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EDITORIAL 1

Jak rukopis pøibývá, zaèínám se ho bát.

Petr Kersch

Vìru to není žádná kratochvíle, dávat 
dohromady v èase dovolených, prázdnin 
a týdnù strávených s vnouèaty nové èís-
lo Plže (zde: záøijové) a sepsat pro nì 
nezbytný editorial! Nebo zbytný? Tak èi 
onak, editorial needitorial, èíslo se musí 
pøipravit, zredigovat atakdál, aby mohlo 
pøijít na svìt a být ku prospìchu i k po-
žitku plžomilným ètenáøùm. Ti naštìstí 
povìtšinou nemají tušení, s jakými zá-
ludnostmi se pøi sestavování kolikrát po-
týkáme, to však budiž bráno jako redak-
èní tajemství nejtajnìjší. Pokaždé jsme   
si jisti, že na ten èi onen zádrhel už ni-
kdy nedojde, leè za mìsíc je zase tady   
a zase v novém beránèím rouše.

Konec však korunuje dílo a snad i zá-
øijový Plž v ètenáøských oèích nakonec 
obstojí! Važme si toho, že Jaroslav Šlej-
mar vydoloval ze šuplíku svou starší, 
pøesvìdèivou generaèní poezii, jakož      
i toho, že ze Stanislava Bukovského vy-
rùstá bajkáø (aè se do èísla žel všechny 
autorovy bajky nevešly). Jen dobøí znalci 
èeské literatury vìdí, že básník a kritik 
Ivo Harák píše také prózu – a v rubrice 
Navštívenka teï podává dùkaz, že „umí“. 
Na rozdíl od mnoha jiných, plzeòských    
i mimoplzeòských autorù. Další „lemo-

viny“ nám zaslal Lumír Aschenbrenner, 
kterému jsme v minulých èíslech z úcty 
pøekroutili rok narození: ach, ta dilemata 
romantikù! Když pak èteme vtipnou (ne-
bo spíše smutnou?) povídku talentova-
ného Lukáše Frány, je záhodno si pøi- 
pomenout, co bylo bejvalo bejvávalo:    
že zrovna trampové byli v èeských kon-
èinách považováni za jakési migranty,     
za uèinìnou škodnou èeských lesù! 
Dosti však žertù. Jsme literární èasopis   
a kéž bychom se i v nìm co nejèastìji, 
jak píše Patrik Linhart, setkávali „na jed-
né ploše“.

Nesmírnì hezký a milý pøíspìvek nám 
poslal Petr Kersch, rádi ho otiskujeme, 
jenže – jenže: vážený pane Kerschi, 
když máte za to, že Saganová a Hrabal 
jsou epigoni, literárním historikùm buï 
povstanou vlasy hrùzou, nebo se jim za-
vlní pleše. Ušetøte jich toho, prosím! 
Arciže má každý svùj názor, i neodbor-
níkùv názor mùže být respektován, leè  
je to podobnì somnambulní tvrzení, ja-
ko kdybychom mìli za to, že afriètí chla-
peèkové jsou eskymácké holèièky èi nao-
pak. Stejnì ale dál pište do Plže! A� se 
na podzim máme v redakci na co tìšit.        
A ètenáøi Plže o to víc.



2POEZIE

Jaroslav Šlejmar

Kde jste
Reminiscence na sedmdesátá léta

Kde jste
neuvìøitelnì krásnì nezodpovìdní 
                                        flákaèi pop-artu.
V ulicích Friska
na bulvárech Mont Mártru
ještì dneska loupou boty chodcù
kousky vašich abstraktních sluncí
z asfaltu
jako rozinky z nedìlní bábovky.
Vím
už tenkrát
vám pøíliš èasto šlapali na prsty
a taky škála barev
byla víc než krátká
pro vaše ambice
proto jste všechno lakovali na rùžovo.

x

Kde jste
vlasatí apoštolové undergroundu.
Ještì dneska do mì proniká
vaše fortelná muzika
každým pórem
jako dobré slovo.
Dodnes slyším hutné spodní tóny
bicí šlapající vždycky trochu z rytmu
odznívají dutì
jako když výrostek
pøiopilý hoøèákem
buší do popelnice z umìlé hmoty.
O polohu výš osmièky a dvanáctky
na otøískanou španìlku
prosté všední velebné
jako skrojit patku z žitné veky.
A úplnì nahoøe nad svìtem
vyklenutý mostní oblouk foukaèky
naléhavé žalující zalykavé tóny
jako když stará žena
rukou dávno nesilnou
zaøezává kohouta.
A je v tom cítit ulice
zmalovaná utahaná šlapka

a bezprizorní pasák
který aspoò ze zvyku
popásá hvìzdy nad Notre-Dame
a plive na obrubník chodníku.

x

Kde jste
Hipsteøi
kvìtovaní spasitelé svìta.
Vím
nikde pro vás nebylo dost místa.
Zprvu vám byly tìsné kulisy
do kterých vás vecpala
bankovní konta otcù
pozdìji hranice vašich zemí
a naposled i vlastní tìlesné schránky.
Jdu v duchu s vámi
braši s antickými plnovousy
mám taky jenom sandály
hlad a nepokoj
uprostøed nekoneèné øady
kosmopolitních nýmandù
jdu uvìøit v opiové mìsto Káthmándú.
Nechci vìdìt nic o tom
jak to bude dál
že absolutní svoboda je vlastnì anarchie
a sexuální revoluce skonèí pornografií.
Ne nezašli jste nedostatkem vùle
udusilo vás to pøíliš velké sousto
a tvrdošíjnost s níž jste odmítali pochopit
že není dost kopretin
pro všechny laufy
a tak jste vlastnì doklepali na starou 
                                              nemoc svìta
zdaleka ne první
zdaleka ne poslední.
(I John Kennedy byl pro mír.)
Taky jste nebyli ušetøeni Kainù 
                                   ve vlastních øadách
takže je to všechno trochu jinak
vždy� i na Woodstocku tekla krev
a nakonec i Charles Manson byl jedním 
                                                         z vás.
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x

Na to všechno myslím nìkdy v noci
je prožito a domilováno až do dna
jen sametové ticho
kreslí rámec pøíbìhù
noc – temná øeka èasu
já v ní – sotva druhé tempo od bøehù
marnì zkouším jak bych ke dnu kles
sirotek spánek kolem krouží
jako chundelatej mlsnej pes.
Tehdy myslím na to
že my po vás
jsme taky nìkdy frídom.
Pøinejmenším
jednou týdnì
v sobotu
posloucháme
jenom
manželku a televizi.

I my jsme tedy avantgarda
(v mezích zákona mírného pokroku)
chrastíme výhružnì klíèenkama
s klíèi od všeho
kromì života
uèíme se zkracovat si cesty
neøíkáme tak ani tak
jen èekáme
kdy dojde na naše slova.
A zatím
obèas po ránu
zaèínáme slýchat
kdesi v sobì
starej
dobøe živenej
druhej hlas
vyøvávat z plných plic –

ZAVØETE DVEØE, TÁHNE NÁM 
                                            NA TØICÍTKU

Fùra sena  (Hieronymus Bosch, 1480 –1504)

Rozsypala vlasy do obrazu Hieronyma Bosche.
Tak nìjak asi zapadalo slunce nad Ithakou.
Brodil se tou záplavou tepané mìdi jako pohanskou modlitbou.
Pod vlasy potkal gotické sedláky stojící pøed žebøinovým vozem.
Trèeli k nebi jako klasy vzešlé z rozmaru rosy pro tenkou píseò kosy.
Znám ten obraz dál, øekl. Zcela vpravo zaèíná peklo.
Muž ryba – kráèející k mlèení o všech hrùzách svìta.
Muž s parohy – ani nevím už, kde jsem ho naposledy potkal.
Ženy sedící obkroèmo na ïáblech. Nicota.
Umlèela ho uprostøed vìty, právì když zahlédl na plátnì
žoldáky pobité plechem.
Chvíli mlèeli jedním dechem a právì uprostøed toho líbání
vystoupily z obrazu jakési støedovìké postavy.
Nabádaly je ke klidu, vyhlašovaly zákaz srocování,
napøahovaly kopí.
Nejpozdìji v tuto chvíli mu zaèala pøipomínat bílou perlu
v èervené kazetì. Ovšem ani této noci se jí nijak významnìji
nedotýkal. Je velkolepé, kolik podob má bolest.
Znám ten obraz dál, øekla. Ponìkud zleva, každopádnì však shùry
pøistupuje zvìstování a jednoznaèné svìtlo.
Nevzala ho potom za ruku.
Pøesto stoupali vzhùru k šesti spícím andìlùm.
Tam, mezi oddechováním dìtí, 
mlèeli o nìkterých pravdách,
které vyøèeny
vypadají jako sochy.
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Bajky
Stanislav Bukovský

LIŠKA A VRÁNA 
Liška soupeøila s vránou, kdo je chy-

tøejší. Zatímco lišce v tom soupeøení šlo 
jen o slávu, vrána jako slabší mohla pøi 
nìm taky pøijít o život. Liška si ve své 
bohorovnosti myslela, že vítìzství jí døí-
ve èi pozdìji nemùže uniknout. Ale vrá-
na, chytrá jako liška, rozhodnì nemìla    
v úmyslu dát se nachytat, natož sežrat.

Vyèíhala si, kudy chodí liška nejèas-
tìji. Sedla si pak u cesty na vìtev s otrá-
venou návnadou, a sotva se liška obje-
vila, zaèala pøedstírat, že chce tu pro ni 
moc velkou návnadu spolknout, ale že jí 
to jako moc nejde. 

Chytrá liška se zaradovala a øekla 
vránì: „Nejez to, ty nevíš, že je to otrá-
vené?“ A pøitom si pomyslela: když vrá-
na na tu lež skoèí a dobrotu pro ni moc 
velkou upustí, já to pak sním. A taky že 
jo. Vrána se jako by lekla a návnadu ho-
nem upustila.

Liška se jí vysmála a zeptala se:   
„Tak kdo je, vráno, chytøejší, ty nebo já?“  
A rychle otrávenou návnadu schramstla. 
V mrákotách ještì zaslechla od vrány 
odpovìï: „No pøece já, ty chytrá.“

Plyne z toho pouèení, že chytøejší mu-
sí být ten, komu jde o život.

KOS A ŽÍŽALA
Na trávníku vykoukla z díry žížala. 

Jak ji spatøil kos, pøiskoèil k ní, chytl ji za 
hlavu a zaèal vytahovat na svìtlo boží. 
Žížaly ale mají radìji tmu, a proto se        
i tahle vzepøela a napnula všechny síly, 
aby zùstala v zemi. Kos táhl, popotaho-
val, ale vytáhnout nemohl. Zavolal si na 
pomoc drozda.

Kos táhl žížalu, drozd táhl za kosa, 
ale vytáhnout nemohli. Pøivolal drozd 
pìnkavu. Táhli všichni tøi, ale opìt ne-
vytáhli. Zavolala pìnkava støízlíka. Kos 

táhl žížalu, drozd kosa, pìnkava drozda, 
støízlík pìnkavu, až žížalu vytáhli.

Kos žížalu spravedlivì rozdìlil na èty-
øi díly, aby si každý, kdo pracoval, mohl 
na ní pochutnat. Drozd ale zaprotesto-
val: „Já mám vìtší sílu a vìtší žaludek 
než tady ten støízlík a taky jsem více táhl 
a více toho sním. Každý a� dostane tak 
velký kus, jak sám je velký.“

A tak kos z dílu drozda, pìnkavy        
a støízlíka nìco uždibl, úmìrnì k jejich 
velikosti. Ale pak se ozval støízlík. „Beze 
mne byste žížalu nevytáhli. Snažili jsme 
se všichni stejnì, všichni si proto zaslou-
žíme stejný kus.“

Kos tedy opìt všechny dílky srovnal. 
Tím to ale neskonèilo. Poøád dokola si 
nìkterá ze stran stìžovala, proto kos  
bez øeèí tak dlouho plnil jejich pøání, až    
z žížaly nezbylo nic. Najedený kos po-
dìkoval svým soudruhùm za spolupráci 
a odletìl si po svých.

Pìnkava pak øekla: „To máte z toho, 
že jste chtìli spravedlnost. Buïte ještì 
rádi, že jste si na to nezjednali právníky. 
Teï nemáte nic, ale pak byste byli ještì 
až po uši zadluženi.“

KOMÁR A PRÁVNÍK
Komár usedl na právníkovu tváø         

a chystal se napít jeho krve. Právník se 
pokusil ho pøiplesknout, ale komár se 
vèas vznesl a jal se kroužit kolem jeho 
hlavy. Právník se na nìj osopil: „Zmiz 
hmyze, parazite jeden, jenž se živí krví! 
Už a� jsi pryè!“

Ale komár se nedal a zapištìl práv-
níkovi do ucha: „Ty mnì nìco budeš 
øíkat! Já se musím živit krví, ale staèí mi 
jen kapka. Mám sosák uzpùsobený na 
pití krve, nièím jiným se živit nemohu. Ale 
ty by sis mohl vydìlávat na chléb ve-
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zdejší poctivì a nemusel bys pít lidem 
krev. Mnì staèí malá krùpìj, ale ty lidi 
ždímeš, až v nich kolikrát nezbude ani 
kapka, až by se v nich krve nedoøezal.“

Právník se zastydìl, nechal komára, 
aby usedl na jeho èelo a kapku své krve 
mu dopøál, beztak byl nadmíru krevnatý. 
A rozhodl se, že od nynìjška se už bude 
živit jen poctivou prací. 

                                                 
ZLATÁ RYBKA

Jeden rybáø, když už dlouho nemohl 
nic chytit, najednou vytáhl z vody zlatou 
rybku. Ani se ještì nestaèil svému úlov-
ku dost vynadivit a tu ryba, ta nìmá tváø, 
jež odjakživa mlèí jako ryba, k nìmu tak-
to promluvila: „Rybáøi, daruješ-li mi život, 
pustíš-li mne na svobodu, splním ti tøi 
pøání.“ 

Pøekvapený rybáø zprvu nevìdìl, co 
má na to øíct, co by si tak najednou mìl 
pøát. Pak si vzpomnìl na všechny ty hrù-
zy, co jsou jich dnes a dennì televize, 
rozhlas i noviny plné a vyhrkl, aniž to 
náležitì rozvážil: „Chtìl bych, aby na 
svìtì už nebyly žádné války.“

Jen to vyøkl, zùstal na celém svìtì 
sám. Ryba mu to hned vysvìtlila: „Do-
kud jsou na svìtì lidé, jsou i války. Ne-
chceš-li války, musíš být sám. Jaké je  
tvé druhé pøání?“

Otøesený rybáø odvìtil: „Tak a� jsou 
radìji zase války, když to jinak nejde,       
a s nimi i lidé.“ V tu ránu bylo všechno 
zase jako døív. „A tvé tøetí pøání?“ zeptala 
se ryba.

