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EDITORIAL 1

Pod olší hustá tùò medu...

Josef Hrubý

Další roèník Plzeòského literárního ži-
vota neboli literárního mìsíèníku Plž se 
uzavírá. Pokaždé si na zaèátku nového 
roèníku klademe otázku, zda i nadále vy-
držíme a budeme vycházet až do Vánoc 
– a zase se to díkybohu podaøilo. Nebylo 
to jednoduché, kdyby to ale jednoduché 
bylo, pak by to bylo skoro k nevíøe. Ne- 
ní na místì uplynulý literární roèník hod-
notit, snad si však vìrní plží ètenáøi našli 
ve vydaných jedenácti èíslech (èili vèet-
nì letního dvojèísla) nemálo textù, které 
je oslovily, zamlouvaly se jim, možná se 
jim i vtiskly do pamìti – i když každý má 
své gusto a žádný pøíspìvek se nezalíbí 
lidem všem. S tímhle rizikem ale pøichází 
na svìt každý literární èasopis Plže ne-
vyjímaje. O to víc si vážíme našich auto-
rù a spolupracovníkù!

V uplynulém roèníku se na stránkách 
Plže více èi ménì ustálily (kromì Vzne-
šeného vyhnití severoèeského guru Pat-
rika Linharta) nejménì dvì nové a nos-
né rubriky: jedna pøíležitostná, obèasná, 
druhá prozatím figuruje v každém èísle. 
Ta první se nazývá Z odkazu: v pozùsta-
losti Karla Trinkewitze, Luboše Vinše ne-
bo Jiøího Koláøe aj. poøád zùstává vel-  
ké množství textù, které by mìli ètenáøi 
znát. 

Tu druhou si do urèité míry vyžádali 
sami plzeòští literáti, zejména ti mladší: 
totiž rubriku Navštívenka. V ní publikují 
autoøi odjinud, kteøí vìtšinou už mají 
nemalé renomé a na svém kontì øadu 
cenìných titulù, obèas však do rubriky 
zaøazujeme i ménì známé, zato talento-

vané tvùrce, pokud mají vydanou aspoò 
jednu knížku. Zároveò mùžeme takto po-
rovnávat estetickou úroveò vybraných 
„návštìvnických“ textù s pøíspìvky „do-
mácích“ západoèeských básníkù a pro-
zaikù. V prosincovém èísle se v Plži opìt 
pøedstavuje prozaik a dramatik Petr 
Pazdera Payne. Tato rubrika bude a mì-
la by pokraèovat.

Co však pøináší nynìjší pøedvánoèní 
èi vánoèní èíslo Plže? Pøedevším nové 
verše klasika západoèeské poezie Jose-
fa Hrubého. Málokdo ví, že výtvarný tvùr-
ce Milan Knížák píše i básnì! Z prozaiè-
ky Karolíny Plánièkové se stala Karolina 
Tetzeli, píše však stejnì dobøe. Ze zaèí-
najících autorù rádi tiskneme „letní“ do-
pisový pøíbìh z pera Šárky Kuèerové. 
Zvláš� upozoròujeme na pøíspìvek bás-
níka a autora vìdeckých esejù Bohumila 
Ždichynce: koneènì v Plži pøibližujeme 
Plzeò osmdesátých let! To nebyly mar- 
né roky... Nìkteré rubriky v Plži konèí, 
napøíklad Rok s haiku, Z ohmataného 
deníèku nebo Z posametového skicáøe, 
u jiných je ještì takøíkajíc vše „v jednání“. 
Po Novém roce jsme ale pro ètenáøe 
Plže uchystali i menší plzeòská „rubriko-
vá“ pøekvapení. Snad to budou pøekva-
pení pøíjemná!

Teï ale nezbývá než z celého plžího 
srdce popøát všem lidem dobré vùle       
a ètenáøùm Plže zvláš� klidné a hezké 
svátky. A hned po nich a� se splní vše 
všecièko nejlepší v novém roce! Samo-
zøejmì od pøíštího ledna až do prosince   
i s dalšími èísly našeho èasopisu.
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Josef Hrubý

Jantar ze sklenic piva
xxx
(Romanu Knížeti)

Lpím na vás
Tady je
Øád polární hvìzdy
že žijete vírou
a úètujete skepsí

Vidìli to všichni
jak jste natøásli jablka
ve voòavém poledni
Øekl:
Dejte mi honem
mne druhého
A� to znovu uvidím

xxx

Beethovenùv nákrèník
jeho sklenìný dùm
a popsané manžety
poznámkami
k ódám na radost

