèinì pozdravení Dobrý den. 
Do nevinného pozdravení to vnáší jisté 
napìtí, nebo� sousedka v té chvíli pra-
žádný signál milostný k vám nevysílá. 
Ovšimli p jste si pouze oho t, co tvoøí 
sex-appeal jejího lasu h, vìc to dividuální 
in jako tøeba otisky rstù p. 

Z míráka š jste se tali s hudebními 
oretiky te, ronikli p jste do tajemství ebe-
tyèného n úspìchu zdánlivì tových tuc 
itù h, vených posta na jediném rylku t pì-
vaèky Z. Zalknutí, zajíknutí, pøeskoèení 
hlasu èi ajódlování z. 

Sluchaèi po se tìchto ísní p nemohou 
nabažit, rávem p, rotože p v onom alyka-
vém z øeskoèení p hlasu popmusicové 
divy se jím otvírá celá záhada tvoøení   
S. Posluchaèi sou j timními in míráky š 
svých ìveckých p dolù i.

Vítajíce jaro plesáme pøi riích á ope-
øených pìvcù v ách zahrad. By� jedná  
se též o milostnou hru, pøesto ešmíruje-
me n. Ešmírujeme n z prostého ùvodu d, 
že pìv z tákù p, vlastnì ilostný m ivot     
ž jejich, koho ni zajímá ne. Podobnì ja-
ko umìní š vìtru ve stromech èi urèení   
z otùèku p – to vše pouze „jest”. Pouhé 
bytí, bytí bez významu a pocitù.  

Popová zpìvaèka nás na rozdíl od 
èiøikání vrabcù jímá za roto p, že roti op 
rabcùm v nezpívá to, co v té chvíli pro-
žívá, nýbrž pívá z „jakože” nìco ožívá pr. 
Jakože ilostnou m ituaci s ožívá pr ávì 
pr eï t. Herectví, ono „akože j”, se stalo 
ležitìjším dùle než to co „jest”. Spìch     
ú eality r how s poèívá nes v míráctví š, 
nýbrž v tom, že šmírujeme svìt pouze 
„jako”. 

Šmíráctví nefalšované, boli ne jak 
íkají ø uddhisté b, pohled na kuteènou     
s povahu vìta s, je bolestné, nudné a 
nesnesitelné, emluvì n o tom, že e mùž 
èlovìka st dové až k rozøení p. 

Mìti pašmíráka
Oldøich Janota
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Modré sny na bílé zdi
Jiøí Poslední 

Pondìlí

Ráno se spustil déš�,
umyl všechny støechy,
osprchoval kaštany.
Náhle probuzení ptáci
si štìbetají:
„To zase bude den…”

Já sedím u kamen,
pøikládám novinovou
pøítomnost
obèas pøibalím svoji
minulost
a bláhovì si namlouvám:
„Že to nebude tak špatné…”

Dál prší, a tak ještì
pøiložím své touhy,
ponechám si jen
trochu snù
a neúspìchù

Pak pøivøu oèi
a poslouchám
jak stále prší…

Kap, kap, kap.

„To zase bude uchcanej den…”

Barevná

Pøicházíš 
v èervených šatech,
zeleným parkem,
s bordovou rùží.

Sama v sobì popravená,
pøipravená k bláhovým
modlitbám.

Odcházíš
s modrými nadìjemi,
okrovým parkem,
s bílými dlanìmi.

A já vím, že už teï
myslíš na návrat.

xxx

Mluvila jsi
cizími jazyky,
a já jsem ti
nerozumìl.

Pak ses pousmála
a tvoje øeè tìla
orýsovala tvar
barokní zvonice.

Já se zahledìl
do dálky,
snad abych nevidìl,
snad abych nesmutnil.

Vzdálený horizont mne
svým mìkkým høebenem
stále vracel k tobì.

xxx

Když jsi povìsila
své modré sny
na bílé zdi,
prozáøila jsi
svou høívou
celý refektáø.

Hroznì jsem se polekal,
andìlé už tady
dávno, dávno
nežijí.

Osleplé oèi maleb
uvìøily opìt
v nadìji.

Je snad možné
závidìt slepcùm?
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Usilujte o dobro
Stanislav Bukovský

Antiviry na viry
Když si jen tak žiju a moc nepøemýš-

lím, chovám se jako víceménì dobøe na-
programovaný obèan. Líbí se mi, co se 
lidem líbit má, a jakžtakž vìøím tomu, 
èemu se má vìøit. A pak z nièehož nic 
mì èas od èasu napadne virus pochyb-
ností. Najednou zaènu mít dojem, že to, 
co se mi líbí, se mi líbí jenom proto, že 
se mi to má líbit, a to, èemu mám vìøit     
a vìøím, že je vlastnì k neuvìøení. Nej-
horší je, že na tenhle virus neexistuje 
žádný antivirový program. A tak pochyb-
nosti mùj doposud zdravý a ukáznìný 
organismus, hlavnì tedy rozum, zaènou 
napøed poznenáhla a pak èím dál ne-
odbytnìji rozkládat. Zaènou se mi zdát 
pochybné všechny módní trendy a novo-
dobé civilizaèní vymoženosti. Pøepadne 
mì nedùvìra k souèasnému životnímu 
zpùsobu, ztratím víru ve správnost naše-
ho smìøování a tím i v budoucnost. 

Snažím se tomu èelit, a abych si zvy-
kl, jezdím autem, aniž bych nìkam jet 
potøeboval, vydávám se na dovolenou do 
míst, kam všichni ze svého svobodného 
rozhodnutí taky jezdí, pouštím si televizi, 
aniž bych mìl o nìjaký konkrétní pro-
gram zájem, na poèítaèi si poctivì pro-
hlížím všechno, co mi dobøí pøátelé po-
sílají, nutím se ke konzumaci i toho nej-
modernìjšího umìní a nakupuji si v Èínì 
vyrobené zbyteènosti. Ale nic naplat, 
uvykací léèba nepomáhá. Virus pochyb-
ností, neeliminovaný žádným antivirovým 
programem, si dìlá své a je to èím dál 
horší. Proè na tom nepracují vìdecké 
ústavy, co dìlá Akademie vìd? O poèí-
taèe se starají a èlovìka pøitom nechá-
vají zhoubným virùm napospas.  

Protestanti mìli zásadu šetøi a pracuj, 
zatímco katolíci místo šetøení preferovali 
modlení, pro práci však byli taky. Komu-
nisti svým pozdravem vzdávali èest prá-

ci, na rozdíl od sociálních demokratù, ti 
to mìli obrácenì, tedy práci èest. Kdysi 
se v duchu hesla „Práce osvobozuje” 
osvobozovali neloajální a rasovì nevy-
hovující obèané v táborech zøízených      
k tomuto úèelu. Že práce šlechtí èlovìka 
a bez práce že nejsou koláèe, slýchali 
jsme všichni od dìtství. S chutí usilovnou 
pracovat na národu roli dìdièné nás uèili 
moudøí pøedkové. F. L. Rieger to øekl ze 
všech nejlíp: V práci a vìdìní je naše 
spasení. 

Usilovnou prací a dobøe zorganizova-
ným vìdeckým bádáním se stalo, že na 
svìt pøišly jaderné zbranì. Václav Havel 
to pozdìji upøesnil výrokem, že smysl  
má jen ta práce, která má smysl. Zcela 
správnì, pøenášení kamenù z místa na 
místo vìzni koncentraèních táborù smysl 
nemìlo, pokud si odmyslíme skuteèný 
smysl této èinnosti, jímž bylo vìznì utý-
rat. 

