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EDITORIAL 1

Lze jen intuitivnì tušit.

Vojtìch Nìmec

Každý, kdo sepisuje èasopisecké edi-
torialy pøinejmenším deset nebo patnáct 
let, urèitì potvrdí, že je to poøádná fuš-
ka, žádné rutinní psaní, kdeže! Nedá se 
však svítit: editorialy jsou skálopevnou 
souèástí každého obstojného periodika, 
pøièemž literárního periodika o to více. 
Pochopitelnì vždy vznikají v jiné situaci, 
v jiném rozpoložení, koneckoncù zpra-
vidla i s ponìkud jiným zámìrem, by� 
navenek se nìco takového mnohdy ani 
nepostøehne. Ani tenhle dušièkový edito-
rial nemá za lubem nic jiného než upo-
zornit na to, co je podle našeho názoru  
v dušièkovém Plži zajímavého. Nejradìji 
bychom samozøejmì napsali, že všech-
no, úplnì všechno!

Jenže to bychom byli nekritiètí a krát-
kozrací: každý má své gusto a nemùže 
se každému líbit všechno. Buïme proto 
zdvoøilí a nejprve uvítejme na stránkách 
Plže uznávaného „návštìvníka“, totiž 
Tomáše Míku. Básníka, prozaika, pøekla-
datele, renomovanou osobnost naší 
støední generace. Tušili jsme, že Kusa-
makura, soutìž o nejlepší haiku, ještì 
není u konce, a nemýlili se: Milan Šedi-
vý s pøíkladnou umanutostí pøeložil vítìz-
né práce z dalších dvou roèníkù. Takže 
mùžeme rubriku Rok s haiku utìšenì 

prodloužit. Po delší dobì rádi uveøejòu-
jeme básnì Petra Šváchy – a dozajista 
uvítáme i „protektorátní“ pøíbìh z pera 
Viléma Hracha. Též pøíspìvky Lumíra 
Aschebrennera jsou milým zpestøením 
každého novìjšího plžího èísla. Že lze    
v Plži èíst kritické pojednání Vojtìcha 
Nìmce, to není naštìstí nic nového, je-
ho analytické úvahy jsou ozdobou èaso-
pisu, nyní ale Nìmec pøedkládá nìco 
jiného: malou básnickou vizitku. Ergo 
básnící kritik, ergo kritizující básník: kdo 
umí,  ten umí. 

Jiøina Fuchsová pøibližuje další okol-
nosti svého dávného útìku do seve-
roamerického exilu – proè vlastnì její 
vzpomínky už dávno nevyšly v Plzni 
knižnì? Nevyšly, tak aspoò tyto ukázky   
v Plži. Dále nikoli náhodou otiskujeme, 
nikoli poprvé, nìkteré nové básnì Filipa 
Koryty, kterému naopak zásluhou Pro 
libris záhy vyjde básnická prvotina.

Podìkovat je záhodno Vladimíru Gar-
davskému, který od tohoto èísla naše-  
ho èasopisu již v nìm nepùsobí. Slovy 
klasikovými: to dobré, co uèinil pro dob-
ro Plže, dobøe uèinil. Zkuste uhodnout, 
milí plží ètenáøi, kterého klasika pøejícnì 
parafrázujeme, nikoli parodujeme! 
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Vojtìch Nìmec 

Šestý element
Klesnout
ze dna
na hladinu, to je
vítìzné tažení
Ducha, tá _ _ _
hnout k místùm,
kde ryby poletují –

[možná jsi vystihl ten tisícerý div, Ty vìdoucí o dnech, zlomkem myšlenky,
celá se vytratila, schovala v nevìdomí, zùstala tušená za slovy slov 
ve slovech, až to je k nepøeètení]

bøichy k nebím,
kde se mezi mraky zavlní
jiná hladina, rozezní
kruh, zahnije ploutev
s pozdravy: „Ahój“ a „Mayday“,
když se noøí k podproudùm
ve mdlobách z tøení;
a dají se do pohybu
vodstva_mraèna: divì, s živelným vztekem zhltnou
každou šupinu (a zazáøí štìstím až hanba!)
každý høbet (s oèima zvrácenýma po vzoru žralokù)
každou bublinu vzduchu –
jako Velryba vìdomí:
pøevaluje se v Tobì, vnímáš její ponory
a skoky, rozumíš
každému tempu, jak & proè si hraje s rytmem plavby; ostatnì – nejsme snad
velrybí lidé, na vìèných cestách
v oceánech možného,
ne-možného v tlení
na bøezích moøí, jezer, øeèiš�?

Jsme i nejsme, šeptá
duch Vánku mezi vodami
a mraèny a zaskøehotá „Ahój“, a už neodpoví na „Mayday“, tak proto
to velrybobraní, výlov sítí
velkou jako svìtùdíl – dýchá to,
celé naše pokolení, aè kolen a pat prosté,
vdechuje slaný vzduch
a tuší,
že zùstane k rozebrání,
že shnije v slunci, zkroutí se do svých tíh,
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že nakrmí ptaèí veleknìze Tìla
velikého-valivého-mruèivého jako krunýø Zemì,
malého jako vesmírná hnida.

Mávni ploutví, zaber
a pluj, obracej pouštì
v oázy, velrybí synu!
Nenech se vylovit, vyhni se sítím
rozloh svìtakrajù – ale jakých vlastnì? Poznal jsem ve zøení Atlantiïana,
že „svìt“ je matný pojem, zástupná
redukce, protože je vždy množných
èísel; ohranièujeme „svìt“ jednotným
èíslem, abychom zase všemu
„rozumìli“, byli dìtinsky pyšní, že to je pøeci náš svìt, tady_támhle má hranice
a že máme jakousi zodpovìdnost jej
spravovat,
kultivovat,
nièit,
pøitom nelze
nic chápat, lze jen intuitivnì tušit, tedy imanentnì vìdìt,

že velrybí lid brázdí podproudy, protiproudy,
že na volání „Mayday“ reaguje skokem

a mávnutím zachránìné kosatky_Zabijáka_požíraèe_neviòátek,
jen ty zuby-tesáky a jejich stisk chybí,
protože velrybí lid je rodu plejtvákù mišokù,
obøích èi alespoò trolejbusích žokù na plankton,
rod neústupných, navždy_na_pochybách
ze sebe sama a okolí, øeèeno kytovštinou: jak se zachová delfín
po ploutvolevici? jakým smìrem se vydá kareta
pod ploutvopravou? jaká je migraèní trajektorie bìluh
severních, když pluji
na jih? vystøelí po mnì torpédo-harpuna, když místo ponorù
praktikuji skoky v sluncích, jak se tøíští o mùj nozderní vodotrysk?

Pøesto není pochyb:
Ryby tu už nepoletují, zamíøily chvatem quetzalcoatlù
k Zemi vìèného Ledu & Ohnì, tam,
kde uprostøed ledovcù chrlí lávu vulkán, aby
se létavé ztratily v živlu, v žárech shoøela poslední ploutev,
vypaøila se šupina, Tìlo se vrátilo do Zemì –
však vody & oblaka pojednou
zaèpí rybinou
a rým se nesmìle objeví v textu Vojtìcha Nìmce,
až celý chudák zrudne, zastydí se
a pøestane psát.
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Petr Švácha  

Stárnu jak døevo u varhan
STÁRNU

jak døevo u varhan

Témata se mi vracejí

vyšlapanými oblouky

po cestách èistých

i neèistých

Radši už nepíšu –

snad abych nesplašil

hejno starých vran

a mladá kùzlata

nezahnal dále od louky

Odlepuji známky z povadlých pohlednic

jako bych proèítal seznamy starých høíchù

Sám sebe zvìdavì se ptám

jakoupak øeèí mezi sebou

mluví andìlé

SMRT JE NAKAŽLIVÁ

Chodí podél vody

a jindy pøi silnici

Nìkdy si i zpívá

Chci po ní pozdravovat sýkorky

a ranní èervánky

Ona však pro cizí úkoly

nerada se shýbá

Zùstanou tedy ležet v prachu

Adepti její poslední volenky

øadí se pøed valèíkem

a zaklekají na hrst hrachu

VYSTOUPIT Z OBRAZU

a nezakopnout o signaturu

Maloval jsi mì

s deštìm ve vlasech

v košili po dìdeèkovi

Každý by utekl

Proto i já

Prodal jsi mì na konec Evropy

do slaného vzduchu

mezi makrely a humry

Visel jsem nad výèepním pultem

pøímo proti dveøím

Jimi i štìstí vyvìtralo

Pøišel jsem se napít vody

z domáci studny

K návratu na plátno

mì radši nepøemlouvej

NAŠEL JSEM KLÍÈ

k našim starým lžím

Ležel mrtvý pod rohožkou

A tys o ni právì

otírala køivé ráno

Dùm mì uvítal chladný

a zmatený

Snad bych mìl utéct

Zatím však kolkolem støílím

osleplými verši
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SPREJEØI POMALOVALI
mùj výlet do vzpomínky
Už nikdy nebude èistá –
ani svìcená voda nepomùže

Psí život rozmáznutý po zdi
A podpis neèitelný

Celá noc skalpelem zaøíznutá
Pøevládá èervená a èerná

Vyhlížím spasitele
který pøeloží mi mramor zpátky
do srozumitelného jazyka
Jako døív kameníci

Zatím jsou mìstské zdi tìsné jak høbitov 
A za ním lány
pøíbìhù nerozpoznaných 
a duší pomatených

Všichni bychom chtìli být
zasaženi svìtlem

Poezii naštìstí nepíší
jen psychiatøi

Z TÉ RAKVE RADÌJI HOUSLE
Chci ještì chvíli zpívat
protože tónù jsem nasbíral koš
a na celou novou knihu
I na lásku novou

Stromy od koøenù trnou
co ještì døevu naporouèím

Proè nedám strunám odpoèinout?

Pomuchlám vzpomínky
jak lásku v peøinách –
a zase mlád
a zase bez pokory

Vteøiny minuty hodiny –
èas øadím zpátky do zákrytu

a vyrážím do války
s vlastní minulostí

Nezapomeò –
z té rakve radìji housle
Døevo za døevo

PRÓZA

Vrátil se z lágru a stojí pøed bytem      
s lehce pøivøenými dveømi. V domì je 
ticho. Otevírá pomalu dveøe a rukou 
pátrá ve tmì po vypínaèi. Je tam. 
Místností se rozlije bílé svìtlo. Po pár 
krocích zùstane stát v prázdné míst-
nosti. Vyspal se na starém kanapi, které 
jediné v bytì zùstalo spolu s malou 
skøíòkou v Richardovì pokojíku. V bu-
dovì Èerveného køíže dostal od pátra-  
cí komise zprávu, podle které byla je-   
ho žena v záøí 1944 nacisty popravena 
pro ilegální èinnost a jejich blonïatý    

Kapesníèek
Vilém Hrach

syn Richard odvleèen na pøevýchovu    
do Nìmecka. Smrt své ženy vzal jako 
definitivu, ale požádal pátrací komisi      
o zjištìní místa, kde se jeho chlapec 
nachází. Pevnì se rozhodl o dítì bojo-
vat. Když jeho žena Marta chodila ve- 
èer po schùzích, opatroval hocha sám     
a èetl mu jeho oblíbené pohádky, dokud 
neusnul. Neznal, jakými úkoly byla jeho 
žena v odbojové organizaci povìøena,     
doma o tom spolu nikdy nemluvili. Byl 
pøesvìdèen, že je to tak správné, a sám 
se proto na nic neptal. Prý byl „pøi�áp-
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nutý“. Takovou charakteristiku nechtìnì 
vyslechl, když kráèel po schodech domù. 