To obojí ve verzálkách
a minuskulích vesmírného štìrku

Nesmrtelná milenka
dostala dopis

xxx

Sekáš trávu za pár kopci

I já jsem zde posekán
a bez hlavy
která ještì pøed chvílí
držela zelenou hodinku
Pak lehla pod špalek
a nemùže už upadnout
ani na beton ani do trávy

Ty sekáš trávu
kde i já jsem s�atý
na mol s�atý

xxx

Sníh vymazal stopy
a radýroval i dopisy
úøední smuteèní
modré i milostné

Též v telefonu snìžilo
na otazníky
a vykøièník jeden

xxx

Kosti náramky slovníky
Kosti brevíøe slabiky

Knihy založené drobnými topoly
se bìhem první vìty
propadají
do prachu

Prach prachu
Peníze penìzùm
Inkoust inkoustu

xxx

Do svìtnice
se mu vlévalo dávno
Èasto ho potìžkával
Život mu byl malý
už se nevešel do šatù
nenávisti ani do událostí

Nahýbal si jantar
ze sklenic piva
Krásná umìní se mu vdala
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Byl sám
Kolikrát nemìl
kam položit oblièej
Èekal na peníze
Chudý byl dost

xxx

Tma už zase
zvedá suknì
Pod kamením
zdechovického potoka
šumí sekt
a voní koøalka
z kopøiv
v kopøivách
Tøi mlhy
kolem vsi

xxx

Žestì poštìkávají
mezi ametystovými šeøíky

Za plotem pobíhají
potomci nìjakých vìt

A rùže
ty byly z brožurek

To budeš mít v erbu:
zahrady
z èerného mramoru

xxx

Stojí po krk
ve svìtlém pivì
zlatého slunce
Pozoun
už zívá v novém století

A šperk na tvém hrdle
Co ten má za práci

Pod olší hustá tùò medu
a vzhùru
prapor bláznivé oblohy

A ti kterým se to pøíèí
Padnou s ranou v týlu
Lid nesnáší sílu
Ve jménu revoluce tuposti
Tleskají ty nahé kosti
Ve jménu revoluce
Život je onuce
Zavést svìtový poøádek
Standardizaèní identit
To chce klid
Jaká má práva chovná kráva
Jak stávkují kapøi
Naši mokøí bratøi
Jak politická strana mravencù
Volí parlament pitomcù

Dvì básnì pro Plže
xxx

V naší malé zemi
Smutno je mi
Z lidí opadaly city
A ještì o tom zpívaj hity
Zbyly jen kostry a kostrouni
To nejsou dobráci od kosti
Jen tvorové bez dùstojnosti
Vlci a svinì
Promiòte zvíøata
Lidé jsou hnusní jako lidé
Tak to je tak to staèí
Bùh se mraèí
Lid podvádí a krade

Milan Knížák
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Karolina Tetzeli

Teorie pøirozeného výbìru

I. Entity dementù 
a pøíšernej ksicht 

O. se musela znovu vrátit k tomu, co 
nedávno konstatoval její kamarád Sha-
ron. Z mírného donucení své kamarád-
ky se zúèastnil literárního ètení s židov-
skou tematikou, na kterém vystupovala   
i židovská kapela. Když pak vyprávìl, jak 
byl celý veèer hrozný a že se nechal pøe-
mluvit jen kvùli té kapele, která nakonec 
hrála dìsnì, prohlásil: 

„Jo, a byli tam taky ti, který jsi milo-
vala. Dva z nich èetli a tøetí, fotr toho 
druhýho, sedìl v publiku a asi v pùlce 
programu zmizel. Pøíšernej ksicht. Když 
jsem je vidìl takhle pohromadì, musím 
øíct, že máš tendenci milovat dementy.“ 

„Tvoje myšlenkové operace jsou vskut-
ku ohromující,“ neodpustila si malou je-
dovatost O. „Jenom nezapomeò, že jsi 
vidìl jen malou èást ze vzorku mých de-

mentù, a tak jsi nemohl dojít k podlože-
nému závìru.“ 

„No dobrá, ale i tak si myslím, že by 
prùzkum dalšího vzorku jen potvrdil mou 
teorii. Navíc na ten pøíšernej ksicht se 
staèí jen podívat, a hned víš. Nezapo-
meò, jsem rysaø!“