Ale má smysl pro svìt, pro naši pøí-
tomnost vyrábìt auta, stavìt nové a no-
vé dálnice a tìžit za neustále obtížnìj-
ších a riskantnìjších podmínek i za ce-
nu válek ropu a stále zvyšovat i tìžbu 
surovin, jejichž zdroje nejsou nevyèerpa-
telné? Má smysl jezdit s kamiony a létat 
letadly zamoøujícími atmosféru neustále 
nìkam a zase zpátky? Má smysl usilov-
nou prací nièit oceány, pralesy a lesy, 
rozšiøovat pouštì, rozpouštìt ledovce      
a hubit rostlinné i živoèišné druhy? Je 
pozitivní i výsledek lékaøského pokroku, 
jenž je spoluodpovìdný za populaèní ex-
plozi a zdánlivým pøechytraèením pøírody 
nás nasmìroval na cestu k degeneraci? 

Tak daleko radìji nezacházet, to už 
by bylo rouhání. Nelze však nebrat váž-
nì tato varování Mistra Lao-c’: „Èím více 
chytrosti a obratnosti má èlovìk, tím více 
vzniká výmyslù a výstøedností. Ti, kdož  
v pradávnu správnì uplatòovali tao, ne-
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podlidí bylo pro nì èinností nanejvýš zá-
služnou. Podlidi, vìtšinou nemodroocí    
a neblonïatí, mìli jako na potvoru ve 
svých øadách nadprùmìrnì vysoké pro-
cento nositelù Nobelovy ceny, špièko-
vých umìlcù a velmistrù šachu. Ale ja-
káž pomoc, nadlidi jsou nadlidi, a kdyby 
na svìtì nezùstali už žádní podlidi, nej-
radìji ani lidi, byli by pak ve všem nej-
lepší oni, nadlidi.

Avšak už pøedtím i ti nejobyèejnìjší 
bìloši mohli být i trochu pøitroublí, ne-
považovali takzvané barevné, by� by 
mezi nimi byli i vysoce inteligentní je-
dinci, za plnohodnotné lidi a s jejich zo-
troèováním a vyvražïováním také nemìli 
žádný problém. Dokonce ještì i potom, 
co nadlidi byli ze svého bludu vyléèeni, 
nemìli ti nebílí všude na rùžích ustláno. 
Znásilnil-li v jedné z nejdemokratiètìjších 
zemí bìloch nebìlošku, nic se nestalo, 
jenom  pak na svìt pøišel mulat. Svedla-li 
bìloška nebìlocha, byl ten chudák od-
souzen k trestu smrti za znásilnìní.       

Nakonec „lepší lidé” odjakživa nepo-
važovali obyèejné lidi za sobì rovné.      
V jistých dobách nebýt alespoò baronem 
znamenalo nebýt ani èlovìkem.Také      
o nìco pozdìji, jak o tom píše napøí-  
klad Karel Klostermann v knize Za štìs-
tím, život vídeòských služek a zedníkù, 
co neumìli poøádnì nìmecky, nemìl 
žádnou cenu. Dnes ve státì, v nìmž se 
hovoøí jazykem nìkdejších vídeòských 
služek a zedníkù, tedy èesky, nemají 
ukrajinsky nebo mongolsky hovoøící služ-
ky a zedníci žádnou pracovní a právní 
ochranu. Na jejich životì nikomu nezále-
ží, pro nikoho tady nemají žádnou cenu.      

Zato pejskové jsou naši miláèkové. 
Mnohem inteligentnìjší prasata nám 
slouží za potravu. Pøece by nikdo nechtìl 
uspoøádat zabijaèku z dogy anebo ber-
nardýna. Jak ale jenom dokáží být pra-
sátka pøítulná, dá-li se jim k tomu pøí-
ležitost! Pejskové s námi mohou spinkat  
i v posteli. Prasata patøí do chlívku. Na 
jejich mase si pochutnávají i pejsánkové.

snažili se jím nabádat lid k osvícenosti, 
ale k tomu, aby si uchovával prostotu!”

Otázkou ovšem je, zda osvíceností 
máme nazývat pokrok a neustálý rùst 
rùstu, anebo trvale udržitelný život v pros-
totì. Lao-c’ dává osvícenost do jednoho 
pytle s tím prvním a staví do protikladu   
s oním druhým, jež preferuje. Jestli je to-
mu ve skuteènosti tak, jak Starý Mistr øí-
ká a asi i myslí, pak možná všechno ne-
štìstí u nás zaèalo osvícenstvím, o nìmž 
a o tom, že jednou pøijde, pøitom nic vì-
dìt nemohl. Èi mohl? Tušil, k èemu vývoj 
povede? Ale tak tvrdá kritika osvícenství 
už by zase mohla vypadat jako rouhání,   
i když mnozí katoliètí myslitelé by s tím    
souhlasili, alespoò mezi ètyøma oèima. 
Možná také virus pochybností je zplo-
zencem osvícenství. Pøed ním se nepo-
chybovalo, a že co Bùh èiní, dobøe èiní, 
vìøilo. Jinak øeèeno: Lépe nic nevìdìt     
a být š�astný jako Buddha. 

Srdce
„Moudrý zùstává bez trvalé pøilnulos-

ti, srdce všech lidí èiní svým srdcem.” 
Nabádá už hezkou øádku let Starý Mistr 
Lao-c’. „Usilujte o dobro pro všechny li-
di.” Radí apoštol Pavel Øímanùm. Dži-
nisté dokonce dle jejich etického pøíkazu 
ahinsa se snaží neubližovat všem živým 
bytostem, by� neúmyslnì. Nesmí žádné 
živoèichy nejen jíst, ale ani vdechnout, 
natož zašlápnout.

Máme rádi druhé jako sebe, jak je 
nám v Písmu svatém pøikázáno? Miluje-
me své blízké stejnì jako všechny ostat-
ní bližní, co jich na svìtì jenom je? Jaký 
je náš vztah k nìmé tváøi? V Knize Ge-
nesis je psáno, že stvoøil Bùh všelijakou 
duši živou. Duší tou je mínìn hmyz, vel-
ryby, ptactvo nebeské, hovada i zemì-
plazi, neboli vše živé.      

Arijští modroocí, svìtlovlasí, vysocí, 
dle jejich vlastního mínìní mimoøádnì in-
teligentní a schopní nadlidé mìli ostatní 
buï, pokud pøimhouøili obì oèi, za pouhé 
lidi, anebo rovnou za podlidi. Zabíjení 
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Øádeèky zvìdavé i zvídavé
Evžen Pìnkava

Pøednáším pardubickým seniorùm     
o Bohumilu Hrabalovi v souvislosti s au-
torovými nedožitými stými narozeninami, 
jistìže v návaznosti na to, co mohli èíst  
v novinách nebo pøedevším vidìt v tele-
vizi (pohøíchu samé dokumenty staršího 
data). Hovoøím o urèitém poklesu ètenáø-
ského zájmu o Hrabala v polistopado-
vém období, naèež v následující diskusi 
se pøihlásí jeden starší pán a zdùvodní 
uvedený nezájem lidí o Hrabala tím, že 
se spisovatel „pøisíral”. Na tom slovese 
zavile trval. Jiní se odmlèeli, jiní nepubli-
kovali, on nikoli, on se „pøisíral”. Mùžeme 
to pokládat i za tzv. hlas lidu, za svéráz-
ný zpùsob jakéhosi „lidového kádrování”. 
Že autor nesmìl øadu let publikovat, že 
byl i zakázán, to nic: pøisíral se.

Stan Neumann, spolutvùrce fran-
couzského televizního cyklu Architektu-
ra, žijící od roku 1960 v Paøíži, je pra-
vnukem S. K. Neumanna! Proto i to ro-
dové køestní jméno: Stan, Stanislav. 
Vzpomíná na svého otce, básníka Sta-
nislava Neumanna, jenž i po Stalinovì 
smrti v roce 1953 zùstal stalinistou, na 
rozdíl od ostatních mladých spisovate- 
lù, kteøí šli smìrem destalinizace, tvrdí 
Stan N. Jeho otce zlomil až „vstup vojsk”. 
Mìl být vylouèen z milované strany, jen-
že den pøed zasedáním komise si vzal 
život: zastøelil se. Stanova babièka si prý 
vždy pøála, aby se její syn stal živou re-
plikou Stanislava Kostky Neumanna, ale 
on to neumìl splnit. Stan Neumann na-
toèil též dokument o „olšanské vile”.