Jednoho pozdního veèera, kdy se 
Marta dlouho nevracela, zaèal jeèet 
zvonek u dveøí a k tomu ještì kdosi silnì 
bušil na dveøe. Trvalo vìènost, než došel 
z dìtského pokoje ke dveøím a sejmul    
z nich øetízek. Nebyla to Marta, a když 
otevøel, civìl na dva muže v dlouhých 
kožených kabátech. Ten, co stál blíže, 
vyòal ruce z kapes, jednou rukou klepl 
na krempu klobouku namísto pozdravu   
a druhou zvedl klopu kabátu, aby se 
objevil na svìtle policejní odznak. Ten, 
co stál za ním, ponechal ruce v kap- 
sách a pronesl ta strašná slova: „Ge-
heime Staatspolizei.“ Odstrèili ho stra-
nou, vstoupili do bytu a za nimi ještì tøetí 
muž. Ten za sebou zavøel dveøe a otoèil 
klíèem v zámku. Na  otázky neodpovída-
li, rozsvítili ve všech místnostech a pøes 
jeho protesty i v Richardovì pokoji. Za-
èali prohledávat byt a jeho, aby nepøe-
kážel, usadili násilím do židle u stolu. 
Skonèili po hodinì a nìjaké papíry, co 
našli ve skøíni Marty, nacpali do kabátù.

V pyžamu ho vyvlékli na chodbu, do-
slova vynesli pøed dùm a nacpali do 
auta. Následovaly výslechy, bití a nako-
nec tábor v Terezínì. Vyhnula se mu tam 
epidemie skvrnitého tyfu. Dožil se konce 
války a teï tu stojí ve vìzeòských had-
rech a rozhlíží se po prázdném bytì.

Za jeho zády se ozvalo mírné zakaš-
lání. Když se otoèil, stál za ním soused  
z vedlejšího bytu a v rozpacích mu podá-
val ruku. Cosi mu øíkal, ale on jeho slova 
nevnímal. Zmohl se jen na otázku, kde je 
Richard, a dostal odpovìï: „Druhý den 
pro nìho pøijeli dvì ženy v civilu a muž, 
který prošel všemi místnostmi a za že-
nami a chlapcem uzamkl byt. Po vás tu 
bydlel plukovník wehrmachtu, který si do 
bytu vodil dámské návštìvy. Zhruba pøed 
dvìma mìsíci, nìkdy zaèátkem bøezna, 
se odstìhoval a odvezl s sebou náby-
tek.“

Na výboru mu byly vystaveny potøeb-
né doklady na jméno Jan Aschenbren-
ner vèetnì potvrzení o dvouletém pobytu 
v Terezínì a na základì lékaøské pro-
hlídky byl zbaven pracovní povinnosti.   
K potravinovým lístkùm obdržel pøídav- 
ky a získal také nárok na finanèní vý-
pomoc. Z rohového obchodu u Drvotù       
v Úslavské ulici, kde døíve manželka 
nakupovala, odnášel domù obden chléb 
a mléko a na konci ulice v dalším krámu 
dostával na prùkaz dvojité balíèky potra-
vinové pomoci UNRRA vèetnì konzerv. 

Nestál o soucitné pohledy lidí a z by-
tu vycházel radìji až za šera. Volil del-  
ší procházku kolem nádražního plotu      
a z železnièní lávky prohlížel prostor  
pod sebou s desítkami kolejiš� pøepl-
nìných množstvím osobních vagonù      
a parních lokomotiv rozstøílených kulo-
mety amerických hloubkaøù. Vagonù ne-
ubývalo, jen u lokomotiv odhadoval, kolik 
strojù bylo odtaženo do dílen od jeho 
poslední návštìvy. Po delší chvíli po-
kraèoval ulicemi mezi bloky domù, až 
došel ke kinu, kde si prohlédl plakáty 
promítaných amerických filmù Perutì 
pomsty, Tøicet minut nad Tokiem nebo 
Pìt Sullivanù. Pokaždé za rohem zùstal 
stát u školních výkladcù papírníka Eisen-
reicha, kde obdivoval obrázky s pero-
kresbami hlav koní, které tvoøily jako 
celek „kreslíøskou školu“, a byl u konce 
procházky. Ocitl se na okraji Mikuláš-
ského námìstí, kde se v parku pøed 
školou posadil vždy na stejnou lavièku. 
Tam byl vzduch nejèistší z celého Petro-
hradu a alespoò takový potøeboval k zo-
tavení. 

Den za dnem poci�oval víc a více sa-
motu a smutek. Dvakrát v týdnu pøichá-
zel do poboèky Èerveného køíže, kde døí-
ve vyplnil formuláø žádosti o vypátrání 
malého Richarda. Poslední dvì návštì-
vy s ním jednala stejná žena, a zdálo se 
mu, že jeho pøíbìhu poprvé nìkdo na-
slouchá. Ta mladá úøednice mu pøíjem-
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tou, prosím.“ Ještì než kávu èíšník do-
nesl, vyzvala ho, aby vyprávìl a pøed-
stavila se: „Jmenuji se Anna Valentová.“ 
Byl od pøírody plachý a netroufal si po-
hledìt té ženì do oèí. Ale když na desce 
stolku položila malé teplé ruce na jeho, 
zaèal pozvolna prázdná místa vyplòovat 
slovy. Teprve když opustila jeho ruce, 
aby vyòala z kabelky kapesník, pochopil, 
že jeho životní pøíbìh je pøíliš smutný.  
Uložila kapesník zpìt do kabelky, pro-
nesla potichu „nìco objednám“ a pomalu 
pøistupovala k vitrínce se zákusky.

Kabelka zùstala na židli pootevøená    
a v ní úplnì nahoøe se pomalu narovná-
val lehce zmaèkaný kapesník. Na jeho 
bílém okraji se objevily dva zkøížené 
meèe vyvedené v modré barvì. Stejnou 
znaèku a ve stejné barvì vyšívala Marta 
na svoje kapesníky. Mìla v oblibì míšeò-
ský porcelán a nìkolik hrníèkù a figurek 
této porcelánky umístila do starožitného 
skleníku.  

Jak se mohl kapesník jeho Marty do-
stat do rukou té ženy? Znaly se spolu     
a ona jí ten kapesníèek pøi nìjaké pøí-
ležitosti pùjèila? Byla nìkdy v jejich by- 
tì a jeho žena se mu o tom nezmínila? 
Vìøil, že si s Martou øíkali mezi sebou 
vše. Nemìl o tom nikdy pochyb a cítil, že 
je nemá ani teï. Je možné, aby stejnou 
znaèkou opatøily své kapesníky dvì rùz-
né osoby? Je možné, aby žena, co vybí-
rá zákusky, navštìvovala jejich byt i po 
tìch smutných událostech? Spojovalo ji 
nìco s tím nìmeckým dùstojníkem? Nì-
co ho napadlo, ale nechtìl dál o tom pøe-
mýšlet. Dokáže se pøemoci tak, aby na 
nìm ta žena nepoznala zmìnu? Musí   
to dokázat! Vrátila se a povšimla si ka-

ným hlasem zašeptala, že se mùže za-
stavit u ní v kanceláøi, kdykoliv mu bude 
smutno. Byla na pomìry vkusnì obleèe-
ná, a když se jí pozornìji zadíval do tvá-
øe, uhnula pohledem a obrátila se s lej-
stry ke svému stolu u okna. Podìkoval    
a ještì u dveøí za sebou uslyšel zøetel- 
nì její hlas: „Kdykoliv budete potøebovat, 
pøijïte.“ Zavøel za sebou dveøe a s tìmi 
slovy pøilepenými na zádech došel až na 
pìšinku v parku. Trvalo chvíli, co sedìl 
na své oblíbené lavièce, než si uvìdo-
mil, co ta žena mìla v hlase pøíbuzné-  
ho s Martou. Rozhodnou povahu, urèitì.  
Od druhého dne mu hlas nìkoho ne-
známého zaèal našeptávat, že musí tu 
ženu navštívit. Vydržel do konce týdne.   
Na poèátku pøíštího týdne zaklepal na 
dveøe a hlas, který ho krátce vyzval 
„Vstupte!“, byl stejný.

Poslechl, a když položil ruce na pult, 
doznìly její kroky na druhé stranì a své 
ruce položila na jeho. 

„Vyprávìjte.“ V tom jednom slovì  
opìt jako by poznal Martin hlas. Vyprá-
vìl o tom hrozném veèeru, o gestapu     
a pomìrech v Terezínì a na druhé stra-
nì pultu bylo stále ticho. Až po chvíli od-
povìdìla zase tím pevným hlasem s al-
tovým zabarvením: „Tady nemáme tolik 
èasu, ale kdybyste souhlasil, mùžeme  
se setkat nìkde jinde. Odtud pár metrù 
za rohem je docela slušná kavárna.     
Co byste tomu øekl dnes, až tady skon-   
èím, tøeba v šest?“ Pøikývl a s obavou,  
že mùže svoje slova zmìnit, se nakvap 
rozlouèil. 

Ten den byla obloha plná slunce a bez 
mráèku vydržela až do veèera. Do ka-
várny vstoupil o nìco døív, usedl k prázd-
nému stolku a nad vchodovými dveømi 
bylo na hodinách pøesnì šest, když ve-
šla ona. Vstal a pomohl jí z dlouhého 
kabátu, který povìsil na vìšák. Kabelku 
odložila na tøetí prázdnou židli. Když pøi-
stoupil k jejich stolku èíšník, sama ener-
gicky objednala. Stejnì tak by uèinila 
Marta. „Dvakrát pravou kávu, ne s mel-
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belky. Bez dalšího pohledu ji po pamìti 
zaklapla. Èíšník položil mlèky pøed kaž-
dého talíøek se zákuskem. Když dojedli, 
jen se zeptala, zda mu chutnalo. Odpo-
vìdìl potichu: „Ano.“ A když byl altovým 
hlasem vybídnut, aby pokraèoval, byl    
za to dokonce vdìèný. Urèitì na nìm 
žádnou zmìnu nepoznala a povídání     
o Richardovi bylo smutnìjší než objev 
kapesníèku. 

Za necelou hodinu se rozhodla ode-
jít. Pøes protesty zaplatil útratu a pøed-
stíral galantního muže, když jí pomohl  
do pláštì. Pøed kavárnou jí nabídl do-
provod, ale zvolila spoleèný kus cesty 
jen na nejbližší køižovatku. Podìkovala 
mu za strávený veèer a rozešli se. Ces-
tou domù dostal nápad a krok za kro-
kem se mu zdál reálnìjší. Zkrátka nedo-
kázal tu myšlenku zapudit.