Rybáø si opìt vzpomnìl na to, co mno-
hokrát vidìl v televizi i sám na vlastní 
oèi, slyšel v rozhlasu a o èem èetl, a tak 
pravil: „A� se pøestane nièit pøíroda, a�  
se už skonèí s devastací životního pro-
støedí.“

A byl opìt sám. Ale tentokrát ne tak 
docela. Kdesi v džungli a na odlehlých 
ostrovech pár lidí pøeci jen zbylo. Sice 
spolu skoro neustále válèili, ale pøíroda 
tím nijak netrpìla. Otøesený rybáø vykøikl: 

„Než tohle, to a� lidé radìji dál nièí život-
ní prostøedí, jako ho až doposud nièili!“ 

Ryba ale odtušila: „Slíbila jsem ti 
splnit tøi, ne ètyøi pøání. Nejsi spokojen, 
protože vy lidé nikdy nevíte, co skuteènì 
chcete. Ale uklidni se, jednou bude svìt 
zase takový, jaký byl až do chvíle, než  
jsi mne vylovil.“ Rybáø nevìdìl, má-li se 
z toho radovat nebo rmoutit.  

VÈELA A KLEŠTÍK
Vèelièka potkala na svých cestách 

kleštíka, malého to tvoreèka, zøejmì dob-
ráèka. Kleštík, jinak taky zvaný Varroa 
Destruktor, syn Jakobùv, se vèelce po-
chlubil, jaký že je kulturní a pracovitý ka-
bròák. Navrhl jí, aby ho vzala s sebou do 
svého úlu, že vèelí kultura a kultura kleš-
tíkù, dají-li se dohromady, vytvoøí spoleè-
nì vyšší typ kultury. Všichni že si to pak 
nebudou moct vynachválit a všichni že    
z toho budou mít prospìch.

Ulítaná vèela nebyla schopna soustøe-
dit se na nic jiného než na práci, a proto 
bez rozmyslu kleštíkovi na jeho návrh 
kývla a vyzvala ho, aby jí vlezl na záda. 
Cestou domù, pøiopilá nektarem a pøe-
tížená pytli s pylem, na milého kleštíka 
úplnì zapomnìla.

Ten se zpoèátku choval v úlu tiše a ne-
nápadnì, a tak po jistou dobu k žádné-
mu kulturnímu prolínání a oboustranné-
mu obohacování nedocházelo. Potom 
však vèely znenáhla zaèaly malátnìt, 
zatímco pomnoženým kleštíkùm se daøi-
lo pøenáramnì dobøe.

Nakonec vèely vymøely a posléze, 
když nemìli z èeho žít, pochcípali i je-
jich paraziti. Multikulturalismus se (pouze 
ale v tomto pøípadì, rozhodnì to nelze 
generalizovat) nevydaøil. Ukázalo se, že 
má-li soužití rùzných kultur fungovat, mu-
sí všichni pøiložit ruku k dílu. Trvale že 
nemùže žít jeden na úkor druhého. Jinak 
na to doplatí oba.
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LASIÈKA A BLECHA

Potkala lasièka blechu. Podívala se 
na ni a øekla: „Jsi tak malá, že tì nese-
žeru. Dám si radìji nìjakou myš.“ Blecha 
odtušila: „Já nemohu sežrat nikoho, ale 
taky mám ráda myši.“ Každá si pak našla 
svou.

Zatímco blecha si z ní jen sem tam 
trochu cucla, lasièka svou myš sežrala 
naráz celou i s chlupama. A pak sežrala  
i myš blechy. Blecha pøitom hbitì pøe-
skoèila na lasièku a pošeptala jí sladce 
do ouška: „Myši mám moc ráda, ale la-
sièky taky.“

Zatímco lasièka musela od rána do 
veèera bìhat po lese, aby se nasytila, 
užívala si blecha v jejím kožíšku nesko-
nalou pohodu. Najedla se, kdykoliv jí vy-
hládlo, aniž ji to stálo nìjakou námahu.

Kolikrát ti malí jsou na tom líp než 
velcí.

MYŠ A SLON

Ve stáji spolu žili slon a myš. Slon 
však o myši dlouho nevìdìl. Schováva-
la se ve slámì a nenápadnì se pøiži-
vovala na zbytcích, jichž pokaždé, když 
slon dojedl, bylo všude po zemi plno.

Jednou ji ale slon uvidìl a ztropil 
hrozný poprask. Troubil chobotem jako 
šumaø na fagot, dupal, jako kdyby chtìl 
tanèit rokenrol, škubal øetìzem, jímž byl 
na noze uvázán a zlostí se celý tøásl. 
Hystericky na myš zajeèel: „Koukej od-
tud zmizet! Jinak tì zašlápnu, rozšlápnu, 
rozdupu, do zemì zadupu.“

„Až zaprší a uschne, obludo,“ nechala 
se slyšet myš. „Ještì uvidíme, kdo z nás 
dvou tady zùstane déle.“ A schovala se 
ve slámì.

Protože se se k ní slon choval neu-
rvale, nenechala ho, aby se vyspal. Jen 
usnul, už ho kousla do nohy. Slon se 
pokaždé rozbìsnil, až z toho dostal 
amok. Nevyspalý, usoužený pozvolna 

chøadnul a chøadnul, až uchøadnul do-
cela.

Jednoho dne, když už mìl na ka-  
hánku a bezvládnì ležel na zemi, mu 
vlezla myška do ucha a tìmito slovy     
ho vyprovodila na onen svìt: „To máš     
za to, že jsi mì chtìl zašlápnout.“

A jaký byl slon! Vìru, nevyplácí se ko-
hokoliv podceòovat.

HUSA A FRANCOUZ

Jeden Francouz, znáte ty Francouze, 
jedí i žáby, si chtìl pochutnat na husích 
játrech. Zavøel husu do malinké ohrádky, 
a jak mají Francouzové ve zvyku, pøibil   
jí nohy k podlážce. To aby se nemohla 
ani hnout. Ládoval ji pak šiškami, a pro-
tože chudák husa nemìla žádný pohyb, 
tloustla a tloustla a hlavnì se jí neustále 
zvìtšovala játra. Kdykoliv se Francouz 
na husièku podíval, už pøedem si dìlal 
laskominy.

Ale husa, že nebyla hloupá – je omyl 
øíkat hloupé holce, že je husa –, se roz-
hodla, že se Francouzovi pomstí. Aè už  
jí dávno to, èím ji krmil, lezlo krkem, pro-
sebnì kejhala, že chce pøidat, že stále 
nemá dost. A tak ji Francouz ládoval       
a ládoval, až jí narostla játra tak veliká    
a tuèná, že to dosud žádný Francouz 
nevidìl.

Koneènì jednoho dne ten dobrák pøi-
šel k huse a takto k ní promluvil: „Tak 
sem pojï, milá husièko. Òam, òam, to 
bude pochutnáníèko.“ Husu zaøízl, krev 
nachytal, aby nic nepøišlo nazbyt, proto-
že jako øádný katolík to nemusel mít 
zrovna košer. Odnesl vše do kuchynì, 
aby mu pøipravili z husièky obìd a zvláš� 
aby si dali záležet s pøípravou jatýrek.

No, neskonèilo to pro nìj dobøe. Bylo 
to tak dobré, že si nedokázal øíct dost,      
a tak výživné a mastné, že co je moc, je 
moc. Jen dojedl, následoval husu v cestì 
na vìènost.

Kdepak, co vám mám povídat, husy 
nejsou hloupé.
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HOLUB S KOCOUREM A VRABEC

Na jednom dvoøe se spøátelili, aè je to 
k nevíøe, holub s kocourem. Domluvili se 
spolu, jak vyzrát na vrabce zlodìje, který 
holubovi èasto døív, než se snesl ze støe-
chy, sezobal skoro všechno zrní, jež mu 
tam hodili.

Kocour zaèal pøedstírat, že je chorý    
a slepý a že pro ptáky není vùbec ne-
bezpeèný. Šoural se a kulhal, padal       
a zase se zvedal, až sebou praštil ne-
daleko místa, kam se házelo holubovi 
zrní. Vrabec to s uspokojením pozornì 
sledoval, a sotva dostal holub svùj kaž-
dodenní pøídìl, hned pøilétl a drze si

Zámek
Ivo Fencl

Kateøina momentálnì disponovala 
triem zájmù: svým klukem, Padesáti od-
stíny šedi a pokraèováním dotyèné knihy. 
Ale mìla toho naštìstí víc. Byla chytrá, 
hezká, sexy a odolná. Nemìla problémy 
s ostychem (jako já) a milovala se semo 
tamo s Markem, ale tím se tady nebude-
me zabývat. Ona totiž našla Idola.

Nebyl to zrovna Pan Dokonalý, vní-
mala ho spíš jako „vymazlenou“ kom-
binaci Al Pacina, Johnny Deppa, Brada 
Pitta a snad i mladého Belmonda. Této 
Kateøinì (s nejhezèíma nohama a tak-
øka dokonalým zadeèkem) se stal do-
konce Idolem s velkým I. Protože z to- 
ho køièela. Snad nemìl velké jen to I,   
ale každopádnì všecko zaèalo v klubu 
Black’n’ Wall a ve chvíli, kdy Katynka 
roztrhla obálku. Do klína jí vyklouzla 
jakási hranatá hrací karta. William, stá- 
lo na líci. A dál: Koèko! Èteš zprávu        
z Londýna (nebo tedy možná) a jsi prin-
ceznou Kate!

To stálo na rubu. Adrese pak domino-
valo slovo Zámek. Tøi dni o tom pøemýš-
lela. Ano, kdysi  èetla Kafku, ale toto... 
Nakonec neodolala a zabrzdila právì   
za Zámkem. Zamkla vùz ve stínu smr- 
kù a v silnì obtažené sukni ušla tøicet  
pìt krokù. Onu kartu, která ji sem vytáh-
la, vtiskla na bílé, plastové dveøe. Ohléd-
la se.

Kateøina si pomyslila: Nepozoruje mé 
kradmé poèiny žádný slídil?

Ale nebyl tam nikdo. Ani já.
Propána, proè se obracím? zeptala  

se v duchu sama sebe. Já pøece nejsem 
žádná paranoidní husa! Nebo jo? Aniž  
to mohla ovládnout, na pùl vteøiny jí do 
mysli vskoèila pøedstava, ve které jí Ma-
rek rval z bokù minisukni, pøièemž na 
stehnì cítila jeho penis.

Oklepala... ne popel, ale veškeré oba-
vy. Sesypaly se k jejím obnaženým kot-
níkùm. Smrky a jasany cvrlikaly létem. 
Co dál? Míøím snad do temnot? Chci 

v bezprostøední blízkosti domnìle ne-
mohoucího kocoura poskakoval a rych- 
le zobal a zobal. Holub sem také slétl,    
aby vrabce ujistil o neškodnosti kocou- 
ra a pøimìl ho, aby všechnu pozornost 
upøel na soutìž o co nejrychlejší zobá- 
ní. 

Najednou chramst a kocour držel 
vrabce v tlamì. Holub zatleskal køídly, 
vylétl vzhùru a snesl se na støechu. Ve-
sele zavrkal: „Nejlepší je, když je vra- 
bec v tlamì a holub na støeše.“ Kocour 
mu zamával ocasem a pustil se do jídla.

Plyne z toho pouèení, že opatrnosti 
nikdy nezbývá.
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pøejít lávku? Uvítají mì pøízraky? Pozøe 
mì upír Nosferatu? Satan sexu? Chci 
pøece lásku a nikoli jen sex.

Dveøe za Kateøinou se zavøely jako 
záklopka ponorky. A pak? Já musím 
zùstat svá, umiòovala si „uvnitø Nauti- 
lu“. Zaøízené to tu mìli „prímovì“, to  
tedy ano. Jako pro princeznu z Tisíce      
a jedné noci. Ach, kde asi èeká princ 
William? Nefunguje ještì nìkde u marí-
ny na Falklandách? Nebo ve vrtulníku?    

Po spirále schodù se princezna ubí-
rala vzhùru, až do ložnice. Hypnotizo-
vaná tím domem spontánnì ulehla do 
prachu bìlostných pokrývek. Proè to 
dìlám? Nemám snad Marka? „Jsem tu 
sama?“ zeptala se nahlas. Až do té chví-
le to platilo. Jako v hororu. Vtom nìkdo 
zaklepal na dveøe. „Princ William?“ Dve-
øe se pomalu otevøely. „Ahoj!“ øekl Idol.   
A vyslovil pozdrav lidsky. Pøesto Kateøi-
nì pøipadalo, že omdlí.

Pravila: „Justine, ty torpédo! Jsi to 
vážnì ty, tys to vážnì pronajal? Kdy-    
by se o tom dozvìdìl mùj kluk, odstøelí 
tì.“

„Ale já nejsem králík. A nechci ti ublí-
žit.“

„Bože, bože. Kde ses tu vyèaroval?“
„Kde asi? Parkuju z druhé strany. Ono 

to... Není to pronajaté. Já tady bydlím. 
Hm. Ale hlavnì cudnì èekám na tebe.“

„Páni. Koupils to, Idy?“
Pøitakal a ona si pøitáhla pokrývku ke 

krku. Jako by mohl být upírem. „A... Co 
bude?“ optala se submisivnì.

„Vše, co chceš. Tady mùžeš bydlet, 
spát a mùžeš sem vzít i svého kluka.“

„Marka? Jo? A co budeš dìlat ty?“
„Mizím. Èus.“
„Poèkej!“
Vztáhla obnažené paže jako hereèka. 

„To není všechno. Jak jsi zbohatl?“
„Prací.“ 
Svornì se zasmáli. Vyèkával u poste-

le a pøipomínal Pacina, Walkena, Bel-

monda, Pitta i Deppa; Biebra jen málo. 
„Miluji tì,“ prohodil poté tónem Roberta 
De Niro.

„Jo? A co má mladší sestra Jorika?“

Idol zvaný Justin dlouho mlèel. Na-
konec øekl: „Tu vlastnì taky. Ale tu jen 
tak romanticky.“

„Jo? Jo? Justy, ty mì žulíš.“

Zavrtìl hlavou. „Ji miluju romanticky, 
tebe normálnì.“

„Normálnì? Normálnì? A to jako ob-
náší co?“ pøitáhla si Katka pokrývku až 
na ústa.