Na Portálu èeské literatury se s údi-
vem i úžasem doèítám, že už pøed tøemi 
lety v Brnì uspoøádali studentský festival 

s názvem I kráva má svou knihu (!) a le-
tos ho chtìjí pøipravit poznovu. Kdysi vy-
šel literární sborník vìnovaný „velkým 
vlahým oèím” našich krav a kravièek ve 
Slušovicích, jenže na nic podobného ten-
tokrát zøejmì nedošlo a nedojde. Bylo 
prý pøi tom tisíc návštìvníkù, v Brnì se 
zøídily tzv. poulièní knihovnièky (na Zel-
ném trhu, na Špilberku…), vše organizo-
val Ústav hudební vìdy MU plus Kultu-
rárium, o.s. a záštitu nad festivalem pøe-
vzalo Statutární mìsto Brno a primátor 
mìsta Brna. Na snímcích kravek nebylo, 
zato se konalo literární ètení pod širým 
nebem – ano, Michala Viewegha.

Velkovoloïa Putin rozhodl (prostøed-
nictvím vìrné opriènické svity vèetnì mi-
nistrù kultùùùry), že všechno nepìkné    
a ošklivé, co by bylo øeèeno a napsáno   
o tzv. Velké vlastenecké válce, zvláštì 
vše, co by vrhalo sebenepatrnìjší stín na 
vítìzství ruského lidu a Stalinova státu, 
budiž posuzováno jako kriminální pøestu-
pek až zloèin. Jestlipak to ale platí též 
zpìtnì? To by pak mìla být øada ruských 
èi sovìtských prozaikù, píšících o druhé 
svìtové válce, pokutována, pronásledo-
vána nebo bez okolkù uvìznìna in me-
moriam! Leè cenzura a autocenzura per-
fektnì zapracovaly dávno pøed Putino-
vým výnosem: o sovìtských váleèných 
zloèinech se mlèí nebo se šmahem po-
pírají.

Nìkdy není nad dopisy ètenáøù. V Li-
terárních novinách se jedna ze ètenáøek 
týdeníku pohoršuje nad únorovým roz-
hovorem s Petrou Hùlovou. Zdá se jí, že 
spisovatelèiny odpovìdi byly natolik 
agresivní, jako by nad ní stál redaktor 
(nejspíše v cele pøedbìžného zadržení)    
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svìtla se podobají pøíbramským dolùm,  
o kterých Nìmec vydatnì píše. Stále ví-
ce hlušiny, stále ménì støíbra.” Bravo!

Divù svìta bývá obvykle sedmero, 
poèítáno s divy moderními i ètrnáctero, 
leè to, co je nyní k vidìní na nádraží       
v Pardubicích, to je uèinìný div par-
dubického svìta. Po nìkolika mìsících 
totiž obnovilo èinnost nádražní knihku-
pectví a jeho výloha, to je radost pohle-
dìt. Lze øíci, že jde o malou výstavu 
regionálních publikací všeho druhu, vá-
žících se k Pardubickému kraji, mezi 
nimiž nechybí ani knížky místních literátù 
(L. Macháèek, M. Marboe, P. Rajchman) 
vèetnì rodákù Jiøího Gruši a Petra Ka-
beše. Jenomže nikde žádná komerce, 
není po ní ani památky, tudíž se mùžeme 
obávat, že toto arcikulturní knihkupectví 
záhy zkrachuje. By� se noblesnì odvo-
lává na pardubické knihkupecké tradice.

Neumøete hlady, až budete pobírat 
jen dùchod?, tázala se mì sanktpetìr-
burská známá, èímž zjevnì naznaèila      
i možnost, rozumìj tuze neblahou alter-
nativu, že nynìjší starobní penzi mùže 
stát náš šerednì zkrouhnout, pøípadnì 
že ceny vyletí tak vysoko, až z penze se 
stane jakási nepenze. Nemohu to vylou-
èit, kdo by to také mohl vylouèit, jenže ja-
ké z tohoto dilematu existuje reálné vý-
chodisko? Odpovídám trochu stoicky, že 
ano, opravdu mùžeme bídnì zajít èi za-
cházet, žít v hladu a v nouzi, nyní mi ale 
velice konkrétnì hrozí mrtvice nìkde na 
nádraží, nìkdy ve vlaku, zkrátka a dobøe 
definitivní exodus v rámci mého dosa-
vadního kvaltování a harcování, èili až 
pošetilého „exodování”. Co zvolit?

Zamyšlení Jakuba Orta v Protestan-
tu. Míní, že „být èeským liberálním evan-
gelíkem je tìžké. Malá církev jako ÈCE, 
která chce být zároveò otevøená, bude 

s obuškem v jedné ruce a se zápisníkem 
v druhé. Dále že poprvé v životì pro-
støednictvím interview poznala kandidát-
ku, kvùli níž by volila i komunisty nebo 
kteroukoli jinou stranu, jen když v ní ne-
bude figurovat Hùlová. A že prý poøád 
ještì naivnì vìøí, že i rozhoøèení se dá 
vyjádøit distinguovanì, zejména u vzdì-
laného èlovìka. Ètenáøèin závìr je rezo-
lutní: „Bohužel, od Petry Hùlové si z prin-
cipu nepøeètu už ani øádku.”

Na bohumínském nádraží si pøi èeká-
ní na pražský rychlík povšimnu pozoru-
hodného billboardu, jímž na sebe neu-
pozoròuje nikdo jiný než… Univerzita 
Palackého v Olomouci. Pod ponìkud 
bombastickým sloganem „Dáváme vìdì 
prostor” je jednoduchá malùvka: nalevo 
cosi jako chemická luèavka, kdežto na-
pravo vidíme mikroskop, následuje rov-
nítko a výsledek se rovná dva velké du-
káty. Ergo vìda je v tomto pojetí èi v této 
prezentaci pouze to, z èeho se sypou pe-
nízky, z èeho plyne majetek, ne-li dokon-
ce jmìní. Ani v pozadí nebo v nìjakém 
snovém náznaku tu nefigurují humanitní 
vìdy, k nimž kdysi zèásti patøila i alchy-
mie. Pøitom to, co vidíme na billboardu, 
je vyslovená reklama na alchymii!

Posoudil jsem pøed èasem dosti ne-
pøíznivì román Jana Nìmce Dìjiny svìt-
la, což vyvolalo pobouøení a i protest ze 
strany autora. Porota Magnesie Litery 
zaøadila knihu do svých nominací, já se 
nedivil, o to víc zíral – leè hle, co teï o ní 
napsal Petr Bílek v Literárních novinách: 
„Nejobdivuhodnìjší na díle je trpìlivost 
autora. Vydržel vyprávìt nevzrušivì sko-
ro pìt set stránek a nepustilo ho pøe-
svìdèení, že to bude nìkoho zajímat. 
Ano, František Drtikol je pøitažlivá posta-
va, jenže jiskra osvícení by se dostavila 
až ve chvíli, kdy by jeho život a dílo køís-
ly o kongeniální pøístup a vhled. Dìjiny 
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Decibely jsou zrozeny v temném pod-
svìtí a v život vlévají smrt. /…/ Satan-
ské bìsnìní v diskotékách nièí všechen 
øád, všechnu radost, všechnu zdvoøilost 
a ušlechtilost chování. Co nejsmutnìj-
šího, pustoší všechnu nìžnost a krásu 
dívèí mládeže.”