Když došel pøed dùm a podíval se 
nahoru, zjistil, že soused v bytì svítí.     
V domì byl jediný, se kterým dokázal 
promluvit, a vìdìl o nìm, že po smrti 
manželky, zemøela krátce pøed koncem 
války, bydlí v bytì sám. Na chodbì mi-
nul dveøe svého bytu a stiskl zvonek     
na dveøích se jménem Vilém Šnajdr. Na 
chodbu vyplula pøíjemná hudba a na pra-
hu stál soused. Bude-li u nìho návštì-
va, domluví s ním jiný termín. Jen nìko-
lik vteøin na sebe hledìli, než soused po-
zdravil malým úklonem hlavy a pronesl: 
„Tak pojïte dál.“

V kuchyni povstal od stolu vysoký 
muž v americké uniformì a pøedstavil   
se jako kapitán Horák. Nezbylo, než aby 
se jako návštìva posadil naproti nìmu    
a soused se usadil na židli mezi nimi. 
Jeho návštìva vlastnì nebyla návštì-
vou. Kapitán Horák byl zpravodajským 
dùstojníkem americké armády a vzdále-
ným pøíbuzným. Poznali na nìm, že se 
potøebuje s nìèím svìøit, s nìèím, co ho 
tíží. Zaèal obìma líèit svoje pátrání po 
synovi a podrobnì se rozhovoøil o zá-
hadné úøednici Èerveného køíže. Když 
skonèil, ozval se jako první jeho soused: 

„Kdybych spatøil tu ženu, o které mluví-
te, tøeba bych ji poznal. Jednu z tìch,   
co k tomu Nìmci do vašeho bytu dochá-
zely, jsem náhodou zahlédl. Dokonce na 
delší chvíli. Stála ve dveøích osvìtlených 
z pøedsínì, než ji vtáhl dovnitø. Mluvili 
mezi sebou nìmecky a na chodbì byla 
tma jako u mne v pøedsíni. Mìl jsem po-
otevøené dveøe do bytu, ale nikdo z nich 
nemìl o mnì tušení.“  

„Myslím si, že to není tìžký úkol, a já 
vám také nabízím svou pomoc,“ ozval  
se muž v uniformì. „Postaèí, abychom 
vyèkali zítra v blízkosti východu z do- 
mu, kde ta žena pracuje. Pokud by ta 
žena, kterou vidìl strýc u dveøí tady na 
chodbì, a úøednice, kterou vy znáte, by-
la jedna a táž osoba, nebude problém 
usvìdèit ji z kolaborace a podílnictví na 
krádeži. Já se ještì pokusím vypátrat 
místo, kde se v Nìmecku nachází nì-
mecký dùstojník, který užíval byt po vás. 
Napadá mì tøeba zajatecký tábor.”  

Druhý den postaèilo jen pár okamžikù, 
aby jeho soused poznal v jedné ženì, 
která opustila budovu, tu, která tenkrát 
vstoupila do bytu k nìmeckému dùstojní-
kovi. Stejnì tak i on poznal v té ženì 
úøednici, která vyøizuje pøípad jeho za-
vleèeného syna a se kterou vèerejšího 
veèera sedìl v kavárnì. 

Události se zásluhou kpt. Horáka roz-
bìhly takovým tempem, že do konce týd-
ne bylo místo v kanceláøi u okna prázd-
né a úøednice pøevezena do vazební 
cely. V bytì kolaborantky a prostitutky za 
doprovodu vyšetøujících poznal a ozna-
èil v podstatì všechno vybavení jejich 
bytu vèetnì odcizeného míšeòského por-
celánu. Kpt. Horákovi se za nìkolik dní 
podaøilo vypátrat v jednom ze zajatec-
kých táborù pro vyšší dùstojníky i plu-
kovníka wehrmachtu, který v bytì bydlel 
a který na základì fotografií té ženy vy-
povìdìl, že byla delší dobu jeho milen-
kou a že jí z bytu vyjma nábytku pøene-
chal všechno ostatní. Nábytek, který do 
svého bytu v Nìmecku pøivezl, byl zni-
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èen za spojeneckého bombardování. 
Dùm, ve kterém se byt nacházel, dostal 
pøímý zásah a v troskách shoøel i ná-
bytek. 

Zdá se to neuvìøitelné, ale kpt. Horák 
vystopoval v Nìmecku i jeho chlapce. 
Jednoho dne na poèátku listopadu 1945 
zaznìl u dveøí zvonek. Otevøel a ve dve-
øích stála vysoká postava amerického 
dùstojníka. „Jdu se s vámi rozlouèit. Ta-
dy v republice to bohužel nedopadne 
dobøe. Je mnì to líto. Mìl jsem v úmys- 
lu po válce zùstat, ale mám o tom, co     

v Èeskoslovensku nastane, zaruèené 
zprávy. Odjíždím do Spojených státù.“ 
Podal mu ruku, ustoupil stranou a na je-
ho místì stál malý Richard. „To byl mùj 
poslední úkol.“ V tiché chodbì zùstali  
jen otec a jeho syn. Prohlíželi se chvíli 
navzájem a první podal svoji malou ru- 
ku chlapec. Za okamžik zmizela v tátovì 
velké dlani a tomu z úst vyklouzla slova: 
„Vítám tì doma, Richarde.“ Ta malá pos-
tavièka se po tìch ètyøech slovech mile 
usmála a odpovìdìla zpùsobnì: „Mein 
Name ist Oswald.“

PLŽ SMAJLÍK

Stanislav Bukovský

Pøišel Štýbr Pavel na to, že cestou do 
mého, do domu mého, pa-russki damoj, 
anglicky když já jít do dùm mùj, do mùj 
hrad, zkrátka jdu-li domù, mohu být 
zpoza keøe zákeønì pøepaden.

Pokud mám však po ruce listí a vìtvi-
èek zbavený klacek, tedy holý klacek, 
neboli hùl, mohu drzému holenkovi, je-
muž vousy dosud nerostou a už zraje 
pro šibenici, dát tou holí na pamìtnou. 
Ovšem jen pøimìøenì, pozor na nepøimì-
øenou obranu. Smyslem obrany je nejen 
ubránit bránu, aby skrz ní k nám nepøítel 
nepronikl, ale bránit se i zákeønému pøe-
padení takovým zpùsobem, abychom ani 
my, ani zákeøníci neutrpìli nìjakou újmu. 
Nejlepší by bylo vystrnadit takové nì-
kam mezi strnady.

To holky, holé, dosud neochlupené dí-
venky, takové jako ti holobrádci nejsou, 
na ty hùl zapotøebí není. Kdyby však hol-
ce chtìl nìjaký holeèek ubližovat, neby-
lo by správné nechat ji na holièkách, aby 
ji snad o všechno neobral a ona pak ne-
šla domù s pláèem a holým zadkem.

Zákeøníci a podvra�áci
aneb Štýbrùv jazykový koutek 

Zpod vrat kdyby vyrazil na pocestné-
ho drzý psík, mìl by toho podvra�áka 
zahnat do pelechu, tam jen a� si dá 
poležení neb poleh, tam a� si polehává   
a dá kolemjdoucím pokoj. Pokoj dá ta-  
ky dítì, má-li po kojení. Za pøedpokladu, 
že je dostateènì nakojené.

Kdo všechno zmùže a všechno mù- 
že, je odjakživa muž. Ta, co se všemu di-
ví, je dìvèe, dìvenka, neboli dívka. Dìv-
ka se už nièemu nediví. Dívence, co je 
nejkrásnìjší, je-li svleèená, i když slièná 
je i obleèená, øíká se sleèna. Nejsliènìjší 
je ale sleèna pøeci jen svleèená.

Peèivo kula�ouèké a žlu�ouèké jako 
housátko je houska. Rohaté peèivo je 
rohlík. Samice od hada je hádka a sa-
mec od hadice je hadec. Hadec je vždyc-
ky zelený, hadice mùže být zbarvená 
všelijak. Had bývá šedivý, ale pøi hádce 
se vidí rudì. Zatímco z prasete se dìlá 
vepøové, prasátko se dìlá zrcátkem. 
Proè je však tomu tak, asi ani Pavel 
Štýbr neví. Kdo ví, zda ví, èi neví. 
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Vojtìch Nìmec

Synekdocha Praha
Románová skladba mariánskolázeò-

ského Michala Rejža Pavlíka (roè. 1990) 
Bílá stopa (Olympia, Velké Pøílepy 2016) 
je dílo plné rozporù, pokusme se tedy 
vysvìtlit proè, v èem a v jakých souvis-
lostech. Listujíce namátkou knihou, po-
vrchnì si všimneme, jak je text struktu-
rován: v prozaických pasážích prokláda-
ných poesií „divadelních slavností“, tedy 
výstupù a zážitkù mladých hercù, se jich 
na ploše vyprávìní odehrává hned nì-
kolik. Pøibližme si, abychom více zvì-
dìli, a rázem si uvìdomili, že opìt nic 
nevíme, kterak Pavlíkova skladba vypa-
dá zevnitø, èi snad jak by mohla vypadat.

Text, jehož podtitul by mohl znít i „Mráz 
pøichází z Moskvy“, protože jej lze vy-
kládat i jako protiputinovsky, protize-
manovsky orientované varování, vize èi 
proroctví (?), je básnicky konturovanou 
alegorií s fantaskním, mytologizujícím 
nádechem, „pásmo výjevù“ (jak charak-
terizuje v doslovu Vladimír Novotný) 
doslova pan-divadelních: vždy� jevištì    
a to, co se „ne-jeví“ na nìm, jak jsou her-
ci pohlcováni inscenací-svìtem, je sy-
nekdochou soudobého svìta. Z urèitého 
úhlu je možno èíst jej i jako kompenzaè-
ní román: to, co nelze efektivnì zreali-
zovat v dramatu (pøipomeòme, že autor 
je divadelním režisérem), lze rozehrát    
v románu, komiksu, filmu. Dovolíme si     
i pracovní zaøazení Bílé stopy jako ro-
mánu-gesta, jelikož je možné vysledo-
vat i linii vzdoru vùèi odcizujícímu se 
spoleèenství „obživlých mrtvol“, ozvìnu 
nesouhlasu se stavem vìcí, aèkoliv, jak 
se ještì pokusíme vysvìtlit, se vzdoru-
jící dostává do pasti nejasných pojmù, 
zmatení souvislostí, zjednodušování.

Jaká je však taková alegorie, èím se 
vyznaèuje? Inu, jak víme z Pavlíkova 
textu, „nikdo nevidí v bílé smrt, a pøece je 
právì v ní schovaná“, a pøitom v románu 

je vše „bíle“ zaváté, aèkoliv je jaro, léto, 
protagonisté dostávají od vìtru „ledové 
facky do tváøí“, v každé kapitole-výjevu 
lze nalézt stopu po zlovìstnosti, urèité 
podtóny, textové signály, že události 
spìjí k neodvratným neblahým koncùm – 
zaznamenáme je napø. ve verších „prá-
vì kráèí smrt šílená“ nebo „zlo nechodí  
s námi ale s lidmi“. V pásmu prozaic- 
kém nalézáme metaforické líèení „fikèní“ 
Prahy („na druhém bøehu ulice“), avšak 
nìkdy snad odbytá redakce textu pouští 
do svìta stylistické neohrabanosti („V je-
denáct otvírala jeho oblíbená /…/ a pro-
fesor si ji oblíbil“) – ostatnì neobratností 
rùzných typù je v textu vícero, až nìkdy 
oèi a vše za oèima bolí!, anebo vypra-
vìè tíhne k omšelému marketingové-  
mu výrazivu, jak jej známe z TV: a tak  
se procházíme „ulicemi zahalenými do 
sváteèní atmosféry“ nebo nám snad 
všudypøítomná zasnìžená krajina „do-
kreslila atmosféru Vánoc“ – a jazykový 
signál, který by zvìstoval ironii, nenalé-
záme, text se stává pastí: to, co má být 
ironizováno, je pouze „opsáno“, a� už vì-
domky èi nevìdomky. 