„Rozhodnì ne krev. Urèitì ne násilí. 
Ale jsem Gary Oldman v roli Draculy.   
Ale jsem Dennis Hopper na èopru.“ Za-
smáli se. „Ale jsem Richard Chamberlain 
– jenže cílený za ženy. Jsem Christopher 
Walken.“

„Ó, nech už toho. Radši povìz, kým 
jsem já?“

„Ty jsi kus. A to i pod peøinou.“

„Jsem snad Kate Blanchett?“

„Lepší. Daleko lepší.“

„Pch. A co má mladší sestra? Co Jo-
rika?“

„Hele, a co kdybychom pro dnešek 
Joriku vynechali?“

„Platí. Hm, a co ještì vynecháme?“

„Tøeba Marka? Taky pro dnešek?“ 
vztáhl k ní prsty. „Víš, lásko, ty nepùso-
bíš tak romanticky jako Jorika, ale... 
urèitì máš hezèí nohy.“

„Což øekl pan Dokonalý?“

„Což øekl i chtíè. A urèitì jseš Paní 
Zralá.“

„A tím tì vzrušuju, Justy?“

„I tím. Nebo snad jako Jorièina star-  
ší sestra?“ Váhal. A to ji zlobilo. Znièe-
honic odhodila peøinu. „Ubohý otroku!“ 
vyskoèila teatrálnì. „Copak mì neu-
chvátíš v pase?“

„Tak se mìj,“ zavøel za sebou na zá-
mek a nikdy se už nevrátil.

I starší sestry mají obèas smùlu.
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Jan – vzpomnìl jsem si po letech na 
jeho jméno. Jedno z tìch, k nimž jsem  
to své nakonec nepøipojil. Vlastnì ani 
nevím, jak mu øíkali. Jane? Jene? – to 
urèitì ne. Jeníèku? Honzíèku... Nikdy 
jsem ho neslyšel. Tolik lidí o nìm mluvilo 
jako O NÌM. Jako by byl kýmsi tøetím, 
nepøítomným, neživoucím, objektem. 
Není, protože nebyl? Ale pro mne je      
tu èím dál více pøítomen; mnohokrát už 
jsem se pøistihl, jak s ním hovoøím. Jako 
ten starší a moudøejší mi naslouchá, leh-
ce pohodí hlavou (opravdu se usmál?)    
a spíše jen zakøivením koutkù než sly-
šitelnì pronese: ...tak ...tak ...tak to zkus. 
Bojím se však zeptat – a ještì víc se 
bojím, že je to efektní nápad, rána za 
milión, zkrátka blbá fráze – , zda to...    
(už o nìm zaèínám myslet a hovoøit jako 
ostatní), zda on... Mohl vùbec skonèit 
jinak!? Nejen já, nìkdy si také život po-
trpí na laciné symboly. 

Já totiž, a teï se budu chvíli chlubit, 
jsem a byl jsem taková holka pro všech-
no. Spolupráce na scénáøi. Pomocný 
režisér. Sice kdesi mezi posledníma, ale 
poøád ještì v titulcích. Vždycky jsem byl 
hlavnì na ty nápady. Návrat zavraždì-
nýho zpátky do seriálu (lidi ho chtìj;        
a nedávno se rozvedl, zmlátil manžel-
ku... vyhnal milenku... našel si... – takže 
ho tam zase dáme, ju!?), nejlevnìjší 
hotel pro celý štáb doku-story (vèetnì 
holek z neplánovanýho komparzu),         
a toho kafe! – ještì cukøíèek a bude to 
perfektní. Ocenil mì rejža svým rùžo-
vým falzetem. A já mìl pocit, že všech-
no, co po nás zùstává, jsou tyhle øeèi, 
pohledy, dotyky. Titulky na konci dlou-
hého, nudného filmu. Titulky pøekryté 
reklamou na erektivní pastilky. 

A kde jsem vlastnì já. A jsem tam 
vùbec? Káva, rum a holky plaèící na ra-

Ivo Harák

Buïte všichni š�astni
meni únavou po dlouhým natáèení, kte-
rý mì už zítra nebudou znát, protože 
jsou úplnì nahoøe – dokonce ještì pøed 
filmem. No, v tomhle byly nakonec do-
kumenty lepší. Žádný hvìzdy, menší 
štáb. Žádná zólogická, pìknì mezi lidi – 
– Hele, seženeš zásuvku, ju!? a prodluž-
ku. A� jdou ty lidi do prdele, akorát pana 
starostu – – Kurva, už to zase rozkopli! 

Ne, nebyl jsem úplná nula: Tøeba, to 
pøece znáte, Snìžná øeka nebo jak se   
to jmenovalo. Blbej název; pokud to celý 
toèíte u nás a v létì, zaèínajícím létì. 
Ano, léto – ještì èervencové. Tehdy si na 
nìj vzpomenu... Jako by tu byl èím dál 
víc, zøetelnìji. Když zaène padající slun-
ce vonìt jako pražená káva, v ranních 
ulicích napršelo z tøešní, jabloní, akátù... 
Jo, øemeslník jsem byl zkušenej. Však 
nám na vejšce pan profesor øíkal: „Když 
se nìco objeví na zaèátku, musí to být 
taky na konci. Vemte si košíkáøskou jehlu 
u Èapka v Hordubalovi! Ále takovej Fuks 
paneèku... V Pasáèkovi z doliny... S tým 
bejkem. Ten hlavní hrdina, ten kluk do-
stane pøece: Èervený trencle; a nic. To  
je takovej pøevoz na druhou. Èekáš, 
tušíš, víš – v textu jsou narážky – a vono 
nic. Hovno.“ A tak jsme po celým okrese 
tøásli stromama, aby z nich opadaly 
kvìty na takový veliký plachty, pak jsme 
to nasypali do vody – a bylo to jako sníh. 
Sníh v létì. 

Což teda neznamená, že by to mìlo 
nìjakej vyšší smysl. Diváci a kritici ho 
tam našli. A mì to nìjak zaèlo štvát. Že 
se všechno prodá. Že ti vždycky nìkdo 
zatleská. Èím vìtší blbost, tím hlasitìjší 
potlesk? Vymýšlet za druhé jejich ži-
voty... Vlastnì: spíše v tìch jejich vyplòo-
vat prázdná místa, pomáhat jim zapo-
menout, utrácet èas. A taky peníze. 

Stokrát jsem si øíkal, že za to nemù-
žu, že jsem jenom malý koleèko mezi 
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ostatníma, možná vùbec to poslední. – 
Poøád ještì souèást strojku. Kdyby se 
zadrhlo, zastaví se? Nebo by bylo se-
mleto, roztrháno? Radìji jsem teda z to-
ho kolotoèe vypadl a dal se na doku-
menty. Asi už jsem øíkal, že mám èuch 
na výmluvný detaily. Takový, že jsou to 
sice úplný hlouposti, ale vypadaj dobøe  
a chytøe. Samozøejmì už zase trochu 
pøeháním; tøeba v tom supermarketu:  
ten bordel vzadu ve skladu jsem našel 
tenkrát já, a ty krysy. Zatímco kamera 
brala naèinèaný regály. Úžasnej kon-
trast. Vostuda zavedený firmy. Vysoká 
pokuta. A sledovanost!

Jenomže se taky párkrát stalo, že se 
nìco neodvysílalo, nìco ani nezaèalo to-
èit. Tady bysme mohli narazit, sledujete 
urèitì politický preference. A volby bu-
dou už brzo. Pøitom tam byl bordel mno-
hem vìtší a krysy docela jiný než ten-
krát v marketu. Že jsem toho nenechal? 
Ale chtìl! Tolikrát... Vìøte mi. Chtìl. 
Opravdu. Cožpak umím nìco jinýho?! 
Tohle jsem vystudoval... Samozøejmì 
jsem se tìžko smiøoval, že jsem v tom 
více za druhý než za sebe, za peníze     
a pro peníze, vlastnì taky docela lehce 
nahraditelnej (jenom si toho ještì nikdo 
nevšiml; naštìstí), zbyteènej. 

Až jednou. S kámošem. Sme šli na ví-
no. To se pak otevíraj i zarezlý stavidla. 
Když ty nový rybníky jsou už vypuštì- 
ný. Podveèer. Nuda. Trochu zakouøeno. 
Doteï vidím jeho tváø proti slunci, až 
palèivému. Neopatrnì pøiložená bøitva. 
Do jizvy místo kamence sùl. „...by tì 
mohlo zajímat. Když v tom dìláš. Ségra 
je uèitelka. Takovej blbeèek to byl. To ja-
ko že uhoøel. Ne, bílý už ne, je moc ky-
selý. Merlota si dám. Díky. Starostùv  
syn u toho byl. Doví, esli mu ty dva kluci 
nepomohli. Se po vsi povídá. No blbe-
èek, dyk ti øíkám. Furt si nìco kreslil.      
A Budha prej je hudba s mnoha housle-
ma, pøe-smyèná.“ 

Tu spálenou stodolu jsem našel až na 
konci vesnice, která zase stála na sa-

mém konci okresky. Zapadlá v podhor-
ském údolíèku, rostlá do strání. Pøestože 
bylo záøí a sluneèno, už tu profukovalo, 
akátová alej šustila prvními schnoucími 
listy, ve vzdáleném remízku rezly kaliny 
a jeøabiny. Zdálo se mi, že jsem slyšel     
i potok – úzkým pramínkem si klestil ces-
tu pryè. Co tady taky? Možná byl rád,   
že jej tu nezdržovaly žádné hráze, leda 
kameny. Tìch tu bylo vìru hodnì, i na 
polích by ses jich nedopoèítal. Vzpomnìl 
jsem si, že jsem taky z venkova. Jak 
jsme kdysi slepicím opalovali pistence. 
Tohle bylo o moc vìtší; ale smrdìlo to 
podobnì. „Tam nechoïte, každou chvíli 
to spadne. Stejnì tam nic nevykoumá-
te...“ øekl mi, když zastavil svùj starožitný 
traktor. Spíš jaksi zasykl. Jako by ho 
bolelo každé nadechnutí. Divné je, že si 
už vùbec nevybavuji tváø, jenom detaily. 
Šmouhy na èele – asi od hlíny. Na 
dolním rtu zøejmì opar. Špinavý ruce –    
v èisté bílé košili. „Já vím, co se povídá. 
Jenomže já tady musím s nima žít. Na 
øeèi nedám. Stejnì mi ho nikdo nevrátí. 
Ne, mìl jsem ho rád, bùh-ví-že mìl.  
Osm celkem. Zemìdìlec, tak se musím 
otáèet. Sedm mi jich zbylo. Žena se z to-
ho. Všecky stejnì. Ale každýho jinak.      
A teï manželka. Tøeba to pøebolí. Nevím. 
Mysím, èasem je to spíš horší. S lidma 
musíte vyjít nìjak: soused potøebuje 
traktor, já mlátièku. Pak zavízt do mìs- 
ta. Nakoupit. Napsat na úøad. Ty dva 
kluci? Utekli, no! Se asi báli. Snad jim    
to budu moct vodpustit. Zapomenout?“   
Jak podivnì klidnì mi to øíkal, jenom... 
Nakonec si myslím, že to nebyl opar,    
že se – ponìvadž trošku šumloval – tak 
divnì kousal do rtu. „Jesli vám mùžu ra-
dit: vyserte se na to. Klukovi už nepomù-
žete, a lidi naserete. Aji mì.“ A mnohem 
tišeji (skoro jsem ho neslyšel, takže si 
domýšlím nejen pro zajíkavost pamìti), 
vlastnì jenom pro sebe dodal: „Za blbeè-
ka ho mìli... No, bylo s ním nejvíc prá-
ce... Do blbšúle prej sme ho... Se musím 
smát, jak mi povídal: Kalhoty? Hlavnì 
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aby nebyly z Kalné Lhoty, ty by mne za-
špinily i stahovaly!?“ 

Takových vesnic jsem pøedtím i potom 
vidìl! – na návsi úøad, konzum, kostel, 
hospoda – a škola. V hospodì teplý ne-
alkopivo (byl jsem tam autem), blbý fó-  
ry chlapù, esli nejsu buzna, když si ne-
dám poøádný – a do nìho rum, potom 
zájem – ty seš z televize, tývolefakt?! – , 
piva a rumy na mì, nakonec podstatné 
informace, že jako kluci šli asi kouøit do 
stodoly (na zaèátku prázdnin to bylo), 
stará sláma chytla, byl tam Petr Vomáè-
kuj i starostuj kluk (ty zdrhli) s tým blbeè-
kem, dovíesli si z nìj nechtìli trochu 
udìlat prèu, ale to jen tak mezi náma, 
tovíte, starostuj kluk... Pohøeb, jó pohøeb 
byl velkej (však: je divný, že to platil sta-
rosta), s družièkama. To si snad ani ne-
zasloužil. 

Tak škola se tu ještì drží. Dokonce 
prý ani nemají problémy s naplnìním 
tøíd. Sice jen první stupeò, ale. Hodnì 
dìtí, do mìsta daleko. Všude èisto, 
uklizeno. Za okny místo muškátù – to se 
podívejme – orchideje. „Práce s ním te-
dy skuteènì bylo. Však jsem nìkolikrát 
rodièùm navrhovala – a to mi mùžete 
vìøit, že se snažím udržet každé dítì – 
a� ho dají do mìsta do – Však víte. Už 
jenom nauèit ho poèítat! – Jedna a jed-
na: paní uèitelko, ale já ty dvì švestiè-  
ky dohromady nedám, žádná dvojšvest-
ka nevznikne, poøád mi zùstává každá 
zvláš�. – A když je sníš? – To jo, ale za-
se: budou rozkousaný, a bez pecek. – 
Poøád si maloval a nosil mi to. Bylo to 
taky celé podivné. Vìtšinu jsem vyhodila. 
Nechala jsem si jenom jeho poslední 
obrázek, co dìlali pøed prázdninami. 
Chcete se podívat? Jako jediný mìl z vý-
tvarné výchovy trojku. Však vždycky so-
tva prospíval. A té práce s ním! Proto    
by mi snad ani nebylo líto, kdyby pøe-
stoupil do mìsta, i když potøebujeme 
každého žáka. Prý: kola je vymaèkaná 
koala. Ale jinak mi ho líto je. Velmi. Ano, 
na pohøbu jsem mu byla. Celá vesnice 
tam byla." 

Všiml jsem si jejích dlouhých a rov-
ných nohou, pøestože už byla trochu zi-
ma, nemìla pod sukní punèošky. Takže   
i jemných zlatavých chloupkù. Pøece tu 
trochu – oknem otevøeným do strání – 
táhlo. Zdálo se totiž, že kùži mìla pøece 
jen drsnìjší: asi tak, abys vìdìl, že se    
jí dotýkáš. 

„Opravdu dìláte v televizi? Pomocnou 
režii? Tady je to nuda. Do mìsta mùžete 
ráno nebo veèer. Ano, dva autobusy tam, 
dva zpátky. O víkendu nic. Auto nemám.“ 
– Zdálo se mi, že si sedla schválnì tak, 
aby jí nožky rozhrnuly sukýnku, abych 
vidìl ještì víc než pøedtím (když si všim-
la, že se dívám). „Vy teda auto máte!? 
Jo, tady je ten jeho obrázek.“

Proè jenom mi ho ukazovala!? Tak 
hezky to zaèalo, mohl jsem ji odvézt do 
mìsta, možná dokonce do toho svého, 
urèitì by nebyla proti, zpátky jí nic ne-
jede, zpátky bych ji odvezl až ráno 
(vypsal bych si ces�ák, jako že na tom 
dìlám), koneckoncù bych si to omluvil,  
je pøece dùležitým zdrojem informací, 
jaké musíme opeèovávat a vážit si jich, 
taky se mi líbila, jenomže jenom líbila –    
a nic víc. Asi už stárnu. Stávalo by se mi, 
abych se vysral na ženskou, zjihlou        
a rozdìlanou, kvùli blbýmu obrázku 
docela neznámýho kluka!? Docela ne-
známýho mrtvýho kluka.