Uplynulo skoro ètvrtstoletí od polisto-
padového pøedstavení Asanace Václava 
Havla (rozepsané však již o nìkolik ro- 
kù døíve); nyní hru vidíme v Divadle Na 
zábradlí. V textu vadí snad nejvíce, že 
všechny postavy, jakož i repliky, známe  
z døívìjších autorových dramat. Rovnìž 
aktualizovaná èechovovská inspirace     
z Asanace èní jak sláma z epigonských 
bot. Tato hra pøímo nevychovanì zestár-
la, dialogy jsou køeèovité a modelové, 
mùže si s tím vìdìt rady leda výjimeèná 
režisérská invence. Právì ta inscenaci 
Na zábradlí zachraòuje: David Czesany, 
kdysi vùdèí duch Rubínu, dìlá víc, než 
mùže: Havlùv skelet nechává obrùst ma-
sem a krví kumštu. Po dìkovaèce ještì  
s ním prohodíme pár slov.

Arciveleudálost (v centru èi na okra-
ji?) plzeòského kulturního a literárního 
života: již nìkolikanásobný chodouòský 
host Milan Èechura, autor hororù i hu-
moresek, pøedloni sepsal fotbalovou 
hymnu na oslavu Viktorie Plzeò. V sou-
tìži neuspìl (ach, ta porota! kdopak èi 
poplzeòsku kdopa v ní zasedal?), za-
tímco u fanouškù ano, tudíž jeho opus 
magnum zvuèí z amplionù pøed zápasy 
„viktoriánù” i po nich. Nyní konec svého 
druhu korunuje jeho dílo: v plzeòském 
rozhlase se sešla dílem Plzeòská filhar-
monie, dílem osmero hráèù Viktorie vèet-
nì kapitána Pavla Horvátha, aby spoleè-
nì s Milanem Èechurou hymnu zazpívali 
na vìèné èasy a vtiskli celé akci slav-
nostní ráz. Milan mìl jako jediný sako.

vždy narážet na bolestná dilemata spo-
jená s dvojím úkolem: zachovat svou 
identitu i svou spoleèenskou relevanci.” 
Posléze se Ort vážnì táže, „zda je ÈCE 
spoleèenství vylouèených (tìch nepopu-
lárních, kterým nikdo nerozumí), nebo 
výluèných (morálnì nadøazené kulturní 
elity). Pokud bude církev pìstovat ve 
vztahu ke spoleènosti lákavý syndrom 
vyvolené obìti, mùže se stát pravdou 
obojí zároveò.” A volá po zdravém sebe-
vìdomí, které by pomohlo „pøekonat po-
cit zhrzené lásky èeského evangelíka     
k èeské spoleènosti”. Což není snadné.

Radìji pryè od provinèních nepøejíc-
níkù k inspirativním myšlenkám Václa- 
va Bìlohradského, by� jsou zformulo-
vány všehovšudy v novinovém èlánku. 
Namátkou k úvaze o „odsunu milionù 
spoluobèanù nìmeckého jazyka”. Bìlo-
hradský ho oznaèuje za „pragmatické 
geopolitické opatøení, které mìlo snížit 
pravdìpodobnost nových národnostních 
konfliktù ve Støední Evropì a mùže být 
legitimní jen v omezené pováleèné per-
spektivì. Jedním z dùvodù legitimi-
zujících odsun bylo i nìmecké archaické 
pokrevní pojetí obèanství: integrace ta-
kových menšin do národnostnì jiných 
státù je vždy obtížná. Dodejme, že nì-
mecké pojetí obèanství se od pokrevní-
ho k ústavnímu vyvíjí jen pomalu i dnes.”

Zprávy Spolku èeských bibliofilù. 
Hleïme, co píše Josef Florian ml. na ja-
øe 1991 ve Staré Øíši ve svých „arší-
cích”: že národní písnì žijí „ve blahé 
shodì” s pøírodou a dílem Stvoøitelo-
vým, nyní je ovšem „vytlaèuje rocková 
antikultura, decibely, jež nejenom pøe-
vracejí mravy, ale nièí i tìlo. Je to ‚mo-
rálka skepticismu’, jež se k nám vehe-
mentnì tlaèí s vracejícími se emigranty. 
Jsou to úèinní pomocníci materialismu, 
za jehož odpùrce se okázale vydávají. 
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uvìdomil velikost této ženy, její moder-
nost, její odvahu, stateènost, inteligenci  
a houževnatost. Cením si nejvíc jejího 
životního postoje, jejího boje o „život      
v pravdì”. Tak, jak jsem si ho nauèil vá-
žit z vlastních prožitkù v dobì po poráž-
ce Pražského jara v prostøedí disidentù.

A kdy jsem Babièku èetl naposledy? 
Nedávno jsem si ji opìt vyhledal v kni-
hovnì, když jsem si chtìl oživit autorèino 
líèení rozkvetlých luk a popisy pøírody.    
Samozøejmì jsem se zaèetl. Pøed èa-
sem jsem ji ale èetl i nìmecky, ponìvadž 
nìmecký pøeklad Babièky byl vedle Ne-
rudových Povídek malostranských jed-
nou z prvních knih, které jsem daroval 
své nìmecké družce. Ano, to je kniha,  
ke které se vracím, a to èím jsem starší, 
tím èastìji. Vrací mì do dìtství a také  
do svìta, který ještì byl v ekologické rov-
nováze. Prostì mi dovoluje naèas navští-
vit š�astné chvíle, tak jak to dovolovala 
už její autorce. Žiji v emigraci, ale také 
Božena Nìmcová tehdy žila ve vnitøní 
emigraci. Chvíle štìstí jí dávaly vzpomín-
ky na dìtství – a krásná èeština, jejíž 
byla spolutvùrkyní.

Co pro mì znamená 
Božena Nìmcová?

Snad to není ani náhoda, že jsem 
tuto otázku dostal dnes ráno, když jsem 
korigoval svùj text o kráse èeské øeèi, jak 
se zrcadlí ve jménech kvìtin, který za-
èíná citátem z Babièky: „Na panské lou-
ce kvítí až strakato…”

Moje židovská babièka nemluvila 
èesky. Ale mìl jsem i babièku Moravan-
ku. Takovou, jakou mìla Božena Nìm-
cová. Pracovitou a moudrou ženu z chu-
dé Vysoèiny. Když jsem u ní trávil první 
prázdniny (bylo mi deset), našel jsem na 
pùdì mezi knížkami Slovenské pohádky 
Boženy Nìmcové. A tam na pùdì jsem  
je èetl ve vùni èerstvého sena, rušen jen 
dupáním straèen ve stáji pode mnou. By-
ly to mé nejkrásnìjší prázdniny. Takové 
chvíle se nikdy nezapomínají. To bylo mé 
první setkání s Boženou Nìmcovou.

Její Babièku jsem èetl pozdìji. Už 
tehdy mi trochu splývala s mou vlastní 
babièkou, chudièkou domkáøkou, která 
musela živit dvanáct dìtí. Tehdy už jsem 
chtìl být malíøem, proto mi vyprávìní 
Nìmcové splynulo i s obrazy Adolfa Kaš-
para, a tak je tomu dodnes, i když znám 
ilustrace svého pøítele Vladimíra Tesaøe. 
Èetl jsem všechny knížky Boženy Nìm-
cové nejen jako „povinnou èetbu” gym-
nazisty. Byl jsem si už tenkrát vìdom, co 
dílo Nìmcové znamená i pro moderní 
èeštinu: její tvorbu nemùže pominout 
nikdo, kdo chce psát èesky.