Od básnických èi ryze nebásnických 
výrazù se pøesuòme k samotným bás-
ním, jak jsme již zmínili: jsou zde ve 
funkcích „ilustrací“ k vyprávìní, leè nì-
kdy se zdá, že nìkteré verše více zapa-
dají do textu, nìkteré ménì; èi je otev- 
øená otázka, zda není na místì nìco 
vyškrtnout, pøeformulovat. V medailon- 
ku autora na pøedsádce knihy èteme su-
perlativní soud, že toto „prolínání prózy  
s poezií /…/ dotahuje (Pavlík, pozn. aut.)  
k vrcholu právì v Bílé stopì" – k vrcho-
lùm a dokonalostem v lidském snažení  
a konání se vyjádøíme se skepsí pøímo 
holmesovskou, pokud ne whistleblower-
skou, a pokroèíme dále.
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Pøeneseme-li se od jazykové mani-
festace k fabuli, látce, z níž Pavlík èerpá, 
nevyhneme se konstatování, že máme tu 
èest s dystopií až apokalyptickou (jsme 
na dobré stopì orwellovsky huxleyov-
ské): politické klima je v Pavlíkem líèené 
Praze hluboko pod bodem mrazu. Snad 
proto se nad Stovìžatou usadí obrovitý 
mrak a snìží, až se hory bìlají, Perun 
usmrcuje bídné politiky blesky, snìhulác-
ký lyžaø kantorsky moralizuje, když hra- 
je s ministrem kultury karty. Utužování 
totalitního systému v èele s Prezidentem 
zahrnuje èistky, cenzuru, persekuce, ob-
èané promìnìní v apatické loutky se stá-
vají diváky režisérovy Hry, která jim     
má ukazovat zrcadlo. Vše spìje k totální 
destrukci, rozložení spoleènosti zevnitø. 

Hladomor, lágry, smrt – to vše vypra-
vìèem jen naznaèené jakoby básnic- 
kou zkratkou, èímž pøíbìh nabývá takø-
ka mysteriózních kvalit. Jistì, to vše jsou 
aktuální, palèivá témata, ovšem Pavlí-
kùv vypravìè nìkdy zbyteènì vysvìtlu-
je, jak daná situace má vyznít. Napøíklad 
nepøímo „vidìním“ postavou Profesora: 
„Prezidentùv výstup mu pøipadal od po-
èátku jako absurdní groteska.“ Jako kdy-
by si vypravìè nebyl jist, zda líèení pro-
mluv èi událostí vyzní tak èi onak; radìji 
situaci zhodnotí skrze postavu a tím si ji  
i pro sebe „ovìøí“, verbalizací zpøítomní, 
zvýrazní stylem „ozvìny“. Pøíležitostnì 
se ptejme: Patøí tato jedna z tisíce tváøí 
podceòování ètenáøských kompetencí  
(èi je to pragmatický pøístup skeptika ro-
du „nevìdoucího“ vypravìèe-pochybo-
vaèe?) k rysùm souèasné èeské prózy? 
Nejsme tu svìdky jakéhosi literárního 
ducha doby, který se nevìdomky hlásí     
o slova, vìty, romány? Odpovìdìt na 
tyto otázky by mìl zevrubný výzkum 
literárnìvìdný èi esejistické meditování, 
v naší skromné recenzi naèrtnìme jen 
postøehy, jak se text jeví a k èemu/kam 
ne-smìøuje.

Možná i kvùli nebo dík tomu, že pøí-
bìh èi zjevné poselství (manifestováno 

textem ve formì románové skladby) nì-
kdy sklouzává k literátsky, verbalistnì ši-
balské (zobanem postavy Bílé vrány)     
èi „teatrální“ patetiènosti, více by mu 
snad slušelo jiné médium, napøíklad ko-
miks. K tomuto nápadu nás mùže pøi-
vést i paralela zrùdného úsmìvu Pavlí-
kova Prezidenta ke šklebu presidenta 
USA v dystopické komiksové sérii Trans-
metropolitan Warrena Ellise. Mùže. Mù-
žeme také konstatovat, že samotný ak-
tuální autor Michal Rejžo Pavlík byl 
natolik zaujat „látkou“, jež jej inspirovala 
k sepsání románu, že se nevyhnul pre-
fabrikovaným, zjednodušujícím tezím, 
které vyznívají jako myšlenková klišé: 
napøíklad se v reflexivních pasážích 
doèítáme, že ïábel je v èlovìku, zlo je    
v lidstvu zakoøenìné; nebo že se histo-
rie opakuje; anebo „nebýt koncù, nemoh-
lo by být ani zaèátkù“. Dokonce text im-
plikuje tezi, proè za všechen marasmus     
(i kdyby šlo jen o svìt fiktivní) mùže to, 
že po sametové revoluci nebyla úøednì 
zakázána KSÈM: není snad ono „tota-
litarizující“ pøítomné v celém politickém 
spektru (nebo latentnì v prostoru vypra-
vìèova „vìdomí“, když implicitnì touží 
zakazovat jakousi politickou stranu),        
v samotném mocichtivém èlovìku? K èe-
mu je zobecòovat na binární Západ ver-
sus Východ? Svoboda versus Otroctví? 
Jedinec versus Spoleènost? 

Vždy� nakonec je všechno Jedno, bu-
deme nadále otroci svobody, svobodo-
myslní bez hlesu vedeni otrokáøi – pokud 
je vùbec vidina Svobody pøedstavitelná. 
Pøes všechno škarohlídství, že to èi ono 
je „nevyzrálé“ nebo povrchní, mùžeme 
být vdìèni, že stále v tvùrèích kuloárech 
pùsobí i mladí autoøi, kteøí intenzivnì       
i filosoficky vnímají bouølivost svìta, 
krásnou zrùdnost lidství, a snad proto   
se „romanticky“ uchylují k evokacím kra-
jiny, pøírody: však hlavními hrdiny Bílé 
stopy nejsou mladí herci, režisér èi 
profesor, nýbrž sníh a jeho vláda nad 
lidmi, metaforizovaná Smrt svobodného 
myšlení.



12VZNEŠENÉ VYHNITÍ

Stojím na verandì, pes Baader èíhá 
na hvìzdy, až vyjuknou za mraky, mì- 
síc jako andìl v andìlíèku s bledým 
ksichtem odvrácený s jakýmsi tajem-
stvím k nám zády, vzývám síly temnot, 
jsem opilý, ale pes cítí, co øíkám v du-
chu, a tiskne se k dlaždicím. Je mu zce-
la jasné, po èem toužím, ale když zmi-  
zí mraky z oèí a otevøe se modré bez-
hvìzdí, modré až k trenkám, modré, až  
to bolí, pes vyskoèí a zaduní zvon. To    
je jako zvon z Backhillu, øíkám si, ty     
tím nikdy nevolej o pomoc, nikdy nepros. 
Pes se postavil, koneènì se pøestal kle-
pat: „Jeden úder zvonu z Backhillu tì 
zachránil,“ øekl. Díval jsem se do zemì  
a kleèel pevnì pohledem pøipoutaný       
k pùdì, šutry, velké a matnì støíbrné 
hvìzdy jako sternbergity se snášely ja- 
ko vloèky na zem, kdybychom se psem 
nebyli na verandì, shoøeli bychom jako 
stvùry. Krve by se ve mnì... žádná krev   
a všechna pùda patøí vám, ale jen do    
té chvíle, než z krajkoví starých stromù 
vyraší sluníci jantarového piva, kterým  
vy nabødisráèi èajíèkáøi øíkáte spoøitelé. 
To jsem chtìl øíct a nyní a teï navìky 
své poselství již zaklínám. Øeklo, co 
musím.

Najednou ti nejsou písmenka k nièe-
mu, odíváš se v hodinu všech, ètrnácti-
letá píèa u stolu polyká slova kanálu,      
a ty nám chceš øíct, že to je špatnì, že 
jinak se mluví v hodinì hovad a jinak 
když se seká hudba? Vadí ti, moralisto, 
že ètrnáctiletá holka nepøesekne pu-
peèníkem jiná slova, než to, že jsem  
øekl, že u stolu sedí dívka krásná jak od 
stolu špunt?

 

Patrik Linhart 

 Stojím na verandì
Jsou ženy bohaté, jsou ženy chudé, 

jsou ženy letité a ženy mladé, ženy, kte-
ré zestaral život, sejmul je a nepoznaly 
ani slunce ani vítr ve vlasech, jsou ženy 
dívky úøednice, kterým na dveøe klepou 
vyklepané domovnice, jsou ženy mace-
chy vlastních mužù, macechy, ve stra-
chu klepané vlastními lívanci, kteøí mají 
tu drzost øíkat si chlapi, jsou chlapi že- 
ny, vládkynì smeèek, bez kterých bych 
nebyl já ani lidský rod, a jsou vìèné dív-
ky, které i v rýmì zkrásnìjí rýmy. 

Mùj sen mi zjevil poselství: LEPRO-
SERIE A WELLNESS STUDIO. Pak se 
sen zavøel. A já v jiném snad cizím snu 
snil dál. Ono to všechno funguje. Pozvali 
mì do Kalifornie. Pozvali mì k nim jako 
mistra nápadù. Na letišti si koupím coca-
colu a hned ji balím do hnìdého pytlí-  
ku. Øíkám si, to je nápad, venku èamtat 
colu. Už mì honí fízlové. Porušil jsem 
pravidla chlastu. Ve snu jiného èlovìka 
prchám domù a jsem v Duchcovì u po-
toka a všechno se pode mnou hroutí. 
Chodníky se mìní v aspik. Nohy lidí, 
kteøí se jej dotýkají, se stávají sulcem. 
Mùj pes se dotkl nohou chodníku a už 
sulcovatí. A rychle mu však hnátu seknu. 
Má tøi, ale je stále pes a ne sulc – ne 
sulc jako vše kolem nás. Držím svou dív-
ku v náruèí a køièím na psa, aby ji praštil 
prknem, aby omdlela a nebyla sulc.

Velké vìznice a velké firmy mají ve 
svých areálech høbitovy, za podmínky 
mlèení tam vdovy a vdovce pouští na 
propustku a dìti s rodièem. Až mrtvým 
vyprší trest nebo skonèí-li ve zkušební 
dobì, vysypou jejich kosti za plot. Malé 
firmy ty své malé ryby prostì zahrabou. 
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Nevím, nakolik je to pravda, jsem Ilma-
rinen, který v ohni našel dar štìstí, jsem 
rónin, jenž ztratil dar úøadu práce, ale 
nikdy v jejich areálech nebudu hledat 
štìstí ani práci. 