„Tak se podívejte. Ale je to taková 
hloupost. Ani nevím, proè vám to ukazu-
ji. Vás to opravdu zajímá?“ – První, èeho 
jsem si všiml, byl ten nápis, velikej, tis-
kacím písmem do oblouèku kolem du-
hovýho sluníèka. Asi to mìlo být tako-  
vý naivní, pitomouèký, roztomilý pøání 
spolužákùm na prázdniny. Kdyby to 
nebyl obrázek poslední. A to sluníèko: 
opravdu v rùzných barvách, a kanuly, pa-
daly, cákaly z nìj paprsky hlavnì dolù  
na zem. Jako když prší? Ne, to ne. Pøed-
stavte si korunu z vodotrysku ve chvíli, 
kdy se voda rozstøikuje, ještì letí – ale 
taky už padá. A teï vám do toho zasví-  
tí sluníèko a prochází tìma kapièkama    



a tanèí na nich a zpívá – –. A já se pøi-
stihl, že se taky koušu do rtu: jak stará 
sentimentální kurva. „To, co tady drží to 
slunce, to prý není deštník, ale sluneè-
ník, protože kdo ho nese, že ano. Slu-
neèník proto, aby se lidé jenom opálili, 
ale nespálili. A ty barvy? Však taky dostal 
za tøi. Dìti mìly namalovat svoji pøed-
stavu prázdnin. Mùžete si ho nechat.“ 

Snad právì pro to, že mi pøipadalo, 
jako by z ní mluvil poèítaè, jsem nako-
nec místo s ní a do mìsta a do Prahy a – 
zamíøil sám a na høbitov. Nevím, co jsem 
vlastnì chtìl nalézt, ale nakonec jsem 
toho tam našel ještì ménì. Jednoduchý, 
prostý náhrobek z šedého umìlého mra-
moru uzavøený fiálou – køížem, pod ním 
bílý hrubý písek, jediná èervená rùžiè- 
ka. Položená jenom tak, bez vázy. Takže 
ji nìkdo, ještì èerstvou, musel pøinést 
dnes. Jméno Jan, dva letopoèty (lišící  
se o devìt let). Byl jsem nesmírnì rád, 
že jsem byl sám. Že jsem mohl být úpl-
nì sám. Naposledy nejen tam, ale i ve 
vesnici. 

Protože mùj námìt nepøijali: Na tom-
hle dìlat nebudeme, taková úmrtí se stá-
vají, není na tom nic výjimeèného, také 
bychom si museli ovìøit, ano, pøípad byl 
uzavøen, možné cizí zavinìní vylouèeno, 
co ti dva kluci, oba nezletilí, jeden z nich 
syn váženého obèana, øíkal jste, že ho 
mìli za blázna, to by ledacos vysvìtlo-
valo, takže – stoupající poèet turistù        
z Èíny v Karlových Varech, berete?! 

Taky jsem zjistil, že ten obrázek ne-
mùžu mít na oèích. Mezi skly knihovny 
mi pøíliš zøetelnì pøipomínal všechno, co 
jsem neuzavøel, nedokonèil, vlastnì ani 
nezaèal. A ještì více pak i to, na èem 
jsem se podílel a co jsem dostal dobøe 
zaplaceno, pøestože... Zkoušeli jste nì-
kdy nìco napsat?! – Dobøe vám radím: 
než se do toho pustíte, projdìte se mezi 
regály knihkupectví, antikvariátù, kniho-
ven. Jedna olbøímí socha, stavba, mra-
kodrap marnosti. Protože tady zùstává 
aspoò hmota, než papír sežerou krysy. 

12NAVŠTÍVENKA

Ale po tìch mých veledílech!? Snad  
mne mùže omluvit, že poctivì odvádím 
danì a že se objevují stále noví spiso-
vatelé. 

Starostùv syn! Musím pøiznat, že  
jsem ho zaèínal nenávidìt, jako by za   
to všechno mohl on. Pøedstavoval jsem 
si, jak toho malýho divnýho kluka ještì   
s kámošem vleèou do stodoly a tam ho 
muèí nebo ještì nìco horšího... A pak   
to zapálí. Aby se na nic nepøišlo. A pa-
pínek domluví svìdky a domluví i po-
licajtùm. Zkurvenej svìt! I tìmhle teda 
pøál, aby!? 

Zkusil jsem napsat tý uèitelce. Byl 
jsem sám (jako že poøád žiju sám, mož-
ná ze strachu) a øíkal jsem si, že by      
mi její pøítomnost –. Taky jsem se chtìl 
dozvìdìt nìco novýho; pøestože už na 
tom nedìlám a nikdy dìlat nebudu. Od-
vezl bych ji, samozøejmì. Nebo se za-
stavil. Nedostal jsem odpovìï. 

Až jednou, po letech: Vážený pane 
redaktore! Slyšel jsem od své bývalé 
uèitelky, že jste se kdysi zabýval pøípa-
dem neš�astného úmrtí našeho spolu-
žáka. S mým tehdejším kamarádem 
Petrem Vomáèkou jsme byli oba u toho. 
Jíòa nás poøád zval k nim do stodoly, prý 
nám ukáže nìjaký poklad. Mìli jsme    
ho moc rádi, oba. Ve vesnici se toho pak 
napovídalo, ale – asi bude nejlépe, když 
Vám napíši pravdu. Jíòa nebyl blázen, 
jenom vidìl (vidìl, to je správné slovo) 
svìt prostì jinak. Nìkdy (a to dost èas-
to) bylo tìžké mu rozumìt; my už si nì-
jak zvykli. Paní uèitelku jistì omlouvá, že 
nás mìla hodnì – a musela nás nau-  
èit. Ten den, bylo to v pátek na zaèátku 
prázdnin, byli dospìlí na polích nebo       
v práci ve mìstì. Jíòa nás zavedl do-
vnitø. Tma. Postupnì jsme rozeznali vìci 
kolem. Vrata nechal pootevøená. Ve sta-
ré slámì mìl schovány ty své poklady. 
Barvièky. Štìtce. Pak nìjaký benzín ne-
bo co na jejich umývání. Obrazy. Tak 
zvláštní, že jsem podobné ještì nevidìl. 
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Pøedstavte si kupkovské krystaly záøící   
z vìcí, kytek, zvíøat a lidí! Neuvìøitelné 
na devítiletého kluka. Pokud to mohu po-
soudit a pokud se ještì pamatuji. Potom 
nám ukazoval náramek z modrého skla, 
prý ho našel v øece. Takhle prý si pøed-
stavuje nebe! – a nechal skrze sklo pro-
cházet plamínek zapalovaèe: barvy se 
mìnily a protékaly jedna pøes druhou, 
bylo to nìco jako droga, jako by vás to 
vtahovalo dovnitø a skrze a nìkam dál. 
Jenomže byl tam i ten benzín. Chytlo to. 
Benzín, sláma, døevo. Já a Petr jsme utí-
kali, ale Jíòa chtìl zachránit ta svá sklíè-
ka a obrazy a barvièky. Najednou hoøe- 
lo všude kolem nìj. A my se báli a ne-
umìli mu pomoci. A než pøibìhli dospìlí, 
všechno to shoøelo na popel. 

Dodnes si vyèítám, že kdybych ho tøe-
ba chytl za ruku, kdybychom ho odtud     
s Petrem násilím odtáhli, mohlo to, mohl 
skonèit jinak. Víte, vždycky se mi líbily 
holky (kdysi dávno i naše uèitelka; té 
jsem se ale trochu bál – dodnes nevím, 
proè) – a já jim. Pøesto jsem šel studo-
vat teologii. Možná jsem to v té chvíli bral 
jako pokání. Jako Vy mùžete dnes mùj 
dopis vnímat jako zpovìï; pøestože  
jsem už sám tím, kdo zpovídá. Pokání? 
Možná se nad míru vychloubám ctností 
tam, kde jde o pouhé plnìní zadaného 
úkolu, a vlastní volbou ve chvíli, kdy 
jsem byl vybrán nìkým druhým. Ne, ne-
zaèal jsem malovat (Fra Angelico ze mne 
nikdy nebude), ale marnì stejnì jako 
usilovnì se pokouším o obrazech pro-
mlouvat. Také na naší fakultì, kde uèím 
dìjiny umìní. Ženy se mi ovšem líbí do-
dnes. Jenže jinak. Bùh je ten nejvìtší 
malíø. Vím ale, že bych se to nikdy ne-
dozvìdìl, nebýt Jíni. Nevím, zda pocho-
píte tu ironii, ale pøiznávám, že pokaždé, 
když mám k obìdu svíèkovou, mám po-
cit, skuteèný pocit, jako bych žvýkal paš-
kál. A tu mi pøijde, že jsem ostatním za 
blázna, protože se smìju, až breèím ja-
ko malej kluk. Mít jeho oèi, pøál bych si 

uvidìt svatého Lva Velikého. Ne, když se 
setkal s Attilou, aby Øím uchránil ple-
nìní. Ale když psal: ...scandalum crucis. 
Že neuhádnete, jaké jsem si vybral øá-
dové jméno!? 

Devítiletej kluk! A co já!? Kdybych  
mìl alespoò úplnou jistotu, že je tu   
dnes se mnou a že se jednou potkáme, 
a že až se potkáme, uvidím jeho tváø      
a budu se mu moci podívat do oèí a –. 
Vím tedy alespoò, jak mu mám øíkat. 
Mùžu se k nìmu modlit? Není to je-   
nom hloupá povìra? A není to opovážli-
vost od èlovìka, který už sice netlachá    
s Èíòankama v karlovarskejch barech, 
ale však víte, o nápady, ty malý, vtipný, 
blbý a chytlavý jsem nikdy nemìl nouzi. 
Jo, toèím reklamy. Vlastnì vymýšlím.  
Ani to né, zlepšuju. Èistý boty v maras-
tu. Blbost. Necháme je pìknì špinavý – 
boty, ve kterých vám patøí celý svìt – 
pískem, snìhem, vodou, blátem. Umyje-
me je až potom – boty, které celý svìt 
obdivuje. Znaèku vám jistì nemusím 
prozrazovat. Ano, tuhle volovinu jsem 
vymyslel. Abych platil ještì vìtší danì... 

Jenomže dnes, když za oknem snìží 
tøešòové kvìty a já vím, že se blíží léto, 
když se zuby za�atými do rtù skládám  
do obálky s adresou jednoho z našich 
klášterù nedìtsky divný obrázek, když  
mi nepomáhá ani tempranillo stupòo-
vané merlotem, si zase øíkám: Devítiletej 
kluk... 

Komu a co jsem pøedal já. Kdo po-
nese mé jméno a kdo si na mne vzpo-
mene. Léto – pro mne má køídla navždy 
svìšená; blíže spíš ledu než letu. Stále 
více nás potkávám: Bytosti beze jména, 
s rozpitými tváøemi, s oèima ale stále 
zøetelnìji podzimníma. Autory sloganù, 
pod nìž se stydí podepsat. Reklam na 
stále zázraènìjší léky stále banálnìjších 
nemocí. Ne koleèka stroji; už ani ta, jež 
by se onen špatnì jdoucí pokoušela za-
razit. K èemu je nám svoboda, jde-li na-
plano. Viïte, že krásnì kecám. Jako ten, 
komu nìco schází. Vazba. Èep. 
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Doèítám se v A2, kdo èi co je book-
tuber: prý ètenáø, který konzumuje ne-
uvìøitelné množství knih a prezentuje to 
na odiv prostøednictvím takzvaných book 
haulù. Má jít o pøípad výkonnostního kni-
homolství, je totiž zapotøebí pøekonat 
spánek a vydržet èíst co nejdéle – a pak 
ètenáøské zážitky nasdílet. Booktubeøi 
mají i dílèí žánrová oznaèení: chvás-
taèka, lákaèka, rozbalovaèka a otevíraè-
ka. Blanka Èinátlová píše, že „ètenáø- 
ství booktuberù je lifestylovou záležitostí 
a naprosto opouští pøedstavu ètení jako 
osamìlé èinnosti: ètení je tøeba sdílet.“ 
Jenže v booktuberském ètení „jsou vý-
znamy jednoznaènì dány a bezpeènì 
identifikovány, mnohoznaènost a nedo-
urèenost neexistuje“.

V podzimním Hostu míní Helena Zik-
mundová v èlánku o kulturní publicistice 
na ÈT artu, že ve skoro hodinové revue 
Tøistatøicettøi jde zejména o „zamilova-
nost do svých vlastních dadaistických 
slovních høíèek a o blbnutí dvou stárnou-
cích vousatých pánù“. Tøistatøicettrojka  
je ale na zámìrnou absurditu málo vtip-
ná, pøíliš dlouhá a moc zahledìná do se-
be. Nìkdy se prý „moderátoøi do svého 
brebentìní dokonce zamotají“, nicménì 
poøad setrvaènì pokraèuje v ÈT artu dál, 
ponìvadž „Lukešova a Schmidova ho-
dinová samolibost nikoho nenadzved- 
ne. Když vás znudí nebo otráví, prostì   
ji pøepnete a za pìt minut nebudete 
vìdìt, na co jste se vlastnì dívali.“       
Aè jde o „cílenì pøestøelené osobní per-
fomance“.

Básníka Miroslava Salavu jsem své-
ho èasu potkával na rùzných literárních 
akcích vícekrát, pak už jsme na sebe 
nemìli štìstí, jedna vzpomínka mi však 

Evžen Pìnkava

Z letošního øádeèkování
utkvìla v pamìti: Jana a Jan Majcherovi    
pøipravili na Zbraslavi výteènou výstavu 
jako poctu Ladislavu Klímovi a poøád 
mám pøed oèima, jak Salava zamyšlenì 
bloumá z místnosti do místnosti a sám 
sobì adresuje tichou samomluvu, že 
duch Klímy je nadále pøítomen ve zbra-
slavských konèinách. Leè to byly š�ast-
né hodiny a minuty: už loni nebohý S. 
upadl do kómatu a pak – jak to øíci?       
– nežil v nìm, leè pøetrvával v našem 
vezdejším svìtì ještì celý rok. Nyní je  
již po všem. Barokní duch básníkùv  bu-
de ještì tuze dlouho pøítomen v konèi-
nách zbraslavských.