Když jsem se po Pražském jaru stal 
za „normalizace” zakázaným autorem, 
pracoval jsem jako ghostwriter – a psal 
práci o Boženì Nìmcové. Tak se mi do-
stalo do ruky nìkolik jejích biografií a èetl 
jsem její novináøské èlánky a pøedevším 
její korespondenci. Teprve tehdy jsem si 

Karel Trinkewitz
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„Herr Šulc, na scénu, Herr Šulc, na 
scénu!” ozvalo se z místního rozhlasu    
v šatnì. Herr Šulc vstal z pohovky, pokøi-
žoval se, sepjal ruce v modlitbu a šep-
tal: „Bože, dej mi sílu to dnes zahrát.” 
Bùh neodpovìdìl. To dìlal témìø vždy. 
Jen jednou, když byl uznávaný virtuóz 
pøed koncertem øádnì posilnìn, se mu 
Bùh zjevil, ale vzápìtí se opìt promìnil 
ve stropní záøivku, takže si Herr Šulc 
myslel, že je Bùh nerudný samotáø a ne-
mluva, nemá èas anebo… Ne, to radši 
ne, pomyslel si. Vždy� už to mám za pár, 
tak co kdyby fakt existoval… 

Pøešel tedy k podlouhlému pouzdru, 
otevøel ho a vyndal violu. Poté si tøikrát 
pøeèetl uvnitø nalepený lístek se vzka-
zem a odešel na pódium. Potlesk, kon-
cert, „dìkovaèka”, další, další a ještì jed-
na, pøídavek, odchod… Klasika, øíkal si, 
když si kapesníèkem s vyšitým „Š” utíral 
v šatnì pot z èela a hlavy, kterou po-
krývalo jen pramálo vlasù. S hlasitým 
„aaaaaaaaahhh” ztìžka dosedl na 
køeslo, které bylo v šatnì pro umìlce pøi-
praveno. „Jo jo, Berlíòáci sou holt jiná li-
ga. Ale už aby byl pátek. Ty dva koncer-
ty snad ještì zvládnu a pak koneènì 
domù,” øekl si v duchu Herr Šulc a s hla-
sitým zasyèením si otevøel zasloužené-
ho heinekena.

Ve stejném duchu se nesl další den  
a i ten následující. Jenže tøetího dne ni-
kdo nevidìl Herr Šulce vycházet ze šat-
ny.

„Cože?! Mrtvej violista? A nedìláte   
si ze mì náhodou prde... srandu? V pá-
tek? Víte, že už je úterý? To tam jako hnil 
tøi dny? Jo. Jo. Ne. Dobøe, nìkoho tam 
pošlu.” 

Kriminální inspektor Lucas Anderson 
nemìl toho dne zrovna dobrou náladu. 
Kvùli dítìti se moc nevyspal, manželka 
zaspala, takže si svaèinu dìlal sám        

a ranní kávu stihl jen z automatu na 
chodbì. Proto vyslal do nového sálu Ber-
línských filharmonikù detektiva Gerkha-
na.  

„A nelez sem, dokaï nebudeš nìco 
mít!! A hlavnì tam nepouštìj novináøe!!” 
zakøièel Lucas Anderson na odcházejí-
cího detektiva. „Víš, jaký jsou to svinì,” 
dodal si pro sebe a usnul na spisu uto-
peného právníka. 

Probudil ho telefon. „Sakra, Gerkha-
ne?! Mìjte trochu ohledu!”

„Sorry šéfe, já jen že už sem tu 
hotovej.”

„Nìco podstatnýho, nebo mì budíte 
jen tak?”

„Ten violista je fakt mrtvej…”
Bože, to je idiot… „Skvìlá práce, jen 

tak dál!”
„To není všechno, novináøi už tady 

byli a pøijel i doktor, kterej mi øek, že je 
fakt mrtvej, takže vodjel a poslal sem 
ty… no… ty, sakra, jak se jmenujou, no, 
jó pohøebáky!” dodal vítìzoslavnì detek-
tiv. „Doktor taky povídal, že ten fidlal, 
eeeem, teda violista, umøel na infarkt     
a žádný cizí zavinìní tam není. Lékaø-
ská zpráva nic neøiká. Léky bral jenom 
Intonal a Rytmizol, jinak žádný zranìní. 
Takže to asi necháme plavat, co šéfe?”

„Okej, tak už sem ani nejezdi, dej si 
padla, já si ho dám taky…” øekl Anderson 
a zavìsil, dal si další kávu z automatu, 
nastoupil do svého BMW a odjel. 

„Byl to skvìlej muzikant. Fakt, na to, 
že hrál na to, na co hrál, tak klobouk do-
lù,” poznamenal koncertní mistr Berlín-
ských filharmonikù. 

„Sem slyšel, že se pøed každym kon-
certem koukal do futrálu, a proto mu to 
tak fajnovì hrálo. Prej tam mìl òákej 
vzkaz èi co… Nekouknem na to?” utrou-
sil závistivì druhý violista, ale jeho návrh 

Vzkaz
Michal Karpíšek
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Zaèátek konce
Martin Sýkora 

Dva tucty párù oèí se prudce zvedly, 
div nenarazily do stropu, ale jejich po-
hled se zase hned sklonil. Nedìlo se nic 
pro nì zajímavého, jen dovnitø místnosti 
vklopýtal další chudák. Takže zatím pì-
tadvacet, poèítal jsem v duchu. Dvacet 
pìt zubožených a zlomených mladých 
lidí, kterým jako mladým sokolùm pøipra-
veným k letu vzápìtí nìkdo ustøihl køídla. 
Vìzení. Ústav. Vymývárna mozkù. Tak 
nìkteøí nazývali s nervózním úšklebkem 
místo, kde jsme se octli. Snad s nadsáz-
kou, ale i sami sebe ujiš�ujíce, že pøeci 
jen nemùže být tak zle. Pøesto každý vì-
dìl, že tu mùže zùstat dlouho. Šuškalo 
se o tøech letech, pìti, nìkdy i víc. Nikdo 
to dopøedu nemohl vìdìt pøesnì. Už 
jsem tu èekal pøes hodinu a nemohl se 
oprostit od téhle myšlenky. Zadíval jsem 
se proto na místnost, ve které jsme se 
nacházeli.

Zažloutlé a bílým prachem zasnìže-
né žaluzie sice zaslepily pohled ven, ale 
jinak pouze porcovaly paprsky sluneèní-
ho svìtla na úzké jehlièky, které bodaly 
do oèí. Strop byl z neznámého dùvodu 
vykachlíkován, zatímco okolní stìny 
staèil nìkdo jen hrubì omítnout. Stejnì 
praktickou funkci plnily elektrické zásuv-
ky ve výšce dvou metrù, témìø u stropu. 
Návrháø nábytku, pokud mìl potuchy       

o nìèem jako pohodlí, užitkovost nebo 
design, ani jeden atribut nevzal v potaz   
a jedinou dùležitou položkou zùstala ce-
na. Stoly a židle byly tvoøeny konstruk-  
cí trubek a døevotøískových desek. Stolní 
desky prolezly kostrbaté housenky na-
èmáraných a vyrytých prùpovídek, blábo-
lù a oplzlostí.