Dìjiny stravování a patrnì i linku 
èeského HDP v pìti ženách mého živo- 
ta za dvacet let vystihují jejich oblíbené 
potraviny: èoèka, knedlíky, rýže, cizrna, 
brambory. U nápojù to je ovšem zce-     
la jinak: voda, vodka, víno, pivo, pivo.     
Z hlediska bot naprosto jiné: Martens, 
Gladiator, Gladiator, Steel, Steel. Ovšem     
z hlediska oblíbených barev: èerná- 
rudá, èerná-èervená, èerná-bílá, èerná-
oranžová, èerná-modrá. Ale i kdyby by- 
la aplikace, kde bych si mohl zadat 
BRAMBORY, PIVO, STEEL, ÈERNÁ-
MODRÁ – prásk: vyndat kartu s lás-   
kou života. Budu radìji s básníky lásky    
v pekle Rákosníèkù a Makových pane-
nek, než bych s tím takhle vymrdal.  

Díval jsem se na svùj oblíbený do-
kumentární seriál Doktoøi pøes design     
a došlo mi, že na kanálu History bìží 
Válka skladù a Mistøi extrémních kupo-
nových slev. Ten den zaèínal jihlavský 
festival dokumentárních filmù, kde pin-
dali o nových postupech nevím èeho, ale 
zase mi došlo, že obøí úlovky rybích 
stvùr, namašlované pudlí frndy a problé-
my plechovky z Brazílie jsou jedno a to-
též. Ti dobøí jsou tak dokonalí, že jejich 
filmy nikdo nepouští, dokumentární sta-
nice nedává dobré dokumenty a doku-
menty to dokumentují. Taková poesie      
v hadrech a život za hadrovou oponou. 

Kdyby pohovky mìly koleèka, bude se 
životní pøíbìh gauèe odvíjet zcela jinak. 
A kdyby gestapáci a jiné státní úøady mì-
li místo èekáren pohovky, no, snad by 
nám bylo líp, a nikdo by se nebouøil. 

V noci je všechno pøecitlivìlé, nalej-
váš do misky vodu, zavøeš kohoutek      
a slyšíš zøetelnì, jak si voda oddechla  
Ve dne tøeba zlobnì zavrže, ale v noci 
udìlá takové ách oách. Nelidská èást 
stvoøení má za to, že my lidi jsme v no- 
ci krapet mimo, tak dává prùchod svým 
emocím. Jenže já jim taky dám prùchod 
a øíkám vìcem a stvoøením, co si o nich 
myslím. Tøeba záclony, v noci se chovají 
jako žluté blanité pøízraky plné pavuèin  
a nejeden pavouk na mì mrskne po-
hledy a zasnová: „Jsou to besídky zkla-
maných ilusí!“ A peláší pod postel. Ve 
dne si toho èlovìk ani nevšimne. Vše 
mlèí ve slunci i pod mrakem. 

Je mezi námi taková politická situa-
ce, která nás rozdìluje. Za posledních 
osmdesát let si nešli básníci tak po krku 
jako nyní. Ale co víc, nikdy jsem po slav-
né revoluci listopadové nemusel skrý- 

Ilustrace Miloslav Krist
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vat svùj postoj tak jako nyní. Nebylo za 
posledních dvacet let vypito tolik života-
budièù, abychom se poznali, samozøej-
mì s cílem, aby do našich dílen nahlédl 
ètenáø. Jenže do toho zase vstoupila po-
litika, stranictví a fandìní klubùm. A to 
jsem byl ve stejné partì jako bubák 
Buddeus a ani jednou jsem nezvracel. 
Kdyby se Asociace spisovatelù scházela 
v cukrárnì Ani Geislerové, mohlo vše  
být jiné. Irma Geisslová by neøekla ani 
popel, kdybych tu píèu na fleku vzal kor-
noutem. 

Napadl bych svými rty kameny, když 
spíš, rùženíny, bledé køemeny tìla, citrí-
ny s vrásky od oèí, moriony, stíny za uši-
ma, a pak bych tì bral skrze záhnìdu, 
èetl verše Julese Laforguea o bláznivé 
rekonvalescenci a o lunì, která shùry 
hledí na Missouri, ale nic z toho nestih-
nu, o prsa se mi opírá stodvacetikilový 
Martin Novák a ptá se, proè už kurva 
švagr nemám v lednici pivo, ale jen tu pi-
tomou kofolu, která mu vùbec nechutná.

Kolikrát jsem dùraznì upomínán, 
abych se už koneènì sebral, odpálil si 
pár mozkových závitù a zcela bez bás-
nì a hany napsal svùj mainstreamový 
román. To prý platí – platí to složenky. 
Uvažoval jsem nad fenoménem letních 
musulmanských útokù. Nosné téma, 
pravda? Zaujal mì pøípad útoèníka         
z Afghánistánu, který nedaleko Nice 
napadl matku s dcerou, které se prý 
nedbale, z jeho hlediska, oblékaly. Teï 
však místní policie oznámila, že není      
z Afghánistánu, ale z Pákistánu. A není 
to jedno? øekl jsem si. 

Nepatøím mezi vaøící muže, ale rád 
doma pøiložím ruku k dílu. Zvláš� když 
má žena – èert ví, èím jí koš�álová ze-
lenina ublížila – uvaøila mozeèek a dva 
dny jsme to museli jíst. A to si pište, že 

jsem pod stolem na tajno pøikusoval ský-
vu chleba s osmaženou brukví! Hned   
na druhý den jsem vystoupil s tím, že 
uvaøím obìd. Úhlednì jsem otevøel dvì 
konservy èoèky s trenèianskym párkom, 
nasekal cibuli, papriku, loveèák, pøipravil 
si ocet s feferonkou a zaèal drtit jalo- 
vec. Lucie vše pozorovala a místo aby 
se pøiuèovala, vedla øeèi. Jakože co tam 
dìlá ten jalovec a že se z toho pose-
reme, pokud to vùbec pøežijeme. „Hele, 
prdelko,“ zarazil jsem ji, „nemluv mi do 
mýho vaøení, já ti taky nekecám do toho 
tvýho mozeèku!“ 

Jazyk je vznešený, tajemný. 

Sedìli jsme u Aladina v Teplicích, sta-
rý zkušený androš ing. Jaromír Urban    
a básník Martin David. Jaromír se mì 
zeptal, co soudím o spisovatelce K. „Tak 
to je neskuteèná kunda…“ zaèal jsem      
s výkladem, jenže Martin položil pøed 
Jaromíra dvacku se slovy: „Mìl jsi prav-
du.“ Jaromír se zasmál. „Vsadil sem se, 
že a� se tì zeptám skoro na jakoukoliv 
autorku, øekneš, že to je kunda.“ „Jo?“ 
podivil jsem se. „Taky že jo!“ zaøval jsem 
po chvíli, až se Martin David lekl a roz-
trhl si košili. „Vy to nemáte furt, ale u tìch 
korektur souèasnejch autorek to vidim,  
to má každá krámy, teèe jí to horem 
pádem, cpou si tam hadøíky a jedný      
se tam zasekla štìnice, velká èerná       
a chlemtala její èmýru, z toho by se vo-
sypal každej! Pøedstavte si takovou ka-
pitolu vo krámech Jany Eyrový, tøeba,  
jak kramaøí v tom pøíšerným pas�áku      
s kámoškou, co umírá na tuberu. Ètyøi    
z pìti!“ „Co ètyøi z pìti?“ opakoval Jaro-
mír. „V tolika knihách se s gustem ro-
zepisujou vo krámech.“  

Poštovní schránka na høbitovì se 
vybírá o pùlnoci. Brzo?
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Ten se bude divit
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Deset dní v Athénách ubìhlo jako 
voda. Nìkolik prvních dopolední jsme 
strávili na ambasádì v celkem srdeè-
ných rozhovorech s Johnsonem v èer-
ných brýlích. Rozhovor zaèínal pokaž- 
dé stejnì, jméno, odkud jsme, proè jste 
utekli. A každých deset minut obligátní 
otázka: „A jste komunista?“ Když se 
Johnson stejným zpùsobem zeptal Jaro-
míra asi potøetí, ten to nevydržel, vyletìl 
ze židle a nevybíravým zpùsobem za-
øval na agenta, že jestli ještì jednou 
položí tuto otázku, že za sebe neruèí. 
Johnson se rozesmál, mávl rukou, øekl 
„Tak dobøe!“ a výslech ukonèil. Za nì-
kolik dní, v prùbìhu kterých nám zaèa-  
lo být jasné, že øecké úøady se o nás 
zaèaly hloubìji zajímat a že z nìjaké-   
ho dùvodu to Johnsonovi nebylo pøíliš 
milé, se naši agenti zeptali, jak si to 
pøedstavujeme s tím exilem? Inu, do 
Ameriky, pøejeme si letìt do Ameriky, 
vèera už bylo pozdì… 

Johnson i jeho pøítel se nám vysmáli. 
Holoubkové, do Ameriky by chtìl kde-
kdo. Trvá to v nejlepším pøípadì mini-
málnì šest mìsícù. Ale protože jste 
utekli v Øecku, máte  dvì možnosti: buï-
to èekat na imigraci do Ameriky tady       
v Øecku, anebo, a to my bychom pre-
ferovali, vás dopravíme do uteèenecké-
ho tábora v Nìmecku. Máme tam pro 
uprchlíky zaøízení, ubytování, stravování, 
všechno. Takže se rozhodnìte, a dejte 
nám vìdìt. Rozhodli jsme se. Èekat na 
odlet do Ameriky budeme v Nìmecku. 
Johnson a spol. to vzali na vìdomí. 
„Dobøe. Dopravu zajistíme. Zatím vás má 
na starosti charita a pan Raptopoulos, 
kdybyste nìco potøebovali.“ 

K našemu pobytu v Athénách – více- 
ménì popsanému v kapitole o Janu 
Tumlíøovi – zbývá málo dodat. Jedno od-
poledne nás sleèna od charity zavezla 

do jakéhosi skladištì starého šatstva 
spravovaného Èerveným køížem. Každý 
z nás si mohl vybrat jednu blùzu, sukni, 
kabát, dokonce i plavky. Vybrané oša-
cení zavezla do èistírny a další den pøi-
vezla vyprané a nažehlené na ramín-
kách do hotelu. Pan Raptopoulos vyplá-
cel každému z nás tøicet drachem den-
nì. Obnášelo to sice jen jeden dolar, ale 
vzpomínám si, že jsme ze zmínìných 
penìz chodili dvakrát dennì do restau-
race, jednou dennì pojedli nìco u pou-
lièního stánku, a ještì jsme si v obcho-
dech zakoupili nìco potøebných maliè-
kostí. S výbavou od Èerveného køíže 
jsme z Øecka, kde jsme zanechali vše 
na turistické lodi, odlétali oba málem      
s plným kufrem vìcí.