Asi by se mohlo poznamenat èi kon-
statovat, že olomoucké sympozium bylo 
první, na nìž jsem se vydal a jehož  
jsem se zúèastnil již nikoli jako „AP“ (tu 
úøední zkratku nesnáším: akademický 
pracovník) nebo zamìstnanec nìjaké 
jiné, a� školské nebo kulturní instituce, 
nýbrž jako... Arciže pøedevším jako „níz-
korozpoètový“ dùchodce, pøípadnì jako 
filolog na odpoèinku, dejme tomu i jako 
èlovìk, který by se ještì rád podílel na 
literárním dìní jak ve smìru literárnì-
historickém, tak ve sféøe literární kultu- 
ry. To se splnilo, v dušièce mi zavládlo 
uspokojení, kéž by to nebyla poslední 
konference tohoto ražení, leè stále víc  
už pùjde pouze o výjimky. Koneckoncù     
i z finanèních dùvodù. „Kariérní“ motivaci 
nemám.

Syn mi s gustem sdìluje, že starší 
vnouèek už zaèíná psát! To znamená,  
že zaèíná i èíst, rozumìj umí zacházet    
s písmenky neboli èíst vìdomì a vì-
doucnì. Zatím si ovšem Jonášek slova 
pøizpùsobuje své dìtské ortografii a pøe-
devším jejich fonetické podobì, ergo 
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místo žvýkaèka bezstarostnì napíše nì-
co jako šfkaèk a podobnì. Bìhem mé 
návštìvy však prý poprvé sám o sobì 
napsal celou vìtu bez jediné výpustky     
a bez jediné chyby. Rodièe žasnou. 
Vnouèek mi své veledílo pøináší s roz-
záøenýma oèima a napjatì èeká, jak to 
pøijmu a zda to pøijmu. Na papíru, jejž 
zabalil do rulièky, stojí vnouèkovsky   
tuze škádlivá sentence, které zakrátko 
vyhovím: „Dìdo, di do háje!“ S dìdov-
skou pýchou se louèím a jdu.

Mám za to, že literární kritièka Eva 
Klíèová pøestává být kritièkou, jelikož 
úspìšnì podstoupila pøevtìlení v novi-
novou publicistku. Nyní strhala druhou 
prózu Pavla Bušty, již pokládá za dùkaz, 
že „mimoni (opìt) útoèí“: to jsou stovky 
„artových“ èeských knih, které jsou Klí-
èové trnem èi klíèem v oku. Kupodivu 
právì minerálkovou soutìž Magnesia 
Litera vnímá naše publicistka jako „jed-
nu z mála literárních cen, která se po-
kouší o pøíèetnost“, letos si však pøímo 
zoufá z „vyhledávání nominací na samé 
hranici amatérské sféry literárního nad-
šenectví“. Nebo spíše nadšenecké sféry 
literárního amatérismu? Magnesii Literu 
získala Daniela Hodrová: klíèový „mi-
moò“ non plus ultra.

Koneènì vyšla kniha, kterou Vojtìch 
Nìmec napsal už pøed osmi lety. To je 
skoro k nevíøe. Jeho první knížka Moz-
kobouøe pøišla na svìt v edici Ulita, po-
tom si vlastním nákladem vydal prozaic-
ké pásmo Uroboros a nyní koneènì 
Opus Pictum, zato již v renomovaném 
pražském nakladatelství. Žel bez do-
slovu, což sice není žádná tragédie, 
nicménì tento nároènì strukturovaný     
a komponovaný text by si knižní komen-
táø urèitì zasloužil. Kdyby byla autorova 
próza bývala byla vydána o pár let døív, 
mohla by kandidovat na Cenu Jiøího 
Ortena, soudím však, že by ji beztak 

nezískala. Kdepak, Vojtìch by neuspìl, 
tenkrát u porot vyhrávali pražští literáti. 
Tøebaže by nikdo z nich Opus Pictum 
neumìl napsat.

Zemøel Roman Kníže, básník plzeò-
ský. Aèkoli narozený v Opavì a svou 
první „øádnou“ knížku vydal po sam-
izdatových tiscích nikoli v západoèeské 
metropoli, nýbrž v Èeském Tìšínì. Je   
to výrazný tvùrce, nepochybnì výraz-  
ný, aèkoli právì tam, kde je umìlecky 
nejvýraznìjší, promlouvá jako ještì vý-
raznìjší „pokraèovatel“ Ivana Diviše.      
K tomu má høíšnì blízko. Tedy: mìl.       
V Knížetových žilách prý kolovala i pol-
ská krev, snad ze strany matèiny, což je 
velice patrné i v jeho poezii: kdo zná pol-
ské básnictví spojené s generaci Wspó³-
czesnoœci, mohl by si nejednou myslet, 
že ète Plzeòanovy básnì – a naopak      
v autorových textech rezonují polské mo-
tivy a zejména životní a tvùrèí postoje. 
Nuže: odpoèívej v pokoji.

Stejnì jako snímek Polní lilie nedo-
koukám ani film Ela (Eliáše) Havetty        
s názvem Slávnos� v botanickej záhra-
de (z roku 1969) až do konce. Z dneš-
ního pohledu jde o pøípravnou studii prá-
vì k Polním liliím: hledíme na folklornì 
stylizovaný, spíše bláznivý než bizarní 
svìt jihoslovenského venkova v mezivá-
leèném dvacetiletí. Sice pùsobivé, mož-
ná však až operetní výjevy ze života 
vesnièanù, k nimiž z daleké Francie za-
vítal podivný dobromyslný vousáè, prý 
aby uèinil zázrak, bude-li mu to úøady 
povoleno. Ohòostroj nápadù zvolna do-
hasíná a snaha transmutovat sloven-
skou dìdinu do poetistického a dadais-
tického karnevalu potøebuje filmový zá-
zrak, aby neskonèila v kašírovanosti.

Poštìstilo se mi jet do nynìjší domo-
viny støedoèeské pøes Vratislav a kvùli 

16



výlukám se cestovalo autobusem po ce-
lé Zemi kladské neboli z Kladska pøes 
Kladskou Bystøici až k pøíhraniènímu 
Mezilesí. Svým zpùsobem je to krajina 
pøímo uhranèivá, po nekoneèných pol-
ských rovinách se znenadání ocitáme 
mezi samými vrchy a návršími. Dozajis-
ta jde o zemi zamyšlenou a snad je i za-
snìná, ta Zemì kladská, zároveò je to 
ale bezútìšnì vylidnìné prostranství:  
projíždíme krásnou, leè polomrtvou ze-
mí, v mnoha lokalitách pøipomínající ze-
mi upírù. Ti by tady mìli v mnoha opuš-
tìných budovách (èi ruinách) optimální 
podmínky, jen krve lidské už je dnes     
na Kladsku pomálu. Tohle je zážitek 
nadlouho. 

Sny, sny. Nic, co by souviselo s mi-
nulostí nebo pøítomností, býváme však    
v nich vrženi napospas do záhadných 
pavuèin vztahù, mùžeme-li vùbec mluvit 
o vztazích. V jednom ranním snu se po-
hybuji (nejen já, ale i další mlèenlivý, 
málo se projevující muž) mezi dvìma 
domácnostmi èi spíše pøíbytky, jejichž 
majitelky jsou spíše ženské siluety než 
postavy z masa a kostí: mnohdy nás 
posílají k té druhé a zase pøivolávají 
zpátky, aniž dochází k nìjaké smyslupl-
nìjší komunikaci, nemluvì o erotickém 
sblížení. Nìkdy já pøicházím a ten druhý 
odchází, jindy se vracíme pospolu. Vždy 
se upínáme ke skromnému prostoru, 
jenž nám bývá vykazován a na nìmž 
nám záleží: kout v pøedsíni nebo místo 
ve špajzu. Sen.

Dokonèím doslov nebo spíše závìreè-
né slovo ke knize, která pravdìpodobnì 
vyjde v Nakladatelství Èeskoslovenské 
anarchistické federace: k básnické sklad-
bì, umnì oscilující mezi Ladislavem Klí-
mou, Allenem Ginsbergem a samo-
zøejmì i dalšími „prokletými“ literáty mi-
nulosti a pøítomnosti. Mezi mnou a auto-
rem je rozdíl všehovšudy ètyøiaètyøicet 
let, proè bychom si však nemohli na li-

terárním poli když ne rozumìt, tak ale-
spoò porozumìt? Potýkat se s tímto 
eruptivním a extatickým textem byla 
práce zèásti skuteènì úmorná, zèásti 
však i v mém vìku inspirující. Baže, ani 
jeden z vìrozvìstù novodobého anar-
chismu kníže Kropotkin by si s ní urèitì 
nevìdìl rady! Jenže kritik si vìdìt rady 
musí. 

I na Chodouni se však odehrávají své-
ho druhu dìjiny každodennosti, by� v ná-
sledujícím pøípadì jde o nìco úplnì jiné-
ho, než o èem se pøednáší a seminaøí na 
katedrách historie. Nuže, pøedstavme si 
tento tklivý a setsakra každodenní výjev 
nikoli sice ze života hmyzu, pøesto ale ze 
svìta fauny. Náhle do naší  relativnì úz-
ké ulièky vjíždìjí z obou stran automo-
bily, za normálních okolností by se v po-
hodì jeden druhému vyhnuly, leè nelze! 
Uprostøed ulièky se totiž s velkým tem-
peramentem páøí chodouòské koèky a øi-
dièùm nezbývá než trpìlivì vyèkat, než 
se koèièí zvíøátka vzájemnì uspokojí 
natolik, aby auta mohla projet. Staèilo 
málo a do fronty èekajících se mohl za-
øadit ještì i poštovní vùz a popeláøi.

Stìžuji si jedné duchem i volbou 
spøíznìné mailové pøítelkyni, že se ve 
styku s urèitými lidmi pohybuji jako kdy-
by ve dvou odlišných svìtech. V prvním 
pøípadì naše schùzky èi setkání probí-
hají naprosto pøirozenì: co se zdá být 
dobré, je asi opravdu dobré, co se zdá 
být zlé èi nedobré, je asi opravdu zlé èi 
nedobré. Dùležitá je normalita ve vzta-
zích. V druhém pøípadì, aè nejednou  
jde o øadu stejných lidí, mám utkvìlý 
pocit, že jsem pøítomen nìèemu totálnì 
virtuálnímu, zcela neosobnímu, že jsem 
vtažen do všelijakých situací, které v roz-
hoøèené nadsázce pøirovnávám ke šmí-
rácké estrádì na komerèním televizním 
kanálu. Stojí ti to za to? ptá se a kárá  
mì spøíznìná duše. Arciže nestojí, padl  
jsem do pasti.
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18VZNEŠENÉ VYHNITÍ

Patrik Linhart 

Málokdy se setkáme na jedné ploše
Málokdy se setkáme na jedné ploše 

tvarovské rubriky Dvakrát s tak radikálnì 
odlišnými kritikami jako v èísle 9/2016. 
Radek Malý, o jehož sbírce Všehomír 
obì kritiky – „Kniha úzkosti“ od Petra Ku-
kala a „Bezradnost mezi øádky“ Igora 
Fice – pojednávají, je arci velký kluk, ve 
stádu básnických ovcí je takmìø vlèák, 
aby jednu èi druhou rozborku a sborku 
svého díla oplakával, ale pro ètenáøe – 
pro ètenáøe zasvìceného – je témìø 
bolestivé to èíst. Lze totiž psát o jednom 
autorovi, vypichovat rùzné atributy jeho 
tvorby, co ho zdobí a co mu škodí, co 
zvládá a co neumí, v pøípadì Malého se 
však oba kritici shodují na tématech, 
vypichují shodné okruhy: Krchovského 
poetika, heroismus, existenciální bolest, 
respektive bolestnost, pøièemž pøedpo-
kládám, jak to bývá, že své texty vzá-
jemnì pøed vydáním neèetli. 

Nuže jen struènì – Kukal píše o rou-
bování temným oèky Krchovského ale-
xandrínu, Fic o tom, že není ètený ja-   
ko Krchovský, ale zato je úspìšný jako 
Hruška, Kukal píše o „neokázalé, he-
roicky nesené úzkosti každodenních 
drobných bitev o vlastní identitu“; Fic 
píše: „A na heroismus slova i autenticitu 
prožitku zaèal autor høešit. I když to tak 
nevypadá, nevydává se, nemá smysl pro 
obì�.“ Kukal konstatuje, že Malý „bo-
lestnì postrádá bezpeèí øádu a zakotve-
nosti. Jistoty smìru.“ Fic naopak zmiòu-
je vrstvení banalit, spousty zámìrných 
odkazù… „až má ètenáø dojem, že luští 
køížovku.“ – Poslední slova kritik se do-
slova pouštìjí do boje: Kukal: „…kniha 
zneklidòující úzkosti. Dlouho už jsme 
takovou potøebovali.“ Fic: „A o tom jsou 

všechny pohádky, které pøestal Radek 
Malý umìt èíst, natož psát.“ Na jedné 
stranì patetické pøitakání, na opaèné 
brutální ortelování jedné sbírky jednoho 
básníka na jedné stránce – a pøedevším 
stejných aspektù, a to od dvou poctivých 
kritikù a ètenáøù poesie. Zámìrnì zde 
vytváøím ètvrtý bod, ètvrtého pøidavaèe: 
Nehodnotím, uzavírám kruh – a vytváøím 
kvadraturu kruhu. Jakýsi kvádr ctnosti, 
nebo� nevím, kdo má pravdu, a vùbec mi 
to není jedno. 

Povídali jsme si s Evou Turnovou, au-
torkou sloupkù a donedávna èlenkou 
Plastikù, o poøadu Igora Malijevského     
a Jiøího Rudiše EKG. V divadle Archa   
se odehrávají jejich pásma ètení a živé 
hudby, které se nesou v duchu mode-    
lu Láska a… Sám jsem byl jako jejich 
host na vlasech, záchodcích a nonsto-
pech. „No, vidíš,“ opáèila Turnová, „mì 
pozvali s Vrá�ou Brabencem na Lásku   
a vesmír, tak jsem si øekla, že to tøeba 
souvisí s tim, že s Vrá�ou pìstujeme 
esoteriku, ale stejnì mi to nedalo, tak 
jsem se Igora zeptala, proè, sakra, ten 
vesmír? ‚Že hrajete v Plastic People of 
the Universe,‘ opáèil Igor a já se chytla 
za hlavu. ‚Tak to mi fakt nedošlo, a že 
tam hraju patnáct let.‘ “

Vìc se má tak, že mám rád básníky. 
Rád poøádám ètení poesie a zvu je k so-
bì domù a pak je pozoruju, nebo oni po-
zorují nás a obvykle to nenechají ve své 
duši zahnít. Moje žena navaøí guláše      
a vegetariánských bramborákù, že by   
se pes posral, nakoupíme piva, griotky    
a nìjaký chlast a po bytì rozhodíme 
deky a matrace a dìjou se vìci. Bohouš 
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Manchesteru a ve Walesu, ale stále se 

potýkám s visegrádským programem. 