Lavice kolem mì byly zaplnìny mý-
mi spoluvìzni. Jejich výrazy vesmìs vy-
jadøovaly to, že a� už si svou pøítomnost 
tady zapøíèinili èímkoliv, byl to trest až 
pøíliš krutý. Vìtšina z nich sedìla nepøí-
tomnì a strnule, mumlajíce zpytovali své 
svìdomí. Nìkteøí se na druhou stranu 
chovali pomìrnì nezúèastnìnì a klidnì. 
Hráli na stolech karty, vybavovali se, jako 
by podobný proces neabsolvovali popr-
vé. Èas od èasu byl dovnitø místnosti 
vstrèen další jedinec, silnì vyzaøující 
zmatení, chvilku se rozhlížel po cimøe, 
hledal místo a pak zapadl do nìkteré      
z volných lavic. Teï se ale dveøe do 
místnosti otevøely na delší chvíli, aby se 
jimi procpal znatelnì starší muž. Krom 
saka a košile ho od nás odlišoval i pøísnì 
zastøižený knírek. Položil na jednu z lavic 
koženou brašnu, stoupl si ke stìnì mezi 
oknem a dveømi a odkašlal si. „Dobrý 
den,” zaèal. „Vítejte na první pøednášce 
na filosofické fakultì…”

Jak øekli, tak i udìlali a týden na to už 
celý orchestr stál v zástupu za pouzd-
rem. Nikdo ani nedýchal. Koncertní mistr 
otevøel jeden zámek, pak druhý, pak tøetí 
a ètvrtý. Uchopil víko a pomalu je zvedl. 
Všichni ho se zatajeným dechem sledo-
vali. Mezi obìma smyèci byl lepenkou 
nalepený malý proužek papíru, který 
hovoøil jasnou øeèí: „Violu do levé, smy-
èec do pravé.”

na otevøení pouzdra byl dirigentem za-
mítnut. Prý by k tomu museli dát po-
volení dìdici a tak. Zbyteèná byrokracie. 

Ale on se svého nápadu nevzdával. 
Chtìl stùj co stùj zjistit, co za vzkaz bylo 
v umìlcovì pouzdøe. Jeho názor sdílel 
skoro celý orchestr, takže se dohodli, že 
jeden z nich zavolá umìlcovì rodinì, 
pokondoluje a v pøíhodném okamžiku se 
zeptá na svolení k otevøení.
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Já

Na døevìném stole mám sklenici s vodou,

já do vnitøku civím s hypnotickým šklebem. 

Pùllitr roztøíštím, snad bùhví nehodou 

zhlédl jsem obraz svùj za hlavou s mìsícem. 

Na stole v pergole vodka v mém pùllitru

u dna i v hladinì úplnìk rozzáøí, 

když piji, vidím se hluboko v svém nitru 

s rùžencem na bedrech, èernou svatozáøí. 

Na stole uložen, nedutám, vyèkávám, 

kdy èelo skropí mi už svìcenou vodou. 

Je to má? Ze stolu? Toho se obávám! 

Živá, mrtvá voda, vždy byla sourodou. 

Na døevìném stole, pod nebem, s mìsícem, 

než vody dìsím se sám sebe nejvíce.

Pod lánem

Já a mé já dávno jsme osiøeli

a konejšíme se, že nejsme sami.

„Živí rozhodnì!” vyprávím køtiteli.

„Složíme v misál roušku s tøezalkami.”

Než otevøu oèi, víèka tvá políbím,

políbím celý svùj, tvùj pohled milosti.

Z rozžaté svíce lùj proniká do chøípí,

s životem belhaje, zoufalou vstøícností.

Cítíš svou samotu a svùj život cítíš?

Cítíš i tøezalky a také své vize?

Cítíš mé pohledy pøes podzimní kvítí?

I života svíci a cítíš køíž cize?

Nezoufej, pøíteli, moc krve nezbývá.

Nezbývá o nic víc, než z tvé svaté víry.

Jsi se mnou, nejsi sám, doufám, že zazpívám –

zhasni všechny svíce, já již nemám síly.

Cítíš snad silnìji, až srdce poskoèí?

Jsem andìl, jsi andìl a vše je samo.

Jeden, dva, jeden. Chci zabít svou pomocí!

Mí pøátelé!! Milenky!!! Odi et Amo!!!

S rùžencem na bedrech
Miroslav Sosoi
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Útìcha z trvání
Karla Erbová je èeskému ètenáøi známa 

již od konce 60. let 20. století (tehdy ovšem 
ještì co Karla Papežová)  jako básníøka; dnes 
reprezentující rodnou Plzeò v kontextu národ-
ním i mezinárodním a pøedstavující vedle ta-
mo pøebývajícího Josefa Hrubého jednoho ze 
dvou žijících klasikù západoèeské literatury. 
(By�si nikoli bezezbytku; nebo� Erbová v sou-
èasnosti bydlí v Praze a Hrubý jesti pùvodem 
z úkrají jihoèeského.) A to pøestože byl let její 
inspirace pøetržen normalizaèním dvacetile-
tím, bìhem nìjž až na neèetné výjimky v po-
dobì otiskù èasopiseckých nesmí oficiálnì 
publikovat.

Tuto odmlku si bohatì vynahrazuje poèí-
najíc 90. léty; tehdy se zapoèíná nikoli re-
nesance jejího básnìní, ale skuteèné zrození 
poetky nevšedních umìleckých kvalit (poprá-
vu nejenže dvakráte obdržela regionální Cenu 
Bohumila Polana, ale dostala se dokonce do 
užšího výbìru kandidátù na Státní cenu za li-
teraturu) – autorky pevnì ukotvené v tradicích 
literárních a šíøeji kulturních, pøece se však 
vyjadøující skrze individuální existenciální 
prožitek k aktuálnímu stavu spoleèenského 
ducha a svìdomí. Oceníme však i to, že do-
konce i pøi záznamu tìch nejtìžších chvil neu-
mí než „sakrovat jenom potichu”. 

Zároveò se musíme pøiznat, že tuto ne-
citujeme z autorèina díla básnického, ale že 
jsme si takto dovolili vytvoøiti oslí mùstek        
k novì se rozvíjející rozloze její tvùrèí bytosti, 
k rozmìru, jejž pøed námi otevøela více až 
poslední dobou a do nìjž možná ještì in-
tenzivnìji než v poezii pøilévá z kadlubu osob-
ní zkušenosti. Totiž k próze, jejímž posledním 
výhonkem se stává cestovní novela Putování 
za sokolníkem (SURSUM, Tišnov 2013).

Jáøku hnedle pøi onom žánrovém vyme-
zení jsem si uvìdomil napìtí budící nejedno-
znaènost takového oznaèení: když se nad   
tím více zamyslím, je mi zøejmé, že nejsem 
schopen se cele pøikloniti k jedné z obou mož-
ností. Cestopis tedy? nebo novela? Zaváží 
více fakta? anebo umìlecká fikce? Jde více    
o autobiografii, záznam, svìdectví? nebo       
o vsazení obecnì lidské existenciální situace 
do konkrétní doby a konkrétního hávu (nikoliv 
jen z nešikovnì roztržené suknì, ale  z masa, 
kostí, osudù a duší literárních postav – jež ale 
zase: mají své reálné pøedobrazy?)? Má ète-
náø býti pøedevším zpraven a pouèen – anebo 
vyzván putovati s sebou? A je vùbec potøebí 
se jednou a provždy rozhodnouti tam, kde dílo 

svùj pùvab a svoji sílu tìží právì z bytí na hra-
nì, na pomezí (nikoliv jenom žánrovém)?

Koneckoncù by záznam dávnìjšího (nì-
kdy v 70. letech uskuteènìného) pozdnì let-
ního putování dvou kamarádek za ranì støe-
dovìkými památkami jižní Moravy stejnì tak 
mohl býti shledáván novelou ženského pøá-
telství anebo novelou útìšnou. Skýtající pro-
tagonistkám v èasech milostného tápání, vy-
prahlosti spoleèenského života jak únik z še-
divého normalizaèního bezèasí soukromého    
i veøejného, tak také pou� za nìèím podstat-
ným a trvajícím pøes všechny zvraty a césury: 
a� už pùjde o umìní a kulturu, nebo o zodpo-
vìdnost, obìtavost a mravnost pøežívající nad 
støídami vìkù a vlád.