„Tak na to se snad ani zapomenout 
nedá,“ zasmála se. Sharon byl totiž sku-
teèným mistrem v odhalování povaho-
vých rysù z fyziognomie èlovìka. Kde   
se to všechno nauèil, jí bylo záhadou. 
Šlo o jakousi kombinaci kraniologie a ži-
dovské, keltské, indiánské èi jiné mysti-
ky, které dokázal propojit v nebývale pù-
sobivý celek. Když po tøi ètvrtì roku 
slibování koneènì pøinesl její portrét,  
vše v nìm odpovídalo do nejmenšího 
detailu. Pravdivé a krásné. Když ho èet-
la poprvé, byla dojata k slzám. Ale teï 
nechtìla být sentimentální. Pøedstavila   
si natøikrát zlomený nos svého bývalé- 

A co unie kamenù
Svaz horkých pramenù
Luštièi køížovek a sudoku
Je nám všem do zpìvu
Do skoku
I když
V rámci globální unie
Svoboda uhnije

xxx

Prosperita a demokracie
Odvály hrdost a odvahu
Humanita je blud
A budoucnost je vratká

Jak žirafí mimino
Bohy jsme zahnali pøíliš daleko
Modlitby k nim nedolehnou
Tvorové naší planety
Rodí jen výkøiky
Nepomohou
Fitka
Èinky
Kliky
Svaly na tìle ani na duchu
Svìt nespasí
Jen smutky kvasí
Ve smutná roucha se øasí
Hladím ti vlasy
To má smysl
Asi

(ukázka)
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ho i pronikavý pohled jeho modrých oèí.      
A nebyl to zrovna pohled chlapíka, kte-
rýmu byste si jen tak øekli o drobný. Cha-
risma mu nechybìlo, ale byl to opravdu 
ksicht. To nemohl pøehlédnout ani aro-
gantní dement, natož pak rysaø. 

„Jo, a ještì jedna vìc. Jak snášíš fakt, 
že má tvùj oblíbenej zpìvák dvojitou 
prdel na ksichtì? No, co mi na to øek-
neš? A nesnaž se mi tvrdit, že má roz-
dìlenou jenom bradu, když má prdel i na 
nose! Typická rozdvojená osobnost.“ 

Mít prdel na bradì i na nose zároveò 
znìlo dost hroznì, vypadat to však mu-
selo dvojnásob dìsivì. Kdyby nevìdì- 
la, že Sharon mluví o Bonovi, vidìla by 
se svojí bohatou pøedstavivostí zrùdu, 
jejíž nos i brada v prdel ústí, a to v kaž-
dou zvláš�. Té pøedstavì se nahlas za-
smála a pak ji popsala i Sharonovi. Teï 
už se tomu smáli oba. 

II. Dement, který vrhá nože 

Od minulého týdne, kdy ji Sharon se-
známil se svou teorií o jejím pøirozeném 
výbìru dementù, si èas od èasu vzpo-
mnìla na jeho slova. Nechtìnì si pak 
musela vybavit nìkteré bývalé partne-  
ry, kteøí pøesnì zapadali do jeho teorie, 
jež zpoèátku stála na dost nepodlože-
ných základech. Když vzpomínala na nì-
které situace, zejména na ty vyhrocené       
a emoènì nároèné, musela konstatovat, 
že v hitparádì jejích dementù je tak pøe-
plnìno, že ani ve své top five nedokáže 
stanovit jasné poøadí. Snažila se v tom 
alespoò trochu zorientovat tím, že si po-
ložila pár otázek, které mìly vylouèit 
první nebo druhou možnost. 

Je vìtší dement ten, kdo je úplnì na-
mol a volá sedmnáctkrát za noc na vyp-
nutý mobil, nebo ten, kdo si vypne mo-
bil, aby mohl být tu noc s jinou ženou? 
Je vìtší dement ten, kdo vás pøi pode-
zøení z nevìry nechá sledovat, nebo  
ten, kdo vám øekne, že nevìra je pou-  

ze mentální konstrukt tìch, kteøí chtìjí 
druhého vlastnit? Je dement ten, kdo      
chce mít co nejdøív dìti a pak se s vámi 
za mìsíc rozejde, protože se necítí být 
zralý, nebo ten, kdo s vámi léta dìti mít 
nechce a pak se o nì snaží, když je roz-
chod na spadnutí? 