Každé básnické hnízdo totiž požaduje 

odùvodnìní a motivaci, napsat proè a co 

k tomu vede. Férové vyznání – ale tihle 

Støedoevropané mají tøetí kolonku „justifi-

cation“. Slovy ospravedlnìní, už jen tohle 

mì poštívá proti té instituci, ale zkusím 

to. Do té kolonky justification napíšu, co 

mì na ní štve, bez okolkování a hrubì – 

snad to pochopí, jako upøímné okolky, 

nikoli jako znevážení jejich posraných 

pravidel, øíkám si. A na férovku: figu na 

homol! Jsem zklamaný, že nepochopili 

mou ironii o justification, ale také je mož-

né, že celá má žádost se jim nelíbila. Pøí-

padnì a èirou náhodou ètu ve výboru 

essayí Moje sny Viléma Mrštíka slova: 

„Mìl jsem nejednou pøíležitosti nahléd-

nouti do rùzných žádostí o podporu: co 

tu zbyteèného dožadování, prošení, sli-

bováním podlézavého tónu, okolkování  

a neupøímného šroubování slohu! Celý 

èlovìk v tom slohu leží skroucený a zkøi-

vený, do koutku schoulený…“ – A to dle 

mého soudu je smyslem kolonky „justi-

fication“. Neexistuje snad èeské slovo, 

které by její existenci ospravedlnilo.        

A pokud existuje, neexistuje èeština víc 

než mlhavý, tìžký sen.

Pøátelé, – a pøáteli vás nazývám, ne-

bo� spolu trávíme èas, prostor a papír –, 

v posledním èísle jsem pøedvedl jen 

vzdychání, škrunìní a náøek – a také 

apathii a splihlou pùdu vlastní poesie. 

Dobøe znám meze vlastní poetiky, spíš 

šnaucuji a køièím, než bych pøemýšlel     

a odpovídal na otázky. Odpovídám set-

káním s horou, vírou fanatickou, bez-

ohlednou a prudkou – bije se to jako       

v každém, èeský a nìmecký živel, stáøí    

a mládí, chlast a definitiva noclehárny 

abstinence. 

Vanìk uspí v ložnici svoje dvì tøi dìti      
a pak unaven usne taky, Tomáš Míka ka-
lí s veselým úsmìvem, zakoží a ráno 
všem koupí vajíèka a rohlíky, Jonáš Há-
jek se stará o svou dívku, ale na depe-
šáky si nezatancuje, Vítek Kremlièka je 
dobrý host, ale špatný pán, Tomáš Kùs 
je štìdrý povídálek temných pøíhod o zá-
mìrnì vyhoøelých chatách, ale nevydrží, 
když zùstáváme s otevøenou hubou se-
dìt, Václav Kahuda zrùžoví po našem 
domácím vínì z hroznù více než já, Ra-
dek Fridrich se ukrývá za dveømi, medi-
tuje na záchodì nebo žïuchá do mé má-
my, Petr Stejskal odpadne pøi scrabblu    
v pùli položeného slova, Kryštof Novák 
odpadne pøi høe Petra Bakaláøe Otázky 
do kavárny (tentýž také), Vojtìch Nìmec 
má u nás už trepky a kartáèek na zuby, 
básník Ticho, jediný hrdina, si lehne na 
deku našeho psa, míšence vlèáka, labra-
dora s nìèím hrozivým støedoasijským,   
a v poho usne. Teprve, když se v devìt 
ráno zvedne a jde moèit, pes zabere   
své místo, naèež se – dle oèitého svìdka 
Zdeòka Bláhy z Rakovníka spícího kdesi 
pod stolkem – odehraje zápas upøených 
pohledù básníka Ticha a psa Baadera. 
Baader vítìzí, básník Ticho odchází zkla-
manì do parku a následnì spoleènì za-
èínáme den v duchcovské hospodì Vì-
šák. 

Je to tøináct let, pøátelé, co jsem se 
vrátil z posledního Bítova, a celé Tepli- 
ce i Duchcov byly prázdné, bez èlovìka, 
s kým bych si promluvil – o tom, co mì 
trápí a zajímá, jak sugestivnì øíká Bel-
mondova filmová dcera v opusu Policajt 
nebo roš�ák. 

Jedním z velkých básnických úkolù 
bývá kvalitní zpracování žádosti o stipen-
dijní pobyt. Sfoukl jsem jich pár a byl     
to ohromný sukces: stipendia ve Vídni, 
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Proè bych se mìl bát Virginie?
Petr Kersch

Dramatik Edward Albee mi dojista 
promine, že se tady nepøidržím slovní 
høíèky skryté v titulu jeho svìtoznámé 
èerné komedie.

Já – a bát se Virginie W.? Kdepak! 
Naopak! Virginie W. pro mne znamená 
ženu, se kterou si stoprocentnì rozu-
mím. Nemùžu s ní hovoøit pøímo, bohu-
žel. Nevadí. Když proèítám její deník     
(A Writer’s Diary, Leonard Woolf, 1953; 
èesky Euromedia Group, 2006, pøeloži- 
la Kateøina Hilská), pøipadám si jako na 
spiritistické seanci pro dva. Virginie mì 
nenechává èekat, její odpovìdi jsou pro 
mne zjevením. Ptám se: je to možné, 
aby se duch Virginie W. zabýval stejný-
mi myšlenkami, stejnými nápady, stejný-
mi dojmy – jako já? Aby pøes propast 
témìø stoletou mi øíkala – promiòte: 
napsala – vìty, o kterých – pøísahám – 
jsem se domníval, že jsem je napsal 
sám?

Psát deník – píše Virginie – psát pou-
ze pro sebe, to je užiteèná praxe. Uvol-
òuje to vazivo. Na klopýtnutích nesejde... 
Po roce, po dvou letech se chce Virginie 
k tìm naházeným malièkostem vrátit       
a zjiš�uje, že ta sbírka krásných èi ba-
nálních nebo vážných malièkostí se nì-
jak sama utøídila, zkultivovala... Ano,  
jako když ze smìsi nakonec vzniknou 
stabilní slouèeniny. 

Žasnu. Sakra – èí deník vlastnì ètu? 
Co já se natrápil výèitkami ve svém 

svìdomí, že ješitnì usiluju o uznání, 
když jsem dopsal novou povídku a na-
bízel ji veøejnì ke ètení! Virginie? Trpí 
mnohem víc!

Èlovìk chce být oceòován – píše 
smutným, èerným inkoustem do deníku  
– èlovìk chce, aby se o nìj lidé zajímali. 
Sklièuje mì pomyšlení, že nade mnou 

mávnou rukou, že jsem pro nì zane-
dbatelná. Pøi té pøíležitosti vzpomíná 
Virginie na svého vrstevníka a pøítele 
Maynarda (John Maynard Keynes, eko-
nom, 1883–1946), který jí radil: Mìla  
bys pøedstírat, že píšeš o skuteèných li-
dech – a všechno si to vymýšlet.

Tak tuhle radu si nemùžu nechat pro 
sebe, to musím pøeposlat svému pøíteli, 
panu Štajnfestovi.

Virginie prokazuje i ve svém deníku 
postøeh a ráda si zaznamenává rùzné 
situace vèetnì nálad, které takové situa-
ce vyvolávají. Její pøímìry jsou geniální:

...a ona povídala a povídala, jedna vì-
ta stíhala druhou jako hobliny odpadající 
od hoblíku, všechny umìlé, ale v nepøe-
tržitém sledu.

Tývado! Tu povídavou dámu s hoblí-
kem bych mìl taky odnìkud znát!

Èti dál a líp – nabádá mì Virginiin 
duch. A už je to tady – ach, Virgi, díky   
za námìt!

...Pøi pohledu na dvì rakve v úschov-
nì zavazadel se mi sevøelo srdce.

Kdo kdy psal nìjakou prózu dostateè-
nì dlouhou a domníval se pøi takovém 
psaní, že je docela spoleèensky závaž-
ná, poznal na sobì ten zvláštní jev, jak 
ho též známe my dva: Virginie a já:

Jak rukopis pøibývá, zaèínám se ho 
bát.

Virginie Woolfová mìla starostí nad 
hlavu. Starosti strádající pacientky, sta-
rostlivé hospodyòky, pochybující manžel-
ky... V roce 1925 vychází román Paní 
Dallowayová (Hogarth Press, Londýn; 
èeský pøeklad až v roce 1975!). Jeho 
autorka má radost: už ètvrtý mìsíc se 
prodává každý týden na 150 výtiskù. 
Virginie se ptá svého deníku, zda úspìch 
svého nového románu mùže chápat jako 
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vìštbu možnosti poøídit si do Woolfovic 
domu v Southease koupelnu a splacho-
vací záchod. Neváhá citovat do deníku 
výrok lady Oxfordové: Šetøit není žádná 
ctnost, spíš utrácení.

Podobnì jako já – a tipuju, že v tom 
nejedu sám – se umí Virginie taky 
chvástat. Rád bych jí vidìl do tváøe,  
když do svého deníku poznamenávala: 
Chci øíct, že mì baví psát, a ne jestli to 
nìkdo pak ète. Hned k tomu podá dù-
kaz, že kecala: Prodali jsme (manžel 
Leonard vydává a prodává knihy) pøes 
6000 výtiskù (román Orlando, anglicky 
1928, èesky 1929), nepøestává mì to 
pøekvapovat...

Stejnì jako já dnes, nemohla Virginie 
pøedvídat budoucnost Anglie. Do deníku 
zapisovala poznámky o událostech, je-
jichž význam chápala intuicí. Naštìstí já 
– bez potøebného vzdìlání a hlasova-
cího práva nejsem za stav spoleènosti 
zodpovìdná – píše odpoledne 2. øíjna 
1935 – a jde vaøit nìco k veèeøi. Francie, 
Belgie, Nizozemí... Státy, které podlehly 
hitlerovskému  Nìmecku, byly pøes vodu 
La Manche na dohled, Anglie zùstala      
v onom divném podzimu roku 1940 osa-
mocena. Virginie si zapisuje:

11. záøí 1940 – Znovu promluvil Chur-
chill. Tvrdil, že se na nás pøipravuje in-
vaze. Nynìjší bombardování Londýna je 
pochopitelnou pøípravou na nìmeckou 
invazi.

1. ledna 1941 – Když jsem si v nedìli 
veèer zrovna èetla o velkém požáru 
mìsta Londýna (z roku 1666, poté byl 
Londýn pøestavìn úèelnìji a bezpeènì-
ji), Londýn hoøel. Osm z mých oblíbe-
ných kostelù v City lehlo popelem.

O tìžce bombardovaném Londýnu si 
jindy poznamenala:

Tichý Londýn. Jako obrovský nìmý 
vùl, ležící na bøiše se vztyèenou hlavou.

Èíst dneska èeský pøeklad románu    
K majáku (anglicky 1927, èesky poprvé 

1965) znamená pøevtìlit se; být shoví-
vavým a dobøe informovaným ètenáøem, 
který má na èetbu prózy dost èasu. 
Virginie Woolfová psala stylem proudu 
vìdomí. Pokoušela se zachytit podnìty   
z vìdomí i podvìdomí, popsat to, co se 
dìje v nitru èlovìka, sledovat jeho výrony 
asociací, èasto pøirozenì nelogické. V té 
dobì se tento literární vynález bohatì 
uplatòoval, spoluvynálezci byli Joyce       
a Proust. Pak se o to samé pokoušeli 
mnozí epigoni, napøíklad Saganová ne-
bo Hrabal. Ve svých románových dílech 
uplatòovala Virginie nìkdy podobný for-
mální negativismus, jaký používal ve 
svých prózách i Franz Kafka. Odstavce 
napsané tímto zpùsobem charakterizuje 
zvláštní mlhavá nejistota, která pøi po-
malé, pozorné èetbì skuteènì vyvolává 
u ètenáøe snovou, nadèasovou, imagi-
nární náladu až okouzlení.

Ne, nemusíte se Virginie bát. Stvoøila 
nezapomenutelné literární dílo. Mùžete  
o nìm pochybovat – asi tak, jako èlovìk 
neznalý pochybuje o smyslu hieroglyfù. 
Poøád bude mezi námi Orlando, paní 
Dallowayová, Jákob Flanders, pan Ram-
say a paní Ramsayová, i ti ostatní, o kte-
rých nám napsala moje milá Virgi, de-
presaèka, migrenièka, citlivá duše, žena 
mých snù. 

Ilustrace Miloslav Krist

VW
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Lukáš Frána

Džihád
„Já bych jim ukázal,“ vykøikl najednou 

Fous, který až doteï tiše sedìl naproti 
mnì ve vlaku a èetl si noviny.

„Copak se stalo?“ témìø okamžitì 
jsem zareagoval.

„Arabáši poøád maj nìco s tím jejich 
Islámským státem. Já bych jim ukázal, 
co si myslím o jejich státu. Oni nemají…“ 
vysvìtloval mi Fous. Nevím, co øíkal dál, 
protože jsem usnul. Naštìstí mì probudil 
až v cílové stanici Rataje nad Sázavou. 
Pak jsme vyrazili hledat hospodu.

Protože jsme s sebou mìli Fouse, 
okamžitì vìdìl, kudy jít. Snažil se nám 
ukázat cestu, všichni jsme se hned ztra-
tili, avšak mìl pravdu a hospodu našel. 
Vevnitø bylo pár štamgastù, nìjaká rodi-
na s vøískajícím dítìtem a dva myslivci, 
vedle kterých jsme si sedli. 

„Je tu volno?“ zeptal jsem se jich 
zdvoøilostnì. 

„No, jasnì, sedejte…“ pohotovì mi 
odpovìdìl ten zavalitìjší a ukázal na 
židle okolo stolu. 

Hospoda to byla pìkná, útulná s kr-
bem uprostøed a jakýmsi barem.

Ihned k nám pøispìchal hospodský, 
ptal se: „Copak to bude, pánové?“ a po-
dával nám jídelní lístek. 

Po krátké debatì jsme si všichni dali 
peèenou kachnu se zelím a bramboro-
vými knedlíky a k zapití pivo. Musím øíct, 
že takhle dobøe jsem si nepochutnal 
dlouho. Byl to perfektní start vandru        
a všem nám to zvedlo náladu. Pøi jídle 
mì zaujal rozhovor tìch dvou myslivcù 
vedle nás. Povídali si, že v lese pobí-   
há nìjaký šílenec se šátkem na hlavì     
a dlouhou bílou košilí, jakou nosí Ara-
bové. Nejzajímavìjší je, že hulákal 

nìjakou nesrozumitelnou øeèí – pokud  
se tomu dá øíkat „øeè“. Mìli nìkolik teo-
rií, ale nejzajímavìjší byla ta, že je to 
islámský aktivista nebo chovanec z ne-
dalekého blázince. Nicménì ho místní 
obyvatelé vyhnali ze všech vesnic v oko-
lí a nikdo ho nikam nechce pustit a ne-
baví se s ním. Zeptal bych se na  víc, ale 
nechtìl jsem vypadat, že poslouchám 
cizí rozhovory. 