Kromì dobrodružství prožitých s Ja-
nem Tumlíøem, sleènou od charity a Aris-
totelem Raptopoulem jsme se v prù-
bìhu deseti dní navzájem seznámili        
a s výjimkou záhadné soudružky, kte-   
rá  o sobì prohlašovala, že je pøíbuzná 
Maxe Schmellinga, a proto nemíní žá- 
dat o azyl v Athénách Amerièany, ale 
Západní Nìmce, jsme více ménì proži-  
li tìch deset dní jaksi èeskoslovensko-
uprchlicky, pospolu. Nìkdy jsme chodí-
vali na rychlé obèerstvení do menšího 
bufetu na rohu dvou rušných ulic ne-
daleko hotelu. Tento bufet sehrál v na-
šich dalších osudech dùležitou roli, když 
jednoho odpoledne nás v hotelu shro-
máždil Johnson a vydal rozkaz: „Sbal-   
te si všechny své vìci. Zítra odpoledne, 
pøesnì ve dvì hodiny, ani minutu pøed, 
ani minutu po, pøesnì ve dvì, budete 
všichni se svými vìcmi pøed bufetem.    
V hotelu nic nevyøizujte, vše bude zaøí-
zeno. Nikomu se o nièem nezmiòujte.   
Je to jasné?“ Všichni jsme pøikývli. 
Uvìdomovali jsme si, že pokud se Ame-
rièané snažili omezovat naše styky         

Jiøina Fuchsová

Athénská bondovka
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s øeckými úøady na co nejmenší míru, 
mìlo to svoje opodstatnìní. Po posled- 
ní noci v Athénách jsme se sbalili. Pa-
pundeklové kuføíky, plastikové taštièky, 
jedna èervená, druhá zelená. Na náš 
poslední obìd se nepamatuji. Zato si 
velmi dobøe pamatuji nárožní bufet. 

Jsme tam ve dvì my dva, Ota a Jar-
milka, Lojzík. Ale kde je Fredko-Brati-
slavèan? Pøesnì ve dvì pøistává pøed 
bufetem velvyslanecké auto. U volantu 
šofér, vedle nìho Johnson v nepostra-
datelných brýlích. Bìhem pìti, šesti vte-
øin jsou naše saky paky v kufru, my 
všichni v bouráku. Fredko nikde. John-
son na pøedním sedadle je nervózní ja-
ko pes. Dívá se na hodinky a pozoruje 
ulici za námi. Fredko, kde je ten Fredko? 
drtí v zubech náš James Bond a nadává, 
ne, on pøímo kleje, dost sprostì, v nìko-
lika jazycích. Koneènì, zpoza rohu se 
vyvalí Bratislavan s malým kuføíèkem, 
Johnson vyletí z auta, narve opozdilého 
høíšníka do auta i s kuføíkem a vydává 
rozkaz: „Šlápni na to!“ 

Šofér odrazí od chodníku rychlostí 
meziplanetární rakety, ale je pozdì. Za 
námi silnì jeèí policejní houkaèka a øec-
kou policii máme v zádech. Šofér se ne-
dává vyrušit z klidu, hbitì se proplétá 
dvìma, tøemi ulicemi dál na hlavní tøídu  
a tam, hlava nehlava, zelená èervená, 
zpùsobem, který se silnì podobá rych-
losti pøes sto kilometrù v hodinì, brázdí 
prostøedkem Athén smìrem k Pireu. 

Uprchlíci sedí namaèkáni vzadu, a buï-
to z nedostatku dýchacího prostoru, 
buïto hrùzou ze šílené honièky, ani ne-
dýchají. Krásné Athény se kolem nás mí-
hají jako ve zbìsilém filmu. Šofér na to 
šlape, Johnson se neustává dívat do-
zadu. Po nìco minutách, deseti, dvaceti? 
pøestává nadávat a otáèí se po jízdì. 
Šofér na to nepøestává „šlapat“. Jeèení 
policejních sirén zaniká v dálce za námi. 

Pøeletìli jsme mìsto, potom pøedmìs-
tí, už vidíme moøe. Blížíme se k vojen-
skému letišti. U brány hlídané nìkolika 
ozbrojenými vojáky Johnson vystrèí ru- 

ku s nìjakou legitimací, brána se zvedá, 
projíždíme, brána za námi zapadá. Auto 
jede dál, k nízkým podlouhlým letištním 
budovám. Pøi zpìtném pohledu vidíme 
nìkolik policejních aut. Zastavují pøed 
bránou, brána se nezvedá. Nezbývá jim 
než otoèit a skuteènì, ještì je zahlédne-
me, jak odjíždìjí. James Bond nás unesl 
øeckým úøadùm pøed nosem.

Vyloïujeme se u jedné z podlouhlých 
budov, vlastnì spíše barákù. I s vìcmi 
nás vedou dovnitø. Johnson nás ještì 
jednou všechny oslovuje, potom nás 
pøedává vojenskému personálu letištì. 
„Have a safe flight,“ øíká, dnes ne rusky, 
ale anglicky. „And good luck in America. 
Hope you have fun!“ Èerné brýle se ani 
nepohnuly, snad je má k tomu oblièeji 
pøirostlé. A úsmìv od ucha k uchu.

Po Johnsonovì odchodu pøináší je-
den z vojákù zelené vojenské kombi-
nézy. Na každé kombinéze je pøišitá 
cedulièka s anglosaským jménem. Na té 
mojí je napsáno: Peggy Smith. Rozkaz:   
v pøilehlých dvou kanceláøích, ženy vpra-
vo, muži vlevo, se máme pøevléci do 
poskytnutých uniforem. Po pøevléknutí 
nás každého fotografují, pokud ještì 
dnes existuje americké vojenské letištì   
v Athénách, pokud nás neskartovali, na-
lezli byste tam podobenky šesti Èe-
choslovákù s pravými americkými jmény.   
Po fotografování musíme všechny naše 
svršky pocházející z Èeskoslovenska, 
všechny vìci, na kterých je nìjaká znám-
ka èeskoslovenské výroby, vysypat na 
stùl. Dva vojáci peèlivì kontrolují každý 
kousek prádla, každou nášivku, každý 
pøedmìt. Košile s výrobní znaèkou Šu-
mavan jdou do zvláštního pytle. Já pøi-
spívám malinkatým nožíkem zakoupe-
ným v Rokycanech, kde jsem chodila   
do ètvrté tøídy. Je krásnì barevný, za se-
dmdesát korun mi ho kdysi koupil dì-
deèek, a když se otevøe, je na èepelce 
vyraženo: Czechoslovakia. 

Jeden z uprchlíkù, neprozradím kte-
rý, sype z kapes, k nepokrytému veselí 
všech úèastníkù, krabièku s nápisem 
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Primeros. I ta, s èeským jménem, konèí 
ve vojákovì pytli. Je nám vysvìtleno,   
že kdyby s námi americké vojenské 
letadlo havarovalo, svìt se nesmí do-
vìdìt, že pasažéøi byli Èechoslováci. 
Pytel s naší èeskoslovenskou znaèko-
vou výbavou bude v prùbìhu letu opat-
rovat dotyèný vojáèek, po pøistání v Nì-
mecku nám všechno vrátí.

Letadlo, vlastnì letadélko, vypadá 
jako stíhaèka. Je vojensky zelené, je to 
tryskáè, a uvnitø jsou jen tøi sedadla: pro 
pilota, navigátora a našeho prùvodce. 
My budeme sedìt v úložním prostoru za 
pilotem, nejprve jen bezpeènì na podla-
ze, pozdìji si k okénku po stranì mùže-
me pøisunout jakési bedýnky a kochat se 
západem slunce nad Apeninami.

Západ slunce, potom se stmívá, le-
tíme do noci. „Volové, volové!“ ozývá se 
jeden z èeskoslovensko-anglo-saských 
pasažérù. „Co když jsou to nìjací po-
divní agenti a letí s námi pøímo do 
Moskvy?“ „Kuš, vole, na takovýhle øe-
èièky je trochu pozdì, nezdá se ti? To  
sis mìl rozmyslet, než jsme do téhle 
rakve nalezli.“ Umlkáme. Letíme, letíme. 
Vojáèek nám v polovinì letu nabízí 
sendvièe a horkou kávu z veliké ter-
mosky. Uprostøed temné noci pøistává-
me. Pøistáváme, nevíme kde. V nìjakém 
mìstì, nevíme, ve kterém. Vojáèkové  
na otázky neodpovídají. Po pøistání je     
k letadýlku pøistavena dodávka, okénka 
má zatemnìná. Jsme spolu s vojáèkem 
a pytlem našich èeskoslovenských vìcí 
naloženi do dodávky. Auto se rozjíždí, 
nevíme kam. Po øecké kapitole naší 
uprchlické anabáze zaèíná kapitola dru-
há. Nìmecká. Jsme v Nìmecku.

Cestou do exilu mìli manželé Fuch-
sovi s sebou jediný dokument, letáèek    
z pavilonu Ameriky na IV. Mezinárod- 
ním veletrhu v Brnì s textem: „Jménem 
lidu Spojených státù amerických zdra-
vím a vítám všechny návštìvníky ame-
rické exposice v pavilonu národù na      

IV. Mezinárodním veletrhu v Brnì. Naše 
americká spoleènost neustále pracuje  
na vývoji a využití prostøedkù vìdy         
a technologie, aby uspokojila hospo-
dáøské potøeby a pøirozené aspirace 
všech lidí. Tato exposice je pouze let-
mým pohledem na americkou technolo-
gii a produktivitu. Doufám však, že 
pøesto poskytne urèitou pøedstavu o tom, 
jak pøispívají k lepším životním a pra-
covním podmínkám pro všechny. Pøeji 
Vám, aby Vaše návštìva u nás byla pøí-
jemná. John F. Kennedy.“ Ten se však 
jejich prezidentem nestal. Týden pøed 
naším pøíletem do New Yorku podlehl 
atentátu v Dallasu ve státì Texas.

  Letáèek „Poselství presidenta Spojených 
státù amerických“ rozdávaný v roce 1962 
na brnìnském veletrhu.  

                                    Archiv Miloslav Krist
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Tomáš Míka

Déš�

NAVŠTÍVENKA

Prší jako by nikdy nemìlo pøestat
Prší bez rytmu
Vojsko jde pøímo tam 
kde slyší tlouct srdce
Se hýbe
Je horké
Umlátit srdce
jinak umlátí nás
Srdce se bojí deštì
tekutých vojákù za sklem
úpí a trne – zná osud
který je nachystán pro nì

Déš� vzpomínek odplavuje pøítomnost
ponechává jen skálu budoucnosti
na niž se drápe ten kdo z ní spadne
Jsem pták na nìkolik vteøin 
mé ruce jsou køídla 
dlanìmi vzpírám vzduch

Mìkký déš� snažení o dobrý život 
a hlavnì smrt
štìstí na plné koule prosíraného žití?
Bylo by to krásný
blejt naposled
a pak se stát hlínou
které se nepostaví
èekat na transformaci do zástupù hnilobných procesù – 
tìch
neindividualizovatelných
mikroskopických
kamarádù smrti a deštì

Samá voda
Samá voda
Pøihoøívá

Byli jsme nad deštìm
letuška mì odvedla do zavazadlového prostoru
po zrezavìlých toèitých schodech jako mají v dole Mayrau
Stály tam zrezavìlé píchaèky
ze stejného dolu nebo snad pøilehlého vìzení
kriminálu pro tìžce zhøešivší
ty s opravdu vrozenou lobotomií 
a jejich rodièe
Mají tam snad jako chovance všechny ty gaunery, které jsme v životì potkali?
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Svezli je tam z celého svìta, ze školek, základek, gymplù, vejšek, první práce, druhé 
práce, brigády, tøetí práce, sousedovic bytu, dalšího sousedovic bytu, z té tramvaje 
narvané revizory zamlžené lijákem, z televize a z milostné postýlky? Copak tam mùžou 
zavøít celý lidstvo kromì mì a mejch kamarádù? Já nevím, asi mùžou...