Mohla by takhle pokraèovat celou 
hodinu, ale staèilo formulovat jen nìko-
lik otázek, aby  se zaèala cítit unavená. 
Unavená z vìèných otázek a pochybnos-
tí. Unavená ze vztahù s muži. Nepøed-
stavitelnì unavená. Náhle ji opustila chu� 
sestavit pomyslnou milostnou top five 
nejvìtších dementù, s nimiž kdy mìla   
co do èinìní. Bude to muset poèkat do 
rána. Už teï pøi té pøedstavì trochu ztrá-
cí balanc. Mìla by ji sestavovat s nadhle-
dem, odstupem a pokud možno i s hu-
morem. Takže na dementa, který vrhá 
nože, dojde až zítra ráno. Možná. 

Ráno se probudila nìkdy kolem pùl 
osmé, po témìø deseti hodinách spán-
ku. Za její hlavou stál na polštáøi kocour 
a hlasitì pøedl, podrbala mu tváøe, a on 
za odmìnu ještì pøidal. Jeho snaha znì-
la jak dieselový motor. Druhá koèièí kra-
savice jí jako tradiènì zalehla deku a pøi-
lepila se jí na stehno, takže se nemoh-  
la ani pohnout. S vámi je to prima, koèky! 
Ale teï už vstáváme! Je èas se poøádnì 
nasnídat a pak pokraèovat v psaní. 

Mìla v plánu napsat dennì alespoò 
tisíc slov. Vìdìla, že to není mnoho, ale 
pro zaèátek to bylo dobré. Tvùrèí kázeò 
je tøeba zaèít budovat splnitelnými cíli. 
Promyslet a definitivnì stanovit hitpará-
du dementù však patøilo mezi cíle zce-  
la jiného druhu. Znovu si vzpomnìla na 
Sharona. Ten ji svou nevybíravì formu-
lovanou glosou sice inspiroval, ale teï  
se nemùže pohnout z místa. Analýza de-
mentù jí zabere fùru èasu. Za prvé  jich 
nebylo zrovna málo, za druhé je tøeba  
pøi jejich rozboru postupovat racionálnì   
a metodicky, nikoli emotivnì  a nahodile. 
Což bude vyžadovat jistou pøípravu. 
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III. Žijeme ve svìtì, kde se mluví 
o samozøejmostech 

Musela si na chvíli odpoèinout od své 
hitparády, která na zaèátku slibovala 
velký zábavní potenciál, ale èím víc nad 
ní pøemýšlela, tím víc zabøedávala do 
dekadence. Svìtla velkomìsta, blýska-
vé šaty, doutníky a portské se náhle za-
èaly mìnit v potemnìlou ulièku, zablá-
cené nohavice, cigaretový dech a muže, 
který se v opilosti kácí na špinavou dlaž-
bu. Tohle už nebyla zábava, to byla re-
gulérní deprese. Zase si vzpomnìla na 
Kunderu a jeho spojence vlastních hrob-
níkù. Teï ze sebe potøebovala setøást 
všechny ty dekadentní vzpomínky z mi-
nulosti, a aby se trochu rozveselila, zku-
sila si vybavit nìjakou zábavnou histor-
ku se svými pøáteli Sharonem a Danem. 
Bylo to asi pøed rokem a pùl, v létì, pøed 
kostelem Nanebevzetí Panny Marie. 
Všichni tøi sedìli na jeho zadních scho-
dech, a když se rozhodli zvednout, Sha-
ron vzal její sportovní tašku (jako že ji 
ponese) a zaèal s ní trochu frajersky to-
èit. Právì procházeli kolem party výrost-
kù, když nad roztoèenou taškou ztratil 
kontrolu a spadla mu na zem. Partièka 
se zaèala hurónsky smát. Sharon dìlal, 
že tam on ani taška vùbec nejsou, a O. 
rádoby pøísnì pronesla: „No, no, zas tak 
vtipný to nebylo.“ 

Celkem dobrá historka, alespoò pro 
zaèátek. Její taška totiž nebyla to jedi- 
né, co Sharonovi toho dne upadlo. Další 
v poøadí byla jeho plátìná brašna, v níž 
mìl mimo jiné ve sklenici vlastnoruènì 
pøipravený humus. Zase ji neudržel, a to 
pøímo na koèièích hlavách naproti po-
licejní služebnì. Humus byl úplnì všu-
de, støepy taky, a tak Sharon vytáhl chle-
ba, aby božská mana nepøišla na zmar,  
a zaèal ji jíst pøímo z brašny na dlažeb-
ních kostkách. O. se k nìmu pøipojila,     

a zatímco si spoleènì dávali pozor na 
støepy, Dan nejdøív komentoval jejich 
gurmánství, pak støídavì kroutil hlavou   
a støídavì dìlal, že je nezná. 