Zaplatili jsme a vyrazili hledat místo 
ke spaní. Pomalu se zaèalo stmívat, tak-
že jsme sebou trochu mrskli. Po hodin-
ce jsme byli v lese a hledali, kde by se 
dalo spát. 

„Tady by to šlo! Tady!“ ukazovala Kob-
liha prstem na krásný rovný plac.

Postavili jsme bydlíky a sedli si oko-  
lo ohnì, kde jsme v ešusu vaøili vodu na 
èaj. Byla už noc, když jsme najednou nì-
co uslyšeli. 

„Haló, je tam nìkdo?“ volal do èerné 
tmy Machoò. 

Nikdo se neozýval, ale stále bylo sly-
šet šustìní listù a praskání vìtvièek. Bylo 
to stále blíž a blíž. Zdálo se, jako by nás 
obklopovala sama temnota. Nikdo stra-
chy ani nedýchal a pak najednou... Nìco 
se pøiblížilo k ohni a my to uvidìli. Ná-
sledující události se sebìhly velmi rych-
le, takže si nejsem jistý, co pøesnì se 
stalo. Kobliha zajeèela pøíšernì vysokým 
hlasem, Fous a Machoò instinktivnì vy-
táhli nože. Možná se ptáte, co jsem tou 
dobou dìlal já, no, upøímnì, nejsem na 
to hrdý, ale leknutím jsem pøepadl pøes 
špalek, na kterém jsem sedìl a praštil  
se do hlavy, což mìlo za následek krát-
kou ztrátu vìdomí. Z vyprávìní Machonì 
jsem zjistil, že ta osoba, pravdìpodobnì 
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arabského pùvodu, zpanikaøila pøi po-
hledu na vycenìné zuby a lesknoucí se 
èepele nožù od ohnì. Okamžitì se dala 
na útìk s hlasitým køikem, z nìhož roz-
poznali pouze slovo Alláh. Po uklidnìní 
Koblihy a navrácení mì do svìta bdìlých 
zaèala diskuse.

„Byl to nìjakej pošuk z Blízkého vý-
chodu. Pøi útìku provolával Alláha a cel-
kovì vypadal divnì. Myslím, že se tu 
dneska ještì objeví,“ povídal Machoò ta-
jemným hlasem. 

„No, pánové a dámo,“ otoèil jsem se 
na Koblihu, která jen souhlasnì pøikýv- 
la, a pokraèoval: „V hospodì, tam jak 
jsme mìli tu kachnièku, se místní domo-
rodci bavili o nìèem, èeho jsme byli 
svìdky pøed chvílí. Teda alespoò vy. 
Øíkali, že…“ 

Fous mi skoèil do øeèi: „Chceš mi tím 
øíct, že tu bìhá po lese magor a ty jsi 
nám o tom nic neøekl?“ 

Už se na mì chtìl vrhnout, ale na-
štìstí ho Kobliha zastavila: „Hoši, uklid-
nìte se a pojïte tuto situaci vyøešit nìjak 
racionálnì.“ 

Po rozebrání toho, jak na tom jsme    
a co mùžeme udìlat, jsme jednoznaè-  
nì došli k závìru, že si musíme udìlat 
pøes noc hlídku. Nebezpeèí bylo nìkde    
v èernotì, která nás obklopovala, a my   
si nemohli dovolit nic podcenit. První 
jsem byl na øadì já, po mnì Fous, pak 
Machoò a nakonec Kobliha. Sedìl jsem 
na špalku a ohøíval si ruce nad ohnìm. 
Pøemýšlení o tom, co bych udìlal, kdyby 
se ten nezvaný znovu vrátil, bylo bez-
úspìšné. Do konce mé hlídky se nic ne-
stalo a nastal èas, abych šel vzbudit 
Fouse. 

„Dìlejte nìco, nenechte ho pøiblížit  
se k ohni. Musíme si zachovat chladnou 
hlavu, tak a� neudìláme nìjakou hlou-
post!“ vzbudil mì náhle køik Machonì, 
který se pøipravil do bojového postavení. 

„Už je tu zase! No, makej ze spacáku, 
pøidej se k nám! Dìlej honem!“ øval na 

mì Fous, když uvidìl, že jsem se ko-
neènì probudil. 

„Help me, please, help me!“ snažil se 
neúspìšnì onen nezvaný host nás za-
stavit, protože jsme ho zaèali obklopovat 
ze všech stran. Když vidìl, že neuspìje 
s angliètinou, zaèal si brumlat po svém   
a jediné, èemu jsme rozumìli, bylo za- 
se to slovo Alláh.

„Až øeknu teï, tak všichni najednou 
vyrazíme a svážeme ho. TEÏ!“ rozkázal 
Fous a my vyrazili. Osoba, na kterou 
jsme hromadnì útoèili, samozøejmì nic 
neèekala, a tak jsme ji srazili na zem. 
Nìjakou chvíli se ještì zmítal, než jsme 
ho pøivázali Fousovým lanem ke stromu. 
Pøi bližším pohledu se ukázalo, že je      
v lese už nìjakou dobu, protože byl vel-
mi špinavý a mìl na sobì pravdìpo-
dobnì arabskou košili až ke kotníkùm, 
ze které zbyly pouze poslední cáry na 
opáleném tìle.

Rozednívalo se a my si rychle balili 
vìci. Ze strachu jsme ho tam nechali 
pøivázaného ke stromu s tím, že nikdo    
z nás nechce vypovídat u soudu, kdyby 
šlo o nìco vážného, a taky jsme se báli, 
aby si nás nenašel nìkdo z jeho ka-
marádù. Témìø okamžitì jsme se jed-
nohlasnì dohodli, že vandr pøedèasnì 
ukonèíme a pojedeme prvním vlakem 
domù. 

Kobliha slíbila, že napíše anonymní 
dopis policii, kde ho najdou. Bohužel na 
to zapomnìla, což jsme zjistili, když už 
bylo pozdì. Po pøíjezdu domù  jsem se 
šel vykoupat a poté si pustil televizi, 
protože právì bìžely polední zprávy.    
Ve zprávách jsem slyšel: 

„Pøed nìkolika hodinami jsme dostali 
zprávu, že se v povodí Sázavy pohøešuje 
velvyslanec z Blízkého východu, který 
mìl autonehodu a pravdìpodobnì blou-
dí v okolních lesích. Policie prohledává 
celou oblast a…“ 

Jediné, co mì v tu chvíli napadlo, 
bylo: „A sakra!“
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Povídkáø nejen blovický

Z Plže známe Petra Kersche (*1934 v Pra-

ze) jako dìèínského prozaika, který trávil dìt-

ství také v Blovicích. Loni vydaná sbírka osm-

nácti povídek V záøi zvìrokruhu (Jiøí Tomáš – 

Akropolis, Praha 2015) je pátou jeho knížkou. 

Aè úrovní, myslím, dokazuje, že je autor ne-

jen regionální, titul je na diskusi. Chtìl èást 

povídek nìjak spojit, což se mu podaøilo skrze 

znamení zvìrokruhu dobøe, ale zrovna tak si 

lze pøedstavit pro ty prózy ještì pøiléhavìjší 

tituly nežli Kozoroh atd. Navíc dá Kersch hned 

v úvodu astrologii vale. Ta je tedy jistì meta-

forou, nicménì krapet i umìlou nadstavbou.

Do oèí to nebije, ale vyniklo to pøidáním 

šesti dalších próz; pùvodní tucet již vyšel ro-

ku 2003 pod titulem Zvìrokruh a jiné povídky.

Kersch je realista s dobrou pamìtí, který 

pouze nebeletrizuje støípky svého života, tøe-

baže by to možná v jeho pøípadì staèilo,        

a obratnì fabuluje. Proè se pøitom nebojí ta- 

ké kriminálních motivù? Proto ne, že skuteèný 

život prostupují, i když to jeho aktéøi vždycky 

nechtìli. Je únavné být nièema, cituje ze zá-

pisníku Alberta Camuse. Únavnìjší je nechtít 

být nièema. Proto jsou všichni unaveni, nièe-

ma je tak trochu každý. 

Nakolik se Petr Kersch pokoušel uèinit své 

pøíbìhy symbolickými vìdomì i kromì toho, 

že je vetknul do zvìrokruhu, se lze jen doha-

dovat, i kdyby ale podobný plán nepojal, ve 

výsledku je ètenáøùv pocit jednoznaèný. A to? 

Jde o dìje pøekvapivé, a pøece urèitì proží-

vané mnoha lidmi; znovu a znovu. Liší se ty 

pøíbìhy v detailech, pravda, nicménì právì 

tady je autorùv um. Obecná osa je osou toèí-

cí se zemì a nikoli jen intimního života aktérù. 

Struènost umí být sdìlná, ale vèas je rozve-

den odstavec, kdyby tatáž struènost popra-

vila sdìlení. Nìkdy bych ovšem uvítal ještì 

více informací o mužích (asi jako v pøípadì 

zoufalého mladíka Anteka). Buïme však rádi 

už za to až bravurní vykreslení žen. Ty ostat-

nì „hledejme za vším“.

V Plži mìly èasopiseckou premiéru po-

vídky Sníh a Paní Hessová, které nás vedou 

až do èasù druhé svìtové války. Ta utkvìla     

v životì autorovì a nemùže než vzlínat i na 

dalších místech knihy. Zrovna tak nìco zna-

menala jeho práce uèitelská anebo èas, kdy 

byl dílovedoucím. Nezáleží však na tom, co 

se opravdu stalo; podstatné je, že k tìmto 

lidským setkáním dojít mohlo a že jim vìøí- 

me. Ne nadarmo je Kersch také zdatným 

autorem rozhlasovým a výteèným fejeto-

nistou. Proto chápe pøesnì, co je pointa, ale 

souèasnì ví, co by bylo pointou samoúèel-

nou. Kersch není Hrabalem a není Páralem, 

ale tito autoøi by se pod nìkteré jeho texty 

možná podepsali. A pøece jsou to valy slov 

osobitého vypravìèe, který šetøí místem a èa-

sem, a když už vypráví, pak to stojí za to.

 Ivo Fencl

(NE)KRITICKY

Výseky z vnitøních krajin

Nevím, možná se mýlím, ale ta dvì mìs- 

ta zdají se mi vybavena nìjakou podivnou 

gravitaèní silou. Plzeò jako by tì pøitáhla, aby 

tì následnì, zrychleného, vymrštila na orbitu 

nìkteré z jiných planet. Kolik básníkù se zde 

narodilo, studovalo, procházelo ulicemi. Kolik 

jich, pravda nezapomínajících, žije a tvoøí 

jinde!? – To Brno, pokud vás chytí, tak vás    

už nepustí. (Výjimky brnìnských rodákù pu-

tujících cestou bludných komet mezi Liber-

cem, Ústím nad Labem, Chotìboøí a Benát-

kami nad Jizerou buïtež zvány bezvýznam-

nou marginalitou. …leda by se ozvala Praha.)  

Za pøíklad si beru jednoho z redaktorù mnou 

právì recenzované knihy: jindøichohradec-

kého Roberta Fajkuse: dlouhodobì žijícího, 

pracujícího a tvoøícího právì v Brnì.

O témže ostatnì mùže ještì lépe svìdèit 

sám autor sbírky – plzeòský rodák, v Brnì 

žijící lékaø. Vladimír Šrámek toho ovšem má   

s Fajkusem spoleèného ještì více. Podílí se 

na místním literárním životì: „je poøadatelem 

edice poezie Srdeèní výdej.“ A netrpí nadpro-

dukcí. To, že je také básníkem, nepotøebu-    

je zdùrazòovat každoroèním prezentováním 

svých nových a nových opusù. Pøed Dostiho-

vou sezónou pivovarského valacha (Srdeèní 

výdej, Brno 2015) stihl vydat Divoký advent 

(2006) a pøed tøemi lety sbírku Sova loví noc. 
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Ve Šrámkovì pøípadì však takováto úspor-

nost znamená nejen nízký poèet celkem ne-

rozsáhlých knih, leè pøedevším struènost, 

pøesnost a výstižnost v nich obsažených tex-

tù; jich koncentraci, kondenzaci: rytmickou, 

obraznou, významovou sevøenost. To je, zdá 

se, pro Šrámka dùležitìjší než hledání no-

vých tvárných postupù, metafor, myšlenek. 

Byl mu však dán dar vidìti a pojmenovat: 

„vánice šikuje vinice do útoku“. Vyhmátnout 

podstatné, signifikující. Ale zároveò ponechat 

dostateèný prostor ètenáøi, jeho zkušenosti, 

fantazii, tvorbì.

V problematiètìjších místech sbírky se její 

autor snaží o složitìji konstruovanou obraz-

nost „Svratka v kostýmku konfekèních bøehù / 

Svitavu maskuje ve vystouplém bøiše.“ Jed-

nak zde dochází k rytmickým nepøesnostem, 

jednak odvádí takováto obraznost naši pozor-

nost do pøíliš mnoha stran. Nìkde dokonce 

vìcná skuteènost pøistihuje básníkovu snahu 

pøi emblematizování, pøedstírání, sémantic-

kém vyprazdòování: „dìti se klouzají po zmrz-

lé moèi / z ubytovny se loupe graffiti / H-telu 

se odlouplo O“ jsou an sich výmluvné, èa-

sovì i místnì ukotvující a text typizující ver- 

še – kdežto jejich pokraèování „tma život hasí“ 

už patøí písni stejnì umìlé jako obehrané.

Verš „lidé se odpaøují k zítøku“ pro mne za-

chraòuje mnohost možností jeho realizace. 

Tohle mám v cizích básních tak rád: vlastní 

svobodu. Je-li mi dovoleno uvidìt onen po-

nìkud plakátový zítøek pøekryt vùnìmi i tì-

lesnými pachy, slzami, potem, moèí. Kapkou 

levitující na chøípí mezi dechem a gravitací. 

Možná by prospìlo, pokud by se autor ještì 

více a usilovnìji pokoušel myslet obrazem:   

„v obruèi náruèe“, „zdymadla si rovnají hladi-

ny.“ Za takovéto drobné, osvìživì pùsobící 

objevy jsem mu velmi vdìèný.

Bohužel však v jejich sousedství nalézám 

odjinud pøevzaté prefabrikáty: „chci / morek    

z kostí / ze srdce troud.“ – by�si do básní vsa-

zené s jemným ironickým nadhledem. Myslím, 

že tady by prospìla zøetelnìjší textová sebe-

reflektivnost, pro niž ale není dosti prostoru.