Nu dobøe tedy, vìcnost i fikènost jsou tu 
vjedno spojeny a patøí k sobì co dvì sestry 
rodné. Ale je tu pøece jenom jedno ALE.       
Už nad pøedchozími autobiografickými pró-
zami Karly Erbové jsem konstatoval, že bych 
v nich uvítal vìtší míru beletrizace, která by mi 
zkušenost dávnìjší a autorèinu umožnila vní-
mat plnì jako souèasnou a svoji. A zde jsem 
mìl s právì ètenou knihou jeden velký pro-
blém. (Pokud pominu znaènou míru pøekle-  
pù a chyb, jež by odstranila peèlivìjší edièní 
pøíprava svazku. O tomto v Plži ovšem už  
psal Vladimír Novotný.) Nejsem si totiž vù- 
bec jist, zda se nám onoho pouèení o dávnìj-
ších dìjích Velké Moravy musí dostávat v roz-
sahu natolik extenzivním a podobì tak expli-
citní, jako se v Putování za sokolníkem dìje. 
Znalý ètenáø se nové vìci nedozví – neznalé-
mu informace k hlubšímu poznání nepomo-
hou. Obèas jej dokonce svedou na scestí: 
Václav a Boleslav jsou nikoli synové, ale vnu-
kové Boøivojovi a Ludmiliny. Navíc tyto infor-
mace zaèasté nesouvisejí s hlubším smyslem 
pøedchozích a následujících textových pasáží 
sledujíce toliko povrchová pnutí tìchto. Pokud 
se však nemýlím, Karla Erbová nechtìla psáti 
bedekr!?

Nebo� její knížka nikoli neprávem nese na 
pøebalu zpodobení velkomoravského sokolní-
ka; tento motiv spíná text podoben špendlí-  
ku s hlavièkou kopírující vìrnì dávný pøed-
obraz. Nebo� se školení v krátkých øádcích 
vhodnì pøipomene básnickými pøímìry vysti-
hujícími skuteènost ve vtipné, sémanticky za-
huštìné zkratce; leè také básnìmi dobøe uka-
zujícími rozdíl mezi prózou a poezií, v níž mo-
hou rozlièné vrstvy prostorové a èasové býti 
nahlouèeny – po zákonu vnitøních souvislostí 
– do jediného verše neb básnického obrazu.
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sdìlení, jeden silný pøíbìh. Spøíznìnost 
slovesného a výtvarného umìní je patrná i ve 
výstavbové rovinì – mezi oblíbené básnické 
prostøedky patøí práce s barvami a jejich sym-
bolikou, zaøazené koláže zase èasto pracují   
s vystøíhanými slovy/èísly/šiframi, tedy obecnì 
s textovým kódem. Jistì by se dalo v tomto 
ohledu hovoøit o konceptuálním umìní. 

Leitmotivem vìtšiny krátkých a kratších 
básní (Josef Hrubý ve sbírce Milost opìt stvr-
zuje svou povìst skuteèného mistra básnické 
zkratky) je, zdá se, neutuchající snaha o na-
vázání komunikace, dialogu – a to napøíè 
prostorem i èasem. Úpìnlivì se tak hledá re-
cipient pro vzpomínku zasutou kdesi hluboko 
v pamìti, drobnou konfesi, usebranou životní 
reflexi èi jen nìkdo, s kým by šlo sdílet spo-
leèné obavy, úzkosti a drobné radosti života. 
Pocit osamìní a vìdomí vlastní koneènos-
ti/omezenosti („Už nebudu pøedìlávat modlit-
by / jenom je dokonèím”) sice vìtšinu básní 
odívá do zasmušile sešeøelých odstínù, ale – 
a to je tøeba zdùraznit – není v nìm ani stopa 
po hoøkosti èi bolestínských výèitkách. Básník 
si je dobøe vìdom neústupnosti èasu, ale stej-
nì tak dobøe ví, že se má ve svém pozvolna 
se završujícím díle o co opøít; že má pøede-
vším na co navázat. Milostí je pro Josefa 
Hrubého sama možnost básnické existence.

Pro básnì sbírky je charakteristický tra-
diènì úsporný, témìø minimalistický styl pros-
tý zbyteèných básnických ozdob a peèlivá vol-
ba jazykových výrazù, díky níž skuteènì je-
des Wort zählt. Dùležitost jazyka jakožto 
prostøedku komunikace a písma coby pro-
støedku fixace kolektivní i individuální pamìti 
se obráží v jejich èastém explicitním deklaro-
vání (napø. „Pøijde mi krátký dopis / v jantaru 
islandštiny”); odkazy k jazyku a písmu mohou 
být pøitom traktovány i roztomile ne-vážnì až 
rozvernì, jak tomu je napøíklad v básni Vzpo-
mínám si, v níž se od hlinìných destièek         
a uzlového písma asociativní zkratkou dostá-
váme až k písmu klínovému a odzbrojujícím 
veršùm: „Jinak už mi nepiš / když máš tak 
krásný klín”. Jiným zajímavým úkazem, pøí-
tomným hned v nìkolika básnických textech   
a stvrzujícím, že i vážený a povìtšinou vážný 
básník má tu a tam chu� si hrát a experimen-
tovat, je pak osobité zhmotòování prozodic-
kých termínù („Metafory po upotøebení / vyrýt 
a dát na kompost”, „Lyrika šla snadno / od 
kosti”).

Co dodat závìrem? Rozvážné a moudré 
jsou básnì Josefa Hrubého, uvážlivé a vì-

Na poezii vyškolený cit pro záchvìvy        
a zákruty øeèi nalezne využití nejen ve vtip-
ných dialozích vystihujících charaktery dvou 
hlavních protagonistek, vypravìèky a její pøí-
telkynì Jany, ale také v promluvách, které 
pùsobí – vzhledem k textu, do nìjž jsou za-
sazeny –  zdánlivì nepøípadnì a nenáležitì, 
jež nám ale odkrývají tøinácté komnaty vzpo-
mínek, mysli a svìdomí.

Je tøeba putovati s nohama do krve odøe-
nýma nejen krajinou lužního lesa, ale také     
a pøedevším jimi, abychom si mohli øíci (a vù-
bec se nemusí jednat jenom o reálie velkomo-
ravské): „Zde stával kostel, tady možná ještì 
v zemi leží èísi kosti èi starý meè, šperk. Tady 
jsme poøád ještì doma –” Aby vìc èi krajina 
mohla býti pøijata, musí však býti zjevena;    
ne postupnì odhalována, ale náhle – jakoby 
ve výtrysku inspirace – objevena, poznána      
a pojmenována. Prožitek a reflexe pøicházejí 
až s odstupem a léty. První setkání je však 
rozhodující a oslovující. A také osvobozující: 
uvolòující slova ze záhybù pamìti.

                                                    Ivo Harák

 Ve znamení kontinuity
Listujeme-li nejnovìjší básnickou sbírkou 

Josefa Hrubého, nestora plzeòské literární 
scény a básníka, jehož vìhlas již dávno        
(a právem) pøekroèil hranice našeho regio-   
nu, zmocòuje se nás pozvolna neodbytný po-
cit uspokojení a – snad to lze tímto zpùsobem 
artikulovat – též jistého zadostiuèinìní. Ano, 
tak to bylo, tak to je, tak to má být. Po nì-
kolika vyboèeních, tápáních a hledáních da-
ných ovšemže pøedevším okolnostmi život-
ními, a tudíž i z podstaty vìci nevyhnutelnými, 
se Josef Hrubý opìt pøimkl ke své neobyèejnì 
silné autorské poetice, již dále po malých 
krùècích prohlubuje, cizeluje, završuje. Øeè je 
o básnické sbírce Milost, která vyšla v roce 
2013 péèí Galerie mìsta Plznì v renomované 
edici Imago et verbum, øízené Václavem Ma-
linou, jenž sbírku opatøil také fundovaným do-
slovem.