Nikdy neøíkej: hop! jsem svoboden
ani když si poskoèíš
hop hop
Co ty víš jestli nìkde nìjaký neviditelný okov nenosíš
nenápadnou kouli na øetízku od hodinek za sebou nevleèeš
mnohdy si toho lidé ani nevšimnou
že mají na rukou želízka
To je pøece vytetovaný 
øíkaj
Mnohému unikne i to že je svázán do kozelce a málem ani nemùže dýchat
a svádí to na astma po mamince
na ten vìèný déš� venku
„Prší tak silnì,“ øíká ten muž èi žena, „že mi zaèínaj narùstat žábry!“

Buší do nás kapky ze všech stran dokonce i zespoda
ale však my víme proè nevíme nic o vlastní svázanosti
však my si to nikdy nepøipustíme
pouta všude kam èlovìk sáhne
Ach ten slejvák
ten prokletej déš�
Každá Sahara je dnes Anglie
Každá Afrika Irsko s Indií dohromady
Ale já bych tenhle deštíèek
tuhle májovou spršku
nevymìnil ani za párek exotických hlodavcù v nohavicích svých kalhot
Jejich hebký kožíšek
jejich ostré zoubky
ne ne
je to lákavá pøedstava
ale déš� je déš�
vyviklává stolièky
zalyká útroby bahnem
ten si nenechám vzít
glo glo glo glo glo glo glo!

Déš� jako slzy našich nejbližších které už dávno nedojímají
známe je jako stokrát snìdený krajíc
Se suchým okem hledìl na pláè cizích nejbližších a pøipadal si jako v dole Mayrau
mezi kufry a taškami
bylo trochu zima
ale letuška svlékla uniformu
a øekla pocem
a bylo teplo – den první
Válet se nìkde ve stratosféøe s pocitem že jsme sfárali pod zem
to tady ještì panáèku nebylo
K tomu ta mrtvolnì zahuspeninovaná rychlost
tisíc kilometrù v hodinì
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ta už si vìtšinou poradí se zatuchlostí šachty
Nikoliv však v tomto pøípadì

Tento uhelný dùl letìl nìkde ve výšce Èomolungmy
no to jsem zpìtnì èumìl když mi to promítali
Nepoznával jsem sám sebe
rychlost mì protáhla jako žvýkaèku
i letuška byla ve všech ohledech prodloužená 
jako rozmázlá mávnutím štìtky
Nemyslel jsem si že by byla jednou za cenu dvou z Hlavního nádraží
to ne
zatímco jsem blil a blil
jako dva kterým je zle 
za cenu jednoho za všecky
do kufrù do tašek
nic netušících 
cestujících
a èichal uhlí
pøímo z letušèina podpaždí

Prší
Škoda že v tom stavu nelze zùstat vìènì
nechat si narùst žábry
udìlat si obývák v zavazadlovém prostoru øítícího se tunelu plného spoøádanì sedících 
chodcù s obojky na krku 
a svázanýma nohama
pod zrezivìlým schodištìm dolu Mayrau vykovaným ve stylu secese
Nebo� zde jsme 
povzneseni nad déš�
pøitažlivost naši nelze srovnat se zemskou
kapky se každopádnì chtì nechtì rozhodly jinak
a tady je sucho
Až na ty moje zkurvené blitky jichž nebyl ušetøen jediný kufr èi taška 
jež jsou na nebesích

Amen

je to samota
lidi telefonujou
stojí na zastávkách
a neznám je
nevím, kdo to je
pasáci se hádají s prostitutkami
auta mají èervená svìtýlka
je listopad
pomìrnì ještì teplo
ale smrt je cítit ve vzduchu
nebo
aspoò spánek útlum
ale èlovìk nikdy nespí
jako èert
ne jako medvìdi a jiná pøezimující zvíøata
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the west burns down
in the pipe of an old man
quenching the century

Západ zhasíná
v plynové karmì starce
útlum století

Izeta Radetinacová 
(Srbsko)

rice seedlings
on the cloud
reflected in the paddy fields

sazenice rýže
na oblaku
zrcadlí se na poli 

Jukiko Jamadová 
(Japonsko)

leaf by leaf
the wind tears 
away autumn

list za listem
slzy vìtru
podzim pryè

John Tiong Chung Hoo 
(Malajsie)

Foggy bridge –
a tram
floats

Most v mlze –
tramvaj
pluje

Daniel Gahnertz 
(Švédsko)

Kusamakura XIII. 

only the stars
seem so familiar
refugee camp

Jen hvìzdy
zdají se blízké
táboru bìžencù

Boris Nazansky 
(Chorvatsko)

left behind
skimming stones
moonlit ripples

necháno tam
házení žabek
mìsíc i pøíboj

Simon Hanson 
(Austrálie)

Wailing wall
one child tells me
the truth

Zeï náøkù
dítì praví mi
pravdu

Maja Kisjeva 
(Bulharsko)

dementia seasons 
candied springtime 
attenuate memories

dementní období 
kandovaného jara 
oslabuje vzpomínky

Jack Wood 
(Nový Zéland)

shooting star
my childhood
where it used to be

padá hvìzda
mé dìtství
kde je dnes

Stephen A. Peters 
(USA)

cat in the garden 
untangling twilight

koèka v zahradì 
rozmotává stmívání

Annie Bachiniová 
(Velká Británie)

dandelion a wish 
lingers on the breeze

pampeliška Pøání 
loudá se na bríze

Jennifer 
Sutherlandová 
(Austrálie)

lunar eclipse –
drawing empty circle
with black ink

zátma luny –
prázdný kruh
èerné tuše

Nicole Pottierová 
(Francie)

v pøekladech Milana Šedivého

(19. roèník 2014)
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day’s catch –
fishermen tugging
the horizon

chytil den –
rybáø škube
s horizontem

Carl Seguiban 
(Kanada)

stretched wings –
sovereign in azure
a kingfisher

rozpìtím 
suverénní v modøi –
ledòáèek

Virginia Popescuová 
(Rumunsko)

crossroad in the field
shadows of clouds 
go across

køižovatka v poli
stíny mrakù
jdou køižmo

Ljudmila Christova 
(Bulharsko)

Sahara night
twinkle by twinkle
scarabs multiply

Saharská noc
tøpyt za tøpytem
skarabi se množí

David Cobb 
(Velká Británie)

A cicada’s shell
Is now listening to
His own voice

Skelet cikády
Teï naslouchá
Svému šustìní

Hiró Nakano 
(Japonsko)

a camellia drops
onto a stone washbasin
shake of blue sky

z kamélií kape
na umyvadlo z kamene
tøas modré oblohy

Masako Hajašiová 
(Japonsko)

The sea at night
whispers near the coast
to the lonely ones.

Moøe za noci
šepoce u pobøeží
k osamoceným.

Dušan Ðurišiæ 
(Bosna a Hercegovina)

his bow-tie
in my white shoe
honeymoon

jeho motýlek
v mých lodièkách
líbánky

Maja Kisjeva 
(Bulharsko)

big bang the rush 
before the doors 
slam shut

bum bác hned 
spìch než dveøe 
na prásk cvak

Martina Heinischová  
(Nìmecko)

full of beans
the secret
spilt

v plném nadšení 
tajemství
kec ho

Jiøí Šebek 
(Èeská republika)

wild stream
my thoughts
etc.

dravý proud
mých myšlenek
atd.

Stella Pieridesová 
(Øekynì žijící v Londýnì)

butterflies
in my living room
still grieving

motýlci
v obýváku
ještì se trápí

Marianne Paulová 
(Kanada)

(Dokonèení pøíštì)
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Filip Koryta

Jednou nìkoho zabiju
ÈISTÝ

vymazal jsem 
tvoje telefonní èíslo 
a 
na uhel spálil 
všechno 
co by mi tì 
mohlo pøipomínat 

kromì vzpomínek 
pod nánosem prachu 
už neexistuje nic 
co by nás dva spojovalo 

až se jednou potkáme 
nepadnu 
ti k nohám 
jako žebrák na Staromìstském námìstí
nerozklepu se 
jako Peruánec 
teleportovaný za polární kruh 
a 
nezaènu se potit 
jako fotbalový záložník 
v nastaveném èase 
nervy drásajícího utkání 

– – –

pár let 
v léèebnì 
s èlovìkem 
udìlá divy

NEVÌØ

když ti øíkají
že jsou blízko 
když tì pøesvìdèují 
že nic není nemožné 

když ti tvrdí 
že se není èeho bát

lžou

SUICIDÁLNÍ TENDENCE

všechno je pøipravené 

mohl bych 
pøinést nejvyšší obì� 
v podobì lidské pochodnì 
a 
s trochou štìstí 
po mnì 
pojmenují námìstí 

mohl bych 
se pohoupat na lanì 
nebo 
si provìtrat hlavu kulkou 
a 
dojít tak Nirvány 

mohl bych 
si k nohám pøidìlat závaží 
rozèeøit hladinu 
a 
na dnì øeky 
hledat Virginii Woolfovou 
nebo 
porovnat síly s gravitací 
a 
po hrabalovsku 
zaplachtit vzduchem 

mohl bych 
to pøehnat 
s elektrokonvulzivní terapií 
a 
v pøíštím životì 
se narodit 
jako parejnok elektrický 
nebo 
se oddat 
drastiètìjším formám autoerotiky 
a 
utáhnout opasek víc 
než je zdrávo 

staèí si vybrat
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SVÌTONÁZOR KVERULANTÙV

tìžko 
se vìøí tomu 
že 
je všechno tak 
jak má být  
a 
že všechno 
co se stalo 
se stalo prostì proto 
že 
se to stát mìlo 

fatalismus 
mi nevoní stejnì jako 
placení daní 
stejnì jako veškerá náboženství 
filmový prùmysl a herectví obecnì 
stejnì jako sportovci 
politika a žumpa médií

život a spoleènost 
mi neustále házejí 
klacky pod nohy 
a
pokoušejí se 
mì srazit na kolena  

jediným majákem 
v té neproniknutelné inkoustové tmì 
je 
možnost pošpinit 
co se dá

TERAPIE BOURACÍM KLADIVEM

prosím 
vyprávìj mi 
o svém bývalém pøíteli 

zajímá mì všechno 
všecièko! 
každièký detail 
od 
dárkù k narozeninám 
až po 
rozmìry a tvar penisu 

kde všude jste spolu byli? 
a co všechno jste tam vidìli? 

kolik jste chtìli mít dìtí? 
a jaká jména jste pro nì plánovali? 
jak jste se dali dohromady? 
proè jste se vùbec rozešli? 
jak èasto na nìj myslíš? 
jste v kontaktu? 
píšete si? voláte si? vídáte se? 
pøeješ jeho mámì hezké svátky? 

nezapomeò zmínit 
že pro tebe 
vždycky 
bude nìco znamenat 
a 
že pro nìj 
vždycky 
budeš mít slabost 

každá další hláska 
každé další slovo 
každá další vìta 
mì vrací zpátky na zem 

a 
já ti 
za to dìkuju 

ZMIZET

když 
už je mìsto k nevydržení 
chodím se procházet 
do lesù 
a 
chcaje na koøeny stromù 
si pøedstavuji
jak moèím 
na hlavy svých sousedù 
a 
tak 
jako se zlatavá tekutina 
rozlévá 
po jehlièí, mravencích a blátì 
proudí i mým tìlem 
nebývalý pocit uspokojení 
a 
blaženého klidu

jednou jistì nìkoho zabiju

a možná 
to ani nebude trvat dlouho
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Nepovažuji se za celebritu. To, že se 
veøejnì projevuji, snad ze mì nedìlá VIP 
osobnost. Ale lhal bych, kdybych øekl, že 
mi to nedìlá radost.