A to nejen pro malý rozsah jednotlivých 

textù. Možná také pro urèitou modelovost,    

již ve Šrámkovì básnìní nalezneme. Dochází 

v nich tedy k nastolení urèité situace – jejímu 

rozvití a rozšíøení (v prvním oddílu pøecho-

dem z pøírodního dìní k jeho prožitku v lid-

ském nitru, ve druhém prùsakem niterné 

existenciality do vnìjších kulis a vnìjšího 

dìní) – a následnému ironickému zpochyb-

nìní èi dokonce popøení v efektní a úderné 

pointì. Zajímá mne tedy, zda by autor byl 

schopen a ochoten obìtovat s rýmem i poin-

tu: pro možná ménì zøetelné, o to však na-

léhavìjší poselství? Do øádkù se mi vkrá-     

dá podivné nìmecké slùvko: Jain. Ano, i ne. 

Schopen jistìže; ale ochoten? 

Alespoò že svede patos závìru básní od-

lehèiti humorem; jímž jako by ukazoval další 

(zatím letmo naèrtnutý) rozmìr své tvorby.     

U nìhož mi nevadí, odehrává-li se v kulisách 

ponìkud literárních (pomùžeme-li si brnìn-

ským pøímìrem: jako u takového I. Petlana).

To už mi daleko více vadí pøílišná ab-

strakce (na místech, v nichž se ve Šrámko-  

vì básnìní lidské ocitá bez opory v dìní 

pøírodním) termínù stejnì mnohoobsažných 

jako prázdných: „chci / pocity / vnitønosti“ – 

jako lékaø Šrámek jistì dobøe ví, že srdce       

a støeva nejsou totéž!? Navíc ona struènost, 

pro niž jej jinak chválím, èiní takovéto pasá- 

že ètenáøi jen obtížnì pøedstavitelnými.

Nicménì nesmím smlèet ani vysokou kul-

turu básníkova jazyka, dokonalé vládnutí øe-

meslem a také to, co bych nazval vstøícným 

vztahem – k tradici i k souèasnému ètenáøi: 

aniž pozbývá Šrámkova poezie na srozumi-

telnosti, nepodbízí se, nepouèuje, nedopovídá 

pøes míru.

Pokud si ètu „jen letmo jsme na tomto 

svìtì;“ tuším a vím, že jenom kuse si pa-

matujeme, vidíme, prožíváme, hodnotíme      

a vypovídáme o tom. Pøíliš je kolem nás ne-

známého, nepoznaného, toho, co ani poznat 

nestihneme. I toho, kolem èeho jsme – jen 

letmo – prošli, nepozorní. Bílá místa se však 

dožadují naší úèasti. Pøítomnosti. Alespoò 

duchovní. Bílá místa na mapách; prázdné – 

zámìrnì vyklizené – prostory v básni.

Ivo Harák
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Znovuobjevení intimní poezie

Ètenáøky, tedy hlavnì dámy, nenechte se 
odradit názvem sbírky! Ètenáøi, tedy muži,      
v nìm mohou nalézt rysy ironické mužské 
sebereflexe, co se vztahu k nìžnému pohla-  
ví týèe, kùò jako symbol sexuality je zde na-
zván valachem a ještì k tomu pivovarským     
a ještì k tomu pøi dostizích. Ovšem uvnitø 
knížky Vladimíra Šrámka Dostihová sezóna 
pivovarského valacha (Srdeèní výdej, Brno 
2015) objevíme verše intimní poezie, které 
hravì mohou položit základní kámen mo-
derní erotické, nu alespoò intimní poezie – 
„rukama tì hladím / jsou kùží masem / pokry-
ty / èekáním oteklé // plíží se za teplem“.

Básníkùv pohled na vztah k ženì, ergo 
erotiku, je v celé sbírce naprosto konzistent-
ní. Je to láska životná, láska v každém smìru 
naplnìná – pocity, zážitky a nakonec i rodinou 
a dìtmi  – „nasnìží / neklid pomine / pápìøí / 
dìtských ruèek / skloní se k máminì prsu //     
v srdcích pøestane kruèet“.

Je to chlapská poezie. Nejen proto, že 
mnohde jsou „chlapi“ jmenovaní, nejen pro- 
to, že z veršù tu a tam zaznívají zvuky vojákù 
a bitev, nejen pro samozøejmý, ale pøitom 
velmi citový pohled na erotiku. Prostì pro 
všechno. Výraz je úseènì úsporný, chtìlo by 
se øíci lakonický. Do metafor se básník že-   
ne jako do cílového terèe, na plný plyn, bez 
jakýchkoli obav z „nemodernosti“, z toho, že 
by snad mohl básnicky vyboèovat z dnešní- 
ho pojetí lyriky. Konec koncù tøeba se právì 
díky takovým poèinùm, jako je tahle knížka, 
smìr intimní poezie zmìní. Myslím tím z vy-
jádøení zámìrnì nepoetizujících v obsahu       
i formì koneènì k výrazu subjektivního po-
hledu a prožitku, prožitku veskrze moderní-  
ho èlovìka-autora, který není kopistou ani 
epigonem kohokoli „velkého“, a pøesto se ne-
bojí barvitého básnického vyjádøení.

Samotná forma básní je znaènì propra-
covaná, osobitá: volný verš, velmi úsporný vý-
raz, ovšem metaforicky bohatý – „tma coura / 
vlhký èenich teplý kožich…“, „mlha zalyká se 
kouøem / krvinky šípkù / popsané listy pada-
jí…“ Básnické obrazy jsou øazeny  do volného 
až surrealistického proudu. – „asfaltová silni-
ce / rovnì rovná / èas klouže vpøed // noc ruce 

na volantu // nìkde zaskøípala židle / nìkdo 
lomcuje klikou // duše vykloubená z pantù…“

Úchvatná je nehledanost prožitku lyrické-

ho subjektu, který pøed našima ètenáøskýma 

oèima prostì „je“.  A to do té míry, že nás ani 

nenapadne klást si otázku, zda a jak moc je 

lyrický subjekt autor sám. Je to nepodstatné: 

oba existují pravdivì a samozøejmì – „vyjít na 

horizont / pøivázat si mraky k nohavicím / 

popadnout vítr za ocas / vzlétnout // ano / tak 

nìjak jdou do nebe frajeøi“.

Nebudu zapírat, že právì takový druh 

milostné lyriky je šálkem, který si ráda dám    

o páté a dort pak už radši vynechám. Básník 

vidí ženu pohledem plným neotøelého citu, pøi 

tom pohledem „muže“ (nikoli tedy pohledem 

pøestylizovaného alfa-samce èi zjemnìlého 

rádobyintelektuála, jak se namnoze dìje, že) 

– „kvete jasmín / smím? / co  jiní nesmìjí? // 

pøivonìt / obletìt svìt // potøísnit tì / nadìjí?“

Humor! Tak zøídkavý v èeské literatuøe vù-

bec, natož v poezii, a ještì k tomu intimní! – 

„jedu rovinou a zpívám si / chtìl bych chtìl 

bych / mít horkou krev Hunù / místo toho mám 

ožralou èuòu“. Básník neváhá použít jemný 

úsmìv spojený s jistým nadhledem nad lid-

ským snažením i u èistì erotického motivu. 

Tím dochází k až neuvìøitelnému zlidštìní, 

zpøítomnìní, pøímo ke zhmotnìní popisova-

ného prožitku – „místo špulek holky špulí /   

tuli tuli / tuli tuli / naše kyèle pøedou sukno / 

chlapi puknou // docvièily / dohrál orchestr“.

V básních se objevují také náboženské 

motivy. Nejde ovšem o nìjaká biblická jména 

nebo reflexe biblických citátù èi pøíbìhù. Jde    

o velmi neotøele plynnì do textu zabudované 

obraty, tak samozøejmé, jak plyne život sám    

v bìžných promluvách – „padají ramínka /      

z ramen // co øekne maminka? / Ámen? //  

dala má dáti / požehná ti? // do tøetice všeho 

zlého / abys byla jenom / jeho“, „dýchala na 

zápalnou šòùru / jak bùh když rozdmýchá-  

val / oheò pod vesmírem // plamen bìžel 

tìlem až / k hlavì // soudek prachu – výbuch / 

rozpínám se“.

Nìkteøí básníci jsou básníky mìsta, jiní 

básníky vesnice, Vladimír Šrámek je básník 

obojího, ale hlavnì toho moravského. Moravu 

cítíme v zachycovaném prostøedí („Svratka    
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Cesta tam a zase zpátky

Nemohl jsem si pomoct, snad mi Tolkien 
odpustí. Tento literární zážitek byl totiž svého 
druhu transdimenzionální procházka.

Mezi Sokolovem a Plzní. Ve vzduchu je 
cítit pot a alergie. Autobus nabírá rychlost,    
za okny tím pádem impresionistické koláže. 
Harry McVeigh zpívá, že se potøebuje nì-  
kam ukrýt, než zaène bouøe, a já otevírám 
Kvìty okamžikù Václava Englera (Pro libris, 
Plzeò 2015). Snesitelný kontrast, øíkám si po 
pøeètení prvních veršù, pod jejichž vlivem by 
mohl Ryan Murphy natoèit pokraèování re-
lativnì chladnì pøijatého snímku Jíst, medi-
tovat, milovat (pøièemž by druhý díl nesl ná-
zev Meditovat, meditovat, meditovat a jistì   
by se setkal s vìtším ohlasem).

Opakování je matka moudrosti a zodpo-
vìdný pøístup k cizím výtvorùm šlechtí, tedy 
uléhám do peøin, pro tentokrát v naprosté 
tichosti, abych dodal èetbì další rozmìr. 
Obracím stránku za stránkou, nechávám pù-
sobit øádek za øádkem. Nìkteré obrazy se 
malují samy, jiným pomáhám. Chvíli hoøce, 

v kostýmku konfekèních bøehù / Svitavu ma-

síruje ve vystouplém bøiše…“), ve skryté i ex-

plicitní hudebnosti. Jinak je ale básník doma 

ve všech prostøedích od velkého námìstí po 

úrodnou hroudu. Všude chodí s oèima tak 

otevøenýma, že ètenáø se mùže skrze nìho 

dívat také. „dìti klouzají po zmrzlé moèi /         

z ubytovny se loupe graffiti / H-telu se od-

kutálelo O / tma život hasí // pod hodinami / 

bezdomovec vyspává bezèasí“ (Vánoce ve 

štaflu), „kaèeny krouží v mìlké vodì / drhnou 

o písek…“, „asfaltová silnice / rovnì rovná / 

èas klouže vpøed // noc ruce na volantu…“ 

Kdo se rád dívá na život básníkovýma 

oèima, které zrovna sám nevlastní, mùže se 

urèitì podívat skrze verše Vladimíra Šrám-  

ka. Do neprostoru v neèase bych se jako on 

podívat rozhodnì chtìla – „sešli se v nepros-

toru / neèase / aby si svou nelásku / nesdìlili 

// nalodili se na tající kru // poslední pomazá-

ní / udìlila // neznaboh si myslel / že jde jen    

o další / pøedehru“.

Ilona Gruberová

chvíli sladce. Takøka dokonalá reflexe života. 
Jako bych byl jediný, kdo si ve zdravì sen-
timentálním lunaparku zaplatil jízdu na hor-
ské dráze, jež èlovìka veze tu do vzpomínek, 
tu k otázkám, na nìž prostì nelze získat od-
povìï.

Do tøetice všeho nejklidnìjšího, opìtovnì 
na cestách. Návrat do již známých krajin, kde 
vám pøíroda poví mnohem víc než èlovìk       
v bezprostøední blízkosti – pro nìkoho nadì- 
je, pro nìkoho zklamání. Èas jako by tu ne-
existoval, ale zároveò vám nemilosrdnì dý-
chá na záda spolu s nìhou, pomalostí, sa-
motou, bázní, úzkostí a vším dalším, co mù-
že na naše køehké duše cenit zuby.

Co øíci závìrem? Ortodoxnímu fanouško- 
vi skupiny Ortel se zájmem o bojová umìní, 
nervy drásající fotbalová klání a neúèelné ex-
presivní vyjadøování možná stoupne krevní 
tlak na život ohrožující úroveò, nicménì by-
tost hledající útoèištì a oázu klidu si rozhod-
nì pøijde na své – tøeba by se Harry McVeigh 
mohl schovat právì tady.

Filip Koryta

David Brabec – 

to je poezie z Èech!

Víc než Viktoria Plzeò dnes David Brabec 
šíøí slávu západoèeské metropole ve svìtì – 
a zvláštì slávu plzeòské poezie. Sotva totiž 
debutoval sbírkou Mince zpod jazyka (Pro 
libris), nejprve se pohrnuly jedna recenze za 
druhou. Z per plzeòských i mimoplzeòských 
kritikù. Nevídané! A teï si mladý autor pomy-
slnì navlékl už i dres národní básnické repre-
zentace: lipské nakladatelství Konserve totiž 
vydalo sborník Šummus – Poesie z Èech / 
Summen – Poesie aus Tschechien, v nìmž   
je až na Jiøího Daníèka  zastoupeno pøede-
vším mladší èeské básnictví. To znamená   
mj. tøi laureáti Ceny Jiøího Ortena (v Krako-  
vì žijící Jan Tìsnohlídek ml., dále Ondøej 
Buddeus, Alžbìta Stanèáková) – a „náš“ Da-
vid Brabec. Literární Ostrava, Brno èi Ústí  
nad Labem se svíjejí závistí. A leckteøí 
Plzeòané a Plzeòanky ještì víc. Seèteno       
a zváženo: proè vlastnì David Brabec ne-
získal Cenu Jiøího Ortena?

Vladimír Novotný

NÌCO SE STALO
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Vladimír Líbal

Kresba è. 17

Z POSAMETOVÉHO SKICÁØE
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Povídku Jaromíra Komorouse

Vzpomínku Jiøiny Fuchsové

Lumír Aschenbrenner (1960 Plzeò) 
- starosta a politik

Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) 
- výtvarník a publicista

Ivo Fencl (1962 Plzeò) 
- strážný, prozaik a publicista, 
  žije ve Starém Plzenci

Lukáš Frána (1998 Plzeò) 
- student gymnázia

Ilona Gruberová (1970 Plzeò) 
- pedagožka a kulturní publicistka

Ivo Harák (1964 Brno) 
- bohemista, básník a kritik, 
  žije v Benátkách nad Jizerou

Helena Jarolímková (1964 Plzeò) 
- fotografka a designérka

Petr Kersch (1934 Praha) 
- prozaik, žije v Dìèínì

Filip Koryta (1989 Kraslice) 
- student ZÈU, žije v Sokolovì

Miloslav Krist (1963 Plzeò) 
- typograf, grafik, publicista

Vladimír Líbal (1954 Mìlník) 
- úøedník, výtvarník, žije v Klabavì

Patrik Linhart (1975 Duchcov) 
- spisovatel, výtvarník a performer

Vladimír Novotný (1946 Praha)
- bohemista, žije v Chodouni

Evžen Pìnkava (po 1940 v Èechách) 
- pseudonymní kritik a básník, žije

Jaroslav Šlejmar (1955 Rokycany) 
- technik, básník
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