Sharon mìl zvláštní dar vytváøet svou 
roztomilou nešikovností nejrùznìjší ko-
mické situace. Ale nikdo mu v žádném 
pøípadì nesmìl øíkat, že je snad, nedej 
Bože, roztomilej! Jakékoli náznaky rozto-
milosti u sebe opravdu bytostnì nesná-
šel, aèkoli jinak se vším ostatním se vy-
rovnával s pøekvapivì stoickým klidem. 
Na nervy mu samozøejmì obèas lezly 
rùzný klišé o židech, kterých už slyšel 
desítky a poøád dokola, a pak tu byla ješ-
tì jedna vìc, která mu vadila, ale pouze 
jaksi neosobnì. Tou bylo mluvení o sa-
mozøejmostech. Na takové situace Sha-
ron reagoval vždy stejnì. Bez jakýchkoli 
emocí buï poznamenal: „Zase žijeme  
ve svìtì, kde se mluví o samozøejmos-
tech.“ Nebo „To bylo navíc.“ 

Je tøeba dodat, že Sharon už léta pra-
coval na tom, aby se ho všechny vnìjší 
vìci dotýkaly co nejménì a bral je po-
kud možno vždy neosobnì. Což se mu 
po letech duchovního výcviku tak docela 
nedaøilo už jen v jedné situaci, kterou mu 
vytrvale pøi každém setkání pøipravoval 
jeden bývalý spolužák. Pokaždé, když ho 
vítal svým ustáleným, radostnì žoviál-
ním „Nazdar Sharone, ty Žide teplej!“, 
mìl chu� mu dát do držky. Místo toho se 
tváøil asi pìtkrát rozpaèitìji, než když O. 
vyšla ven a poznamenala, že je hrozná 
zima. Jelikož byl konec listopadu a byla 
opravdu zima, její vyjádøení spadalo do 
kategorie samozøejmostí, o kterých je 
zbyteèné mluvit. „I když mám poruchu 
termoregulace a alergii na chlad?“ po-
lemizovala O. se Sharonem. „I to je pøe-
ce samozøejmost,“ podíval se na ni Sha-
ron a O. se rázem cítila jako nicotný 
objekt, na nìmž na chvíli spoèinulo vše-
vìdoucí zelené oko Nejvyššího. 
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IV. Univerzální pøítel 

Psycholožka, ke které O. pøed lety 
chodila, ji na jednom sezení pøesvìd-
èovala, že by bylo dobré mít nìjakou ka-
marádku, které by se mohla svìøit a pro-
bírat s ní svoje záležitosti. 

„Mojí nejlepší kamarádkou je moje 
sestra,“ reagovala na to O. 

„To není úplnì ideální. Bylo by lepší, 
aby to byl nìkdo bez rodinného zatíže-
ní. Kdo má od vašich problémù vìtší od-
stup.“ 

„Mám dvì nejbližší kamarádky. Hod-
nì si rozumíme, ale jsou ode mì kaž-  
dá víc jak sto kilometrù daleko. Svìøuju 
se jim tak dvakrát do roka. Mnohem víc 
se pøátelím s muži.“ 

„Tahle varianta opìt není úplnì ideál-
ní,“ konstatovala psycholožka. „Co zají-
mavého vám ta pøátelství s muži nabíze-
jí, když jste se rozhodla je preferovat?“ 

To byla dobrá otázka, i Sharon by z ní 
mìl radost, pokud ovšem není tato emo-
ce projevem závislosti na vnìjších vli-
vech. Zcela jistì je, ale O. se tím dál ne-
chtìla zabývat. Proè zase Sharon leze 
do jejích úvah a snaží se být rabínštìjší 
než rabín? Svìt se pøece netoèí jen ko-
lem teplýho Žida! Chtìla teï v klidu pøe-
mýšlet o nìkom jiném. O Danovi. Právì 
on jediný trpìlivì snášel obèasné rozma-
ry všech svých pøátel. Když bylo tøeba, 
poèkal na nì 25 minut pøed jejich do-
mem, než vyladí svùj outfit. Na požádá-
ní jim vymìnil prasklou žárovku u pøed-
ního svìtla. Vlastním autem je odvezl   
do horoucích pekel, když si to pøáli. Ukli-
dil tøi hovna mimo jejich koèièí záchod,   
aniž nìjak výraznì pindal. Pøišrouboval 
jejich ukopnutou RZ zpátky tam, kam 
patøila. Pøitom byl milý, nenároèný, mnoh-
dy i tøeskutì vtipný. 