Josef Hrubý se v Milosti prezentuje ve  
své pøíznaèné umìlecké dvojlomnosti: jed- 
nak jako básník, jednak jako výtvarník/kolá-
žista, a je tøeba dodat, že obì tyto složky díla 
jsou navzájem rovnocenné a až vzácnì kom-
plementární. Básnické texty se nenásilnì pro-
stupují s výtvarnou stránkou (celkem je ve 
sbírce pøítomno úctyhodných 78 básní a 32 
koláží), èasto na sebe dokonce tematicky na-
vazují, a dohromady utváøejí jedno umìlecké 
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Deset let bez Miroslava Zikmunda

Život Miroslava Zikmunda, osobnosti je-
dineèné a nezaøaditelné, byl vymezen daty 
1931 - 2004. Což ale je nìjaký boží èi osudo-
vý omyl, protože on s dobou, ve které žil, ne-
mìl a nechtìl mít nic spoleèného. Žil si nìkde 
v renesanci, s pøesahem pøes baroko až do 
romantismu. Pragmatické a bezohledné dva-
cáté století se ho jako by netýkalo.

Po Støední umìlecko prùmyslové škole ho 
nepøijali na umìleckou vysokou školu. Pak ho 
kupodivu na Akademii výtvarných umìní vzali, 
ale zamìstnavatel mu prostøednictvím øedite-
le Prùmyslového podniku „jménem dìlnické 
tøídy” studium zatrhl a bez tohoto doporuèení 
to tenkrát nešlo. Leè o to zarputileji zasvìtil 
Zikmund svùj život umìní a soukromému stu-
diu. Pozdìji vystudoval dálkovì restaurátor-
skou školu v Brnì a stal se restaurátorem      
a soudním znalcem. Pracoval v Muzeu se-
verního Plzeòska v Mariánské Týnici.

Miroslav Zikmund pocházel ze Starého 
Plzence, pozdìji se pøestìhoval do Plznì. Je-
ho strýcem byl vynikající malíø Jaroslav Ša-
fara, pùvodem z Blovic. Zikmundovi se poda-
øilo získat pùdní ateliér v Hálkovì ulici, který 
kdysi patøil Augustinu Nìmejcovi a který byl 
po náletu tak ponièen, že o nìj prominenti 
neprojevili zájem. Sklenìný strop se žárem 
roztavil, a když tam Zikmund prvnì vstoupil, 
musel se prosekávat sklenìnými krápníky. 
Když uvedl ateliér do provozuschopného sta-
vu, vzniklo nejen místo pro tvorbu, ale i sou-
kromé kulturní centrum, jakým za starých èa-

sù ateliéry bývaly. Scházela se tu pøepestrá 
spoleènost. Vedle umìlcù i mystici, astrologo-
vé a vzdìlanci v èele s parapsychologem Ola-
fem Nielsenem, bývalí politiètí vìzni, krásné 
dívky i blázni a pøièinliví Mistrovi pomocníci, 
zvaní fámulové. Všechny hostil a všechny ne-
chal mluvit, o èem chtìli.

Chodil sem i fotograf a pozdìjší naklada-
tel Miroslav Hauner, který Zikmundovo dílo 
zdokumentoval, vydal pohlednice a bonbonié-
ry s jeho obrazy a mìlo to úspìch. Obèas nì-
kdo Zikmundovi pomohl uspoøádat výstavu. 
On ale s nikým pøíliš nespolupracoval a na 
své vernisáže (ani na jiné) nikdy nechodil. Bral 
to asi jako kolaboraci se zkaženým svìtem, 
jako nedùstojné podbízení.

Zikmund stvoøil svùj jedineèný, nezávislý 
prostor, do nìhož pouštìl každého, ale z nìjž 
nikam nevycházel. Ti druzí vìtšinou spìchali 
a shánìli kšefty, on zùstával v klidu a od niko-
ho nic nechtìl. Každému uvaøil kávu, nìkdy     
i polévku, pøípadnì nabídl nìjakou svou spe-
cialitu, napø. salát Lermontov. Obèas i daroval 
obraz, obèas mu nìkdo nìjaký menší èi nìco 
jiného i ukradl. To neøešil, byl nad vìcí.

Jaký byl on, takové bylo i jeho umìní.      
V krajinách velkoryse pojatých suverénnì nì-
kolika tahy pojednal oblohu a pozadí, podob-
nì jako to kdysi umìl Chittussi. Pøidal v dál- 
ce jedoucího osamìlého jezdce a obraz získal 
magické tajemno. Jindy obraz doslova napì-
choval figurami, jako to dìlával Brueghel, ne 
však figurami ledajakými, ale jakoby bytostmi 
z jiných svìtù. Urèitou odezvu bychom našli   
u malíøù z doby secese, jako byl ilustrátor Ar-
tuš Scheiner, a symbolismu, jako Jaroslav Pa-
nuška èi Max Pirner. Nikoho však nenapodo-
boval, jak byl originální èlovìk, tak byl i origi-
nální malíø. Charakterizuje jej nevyèerpatelná 
fantazie a v stylizaci naivistická profesionalita. 
Své fantaskní vize podával s takovou bezpro-
støední samozøejmostí, až diváku vnutil dojem, 
že si nevymýšlí a maluje jen vidìnou skuteè-
nost. 

Zikmundovo umìní bylo alternativou k ofi-
ciálnímu, poplatnému umìní, ale i k „oficiální 
alternativì”. Byl to solitér, jakých není mnoho 
a po jeho odchodu zùstalo jeho místo na kul-
turní scénì prázdné. Nikdo ho nenahradil, 
stejnì jako pøedtím Jiøího Kovaøíka a Vladi-
míra Modrého.

    Stanislav Bukovský                                

doucí. Èíst by se mìly pomalu a s rozvahou, 
jak to ostatnì dìlává jejich autor bìhem bás-
nických ètení (a jistì není tøeba pøipomínat,  
že zdaleka ne každý básník dokáže svou poe-
zii deklamovat s takovou bravurou jako Josef 
Hrubý). Sbírka Milost zøejmì nepøedstavuje 
zásadní mezník ve spisovatelovì tvorbì,         
v mnohém navazuje na pøedchozí knihu ver-
šù Otylé ach, ale volnì odkazuje i k veršùm 
podstatnì starším. Právì toto vìdomí návaz-
nosti, pøináležitosti k poetické tradici v kom-
binaci s pøíkladnou stylovou vyrovnaností z ní 
ovšem èiní – alespoò podle recenzenta – 
jeden z nejvìtších ètenáøských zážitkù letoš-
ního roku.

                                                  Martin Šíp
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Karel Trinkewitz

Kresba è. 25
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Poezii jubilanta Karla Pexidra

Studii Hany Voisine-Jechové o cenzuøe

Dramolet Arnolda Nowického

Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) 

- výtvarník a publicista

Ivo Harák (1964 Brno) 

- básník, kritik a bohemista, 

  žije v Benátkách nad Jizerou

Oldøich Janota (1949 Plzeò) 

- hudebník a literát, žije v Praze

Michal Karpíšek (1996 Plzeò) 

- student konzervatoøe, v Plži debutuje

Petr Kersch (1934 Praha) 

- prozaik, žije v Dìèínì

Miloslav Krist (1963 Plzeò) 

- typograf, grafik, publicista

Evžen Pìnkava (po 1940 v Èechách) 

- pseudonymní kritik a básník, žije

Jiøí Poslední (1955 Domažlice) 
- správce kláštera, grafik a básník, 
  žije v Chotìšovì

Miroslav Sosoi (1990 Klatovy) 
- barman, básník a prozaik, žije v Praze

Martin Sýkora (1992 Plzeò) 
- student archeologie na FF ZÈU 

Martin Šíp (1979 Plzeò) 
- bohemista a germanista

Karel Trinkewitz (1931 Meèeøíž - 2014 
  Deggendorf) 
- výtvarník, básník, esejista

Marek Velebný (1970 Písek) 
- literát a divadelník, žije v Plzni

Luboš Vinš (1959 Blatná - 2014 Blatná) 
- básník, prozaik a publicista
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