Jednou jsem mìl pár dní po vystou-
pení a zašel si s kamarády na jedno. Jen 
tak si popovídat a øíct si, jak to jde.

Bohužel jsme si nemìli toho moc co 
sdìlit, jelikož se vídáme dennì, a tak       
o sobì všechno víme. Proto jsme také  
šli domù pomìrnì brzo. Já pøišel v jede-
náct veèer. I tak jsem mìl v plánu oka-
mžitì ulehnout a spát.

Jenže jsem mìl takové nutkání, za-
pnout poèítaè a podívat se, jestli mi nì-
kdo nenapsal. Tak jsem tedy zprovoznil 
mašinu a byl jsem velmi pøekvapen, když 
jsem dostal zprávu od zcela neznámé 
sleèny, že prý hledají ètvrtého spoluhrá-
èe na hospodský kvíz a já jsem jim pøi-
padal vtipný. Znají mì z veøejných vy-
stoupení.

Byl jsem skuteènì zaskoèen. Nevìdìl 
jsem, jak mám reagovat, jestli mám vù-
bec nìjak reagovat. Ale øekl jsem si, ne-
mùžu své fanoušky zklamat a navíc by  
to mohla být legrace. Odepsal jsem, že 
pøijdu.

Volal mi Pejza, jestli s ním nepùjdu na 
chvilku na jedno. Usoudil jsem, že mi to 
bude krásnì navazovat s tím kvízem,      
a tak jsem tedy vyrazil. Nebyl to možná 
dobrý nápad. Chvilku mi vrtalo hlavou, 
jestli je vhodné se pøedstavit zcela ne-
známým lidem v ne zrovna svìžím sta-
vu. Pak jsem si to zdùvodnil tím, že jestli 
mì mají za umìlce, nesmím je zklamat 
tím, že budu støízlivý. Naštìstí to nepo-
znali.

Mìl jsem ovšem jiný problém. Nevì-

dìl jsem, jak ti lidé vypadají. A sednout si 

Jan Paur

Jak mì oslovili cizí lidi
k jinému stolu by mohlo být nevhodné. 

Shodou okolností šla kolem sleèna a po-

znala mì, øekl jsem si, to bude urèitì 

ona. A taky že ano.

Zavedla mì tedy ke stolu a pøedsta-

vila zbytku skupiny. Nastalo takové trap-

né ticho. Ale po ètvrt hodinì se nám ho 

podaøilo prolomit.

Kvíz samotný byl celkem nároèný, byl 

v angliètinì, kterou úplnì neovládám,      

a proto jsem nevìdìl odpovìï skoro na 

žádnou otázku.

Když už to vypadalo, že jsem napros-

tý nic nevìdoucí pitomec, dostal jsem 

šanci u závìreèné otázky. Když byla po-

ložena, všichni se na sebe jen nevìøíc-

nì dívali. Po chvilce mi to nedalo a ze-

ptal jsem se, na co se vlastnì ptali.

„Kolik mìøí plzeòská vìž.“

„To je jasný. Sto dva metrù, to ví kaž-

dej,“ øekl jsem naprosto sebejistì jako 

mistr svìta, co všude byl a od všeho má 

klíèe.

Vyhráli jsme velké panáky vodky, kte-

rou nepiju. Ale každopádnì jsem rád, že 

jsme to vyhráli. Pøi odchodu domù jsem 

se musel zeptat na jednu vìc:

„Jak vás napadlo mì pozvat na hos-

podský kvíz?“

„Byli jsme už trošku piclý a v záchvatu 

geniality nám to pøipadalo jako skvìlej 

nápad. Nepoèítali jsme s tím, že odpo-

víš, takže jsme byli lehce v šoku z toho, 

že jsi odepsal,“ vysvìtlil mi mladík, bratr 

sleèny, která mi napsala.

Hlavnì že byla legrace. Od teï, po-

každé když se odnìkud vrátím, vždy si 

zkontroluji poštu. Co kdyby náhodou?
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Pouta mezi makro- a mikrosvìtem?

Správnì fungující katastrofický pøíbìh stojí 
a padá s tím, že prokreslíte lidské spoleèen-
ství, které poté zmáèknete v lisu, až jsou jed-
notlivci nuceni tak intenzivnì jednat, až ètenáø 
pochopí, co je pravou podstatou toho kterého 
charakteru. Drcení chtì nechtì vyjevují vlast-
ní dispozice a mnozí platí životem. Aspoò 
ostrùvky pozitivní deviace èi dobra by ale 
mìly pøežít, zatímco vìtšina zla ne.

Právì obsah pøedchozího odstavce mi pro-
bìhl hlavou (jako nìjaká vlna) nad zatím po-
sledním dílem Ivana Vièara Tsunami. Román 
ze souèasnosti (OPS, Kanina 2015). Tato prá-
ce sice jako katastrofický bestseller napros-  
to neobstojí, nicménì autor se oèividnì o nic 
podobného nepokoušel. Struktury podobnì 
pochmurných pøíbìhù pouze využil. K èemu?

Aby do privátních osudù zamìstnancù jed-
né reklamní agentury i osudù dalších vetkl 
pøírodou vygenerovaný makrosvìt „té nejvìt-
ší katastrofy moderních dìjin“, která v prosinci 
2004 postihla bøeh jihovýchodní Asie, kdy se 
utopily statisíce lidí. Známá tragédie ve Vièa-
rovì knize automaticky získává roli metafory, 
nabízela se ale i co významná aktérka dìje;   
a ptejme se proto, nakolik Ivan Vièar nabídky 
využil. Odpovìï neposkytnu a nech� vìc po-
soudí ètenáø sám, bylo to však ménì, než 
bych èekal.

V rámci katastrofického románu by doza-
jista šlo o lapsus. Jenže autor neprahl dostát 
omletým pravidlùm onoho žánru a spíše tou-
žil pøekvapit jejich volnou variací, èemuž od-
povídají i rozsahy obou èástí knihy. Co totiž 
bývá v katastrofických hororech zhuštìno jen 
do úvodu, tvoøí tu 167 (ètivých) stran pod titu-
lem Soumrak, a teprve poté dochází ke ka-
tastrofì a nìkdo zahyne, nicménì i navzdory 
smrti nastává Rozednìní, èást druhá. Jen 83 
stran. Za tím jen dvacetistránkový Epilog.

„Tato kniha je vìnována všem, kteøí milují 
jinakost a tìší se z ní. Náš svìt je krásný   
tím, že je pestrý a rozmanitý. Tím, že jsme 
rùzní a všechno je rùzné,“ vyznává se autor 
hned v úvodu. „Ale bohužel postupnì smìøu-
jeme k tomu, aby bylo všechno stejné. Až se 
to stane, Bùh svìt zruší a stvoøí nový.“

Což je docela dobøe možné a lze tomu 
vìøit, nicménì na stránkách Tsunami k žádné 

Apokalypse ani k božskému tvoøení nedojde. 

Víme, že roku 2004 svìt neskonèil a i po-

myslnì potrestán dál bujel jinakostmi. Jejich 

pøíkladem u Vièara je barva kùže partnerky 

jedné z postav, ale pøedevším homosexuální 

orientace syna hlavního hrdiny. A co nechtìl 

èert? Dotyèný otec je od zaèátku charakte-

rizován odporem k „nepøirozenostem“. Co 

kdyby však podobnou nechu� necítil? I tak   

by kniha mìla co øešit, nicménì... Takhle nás 

èeká mohutné, dlouze pøipravované katarzní 

finále, v nìmž se hlava rodu mùže, ale ne-

musí pøedsudku zbavit. A zda by totéž do-

kázala i bez vlny? Pùsobily seismické otøesy  

v Asii rovnìž na dlouhodobìjší vyvažování 

seismických otøesù lidské psychiky? Odpo-

vìï hledejme, radìji ale vzpomeòme statisí-

cù mrtvých a strašných následkù v naruše-

ných rodinách. Pøesto je tu zkáza jen impuls 

makrosvìta seslaný k obrození jediného 

privátního mikrosvìta. Nezní to až sobecky? 

Zní. Ale není svìt právì takový?

Navíc bývá vidìn velice odlišnì oèima 

každé druhé rodiny a zrovna tak hledáèkem 

každé tøetí reklamní agentury. I tuto subjek-

tivitu Vièarùv román zachytil. Je tedy adek-

vátní srovnávat legendární tsunami s hrst-  

kou privátních štrapácí, za které „se nestøílí“? 

I to ponechme diskusi, každý ètenáø má 

prostor. Zrovna jako kritik. Pøipomeòme Jana 

Patoèku: „Do svých èeteb a interpretací 

beletrie vkládal mnohdy víc, než tam skuteènì 

bylo,“ píše o nìm Jan Vladislav v Otevøeném 

deníku. A nikterak onen pøístup neodsuzuje, 

nebo� Patoèka „zahlédl možnosti, jež autor 

jen naznaèil nebo jichž se dotkl nevìdomky,    

a sama interpretace se stávala dobrodruž-

stvím. Dílu navíc dodávala novou krásu.“

Urèitou krásou disponuje i Vièarovo Tsu-

nami, a� už je vazba „vlny vln“ na vlastní pøí-

bìh adekvátní èi jen z palce vyèarovaná. Taká 

èi onaká, pùvabu dosáhla a jde o pùvab ne-

hraný. Sestává z pøíbìhu velmi slušnì odvy-

právìného, který je o aktivních lidech, co se 

umìli narodit (na to nezapomínejme) a ne-

nechají se smést jakýmikoli zrádnými vlnami. 

Ani tìmi uvnitø vlastních mikrosvìtù. A pokud 

pøece? Vyplavou. 

Ivo Fencl
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Vladimír Líbal
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Z POSAMETOVÉHO SKICÁØE

„Dobrý den, pane øediteli, 

pøišli jsme k vám zmìøit kvalitu výstavy.“
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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

Jiøina Fuchsová (1943 Plzeò) 
- básníøka, dlouhodobì žila v USA

Vilém Hrach (1938 Plzeò) 
- prozaik, žije v Praze

Helena Jarolímková (1964 Plzeò) 
- fotografka a designérka

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

Tomáš Míka (1959 Praha) 
- básník a spisovatel, pøekladatel

Vojtìch Nìmec (1983 Cheb) 
- doktorand FPE UJEP, 
  prozaik a kritik

Jan Paur (1992 Plzeò) 
- masér, herec, prozaik

Petr Švácha (1942 Plzeò)
- básník, žije v Kladnì
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