Když toho i na nìj zaèalo být moc, 
signalizoval riziko vyhoøení mírnì ironic-
kými poznámkami. Hysterický záchvat 
Dan dostával jen dvakrát až tøikrát do 

roka. Spouštìèem byl vždy Sharon, kte-
rý jako rozpustilý rarach dlouhodobì 
pokoušel jeho trpìlivost. Když bylo po 
záchvatu, Sharon se vždycky hroznì di-
vil, proè s nìkterýma vìcma Dan tolik 
nadìlá. O. se mu to snažila vysvìtlit, vìt-
šinou však marnì. Nebylo pochyb, že 
Dan je univerzální pøítel, ale i on má své 
limity. A není radno je pøekraèovat. Na to 
by mìl pamatovat každý, kdo má sklony 
být rarach a dìlat ve svých požadavcích 
skok sem, skok tam. 

Když si znovu pøeèetla necelou strán-
ku, kterou právì napsala, uvìdomila si, 
že také v jejím textu øádil nìjaký rarach, 
zøejmì rarach roztøíštìnosti. Chtìla psát 
o univerzálním pøíteli, nebo o tom, proè 
preferuje pøátelství s muži? Tìch pár 
odstavcù pùsobilo ponìkud nekompakt-
nì. Že by jen špatný název kapitoly? Za-
èala být nìjaká rozladìná. Nevìdìla, jak 
pokraèovat, aèkoli vzpomínka na prùbìh 
rozhovoru s psycholožkou slibovala cel-
kem nosné téma. Teï mìla pocit, že ja-
kékoli úvahy o tom, proè se od dìtství 
víc pøátelí s muži, budou vyznívat tak 
nìjak povrchnì. 

Hlavou jí víøilo spoustu myšlenek, ale 
vše bylo málo koncentrované. Á, už na 
to pøišla: chybí jí tvùrèí kázeò, jak by øekl 
známý, obávaný a napøíè žánry oceòo-
vaný literární kritik Vladimír N., který znal 
každého souèasného èeského autora,      
i kdyby se pøed ním snažil zahrabat tøi 
metry pod zemí. Tak. Problém byl po-
jmenován, teï ho jen odstranit. Bylo by 
možná lákavé odstranit vlivného literár-
ního kritika, ale ON není ten problém. 
Tím je nedostatek tvùrèí káznì, konkrét-
nì rozbíhavost. A teï, Vladimíre, raï. 
„Kapitola je nesoustøedìná, rozbíhavá, 
málo sevøená. Snaží se honit dva zajíce 
najednou.“ Úplnì ho slyšela, jak to øíká. 
Pøedstavila si, jak sedí naproti ní, spikle-
necky se usmívá a kovovým brèkem usr-
kává mátovou limonádu. A jak dodává: 
„Myslím to s tebou dobøe, milá O.“ 
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Povídka s hrdiny 
ve stylu pøíbìhù Quentina Tarantina

Stál jsem se šesti právníky v saunì. 
Byli to slušní chlapi. Zapálil jsem si ci-
garetu a klepal popel na podlahu sau- 
ny. Øekl jsem: „Tìžko si pøedstavit Alte-
ra jako klaïase. Já to prostì neumím. 
Možná jsem pod vlivem filmù typu Red 2. 
V takových filmech z Hollywoodu práv-
níci jako Alter obèas i skapou.“

Kapal z nás ale pot. Kamarád byl, ne-
vím proè, zabalený do staré sovìtské 
vlajky a jako by ten pot byla kapající 
krev. Øekl: „Já to vidím stejnì, Burrough-
si. Jmenuješ se Burroughs, ne? Víš, tak 
pøímoèará ta Alterova causa s Lidovým 
domem není, jako se to mediálnì pro-
dává. Její zákulisí bude velice zajímavé.“ 
Rozkašlal se. Nabídl jsem mu ještì jed-
nu cigaretu. To Quentina vzpamatovalo. 
Øekl: „Nicménì soudnì pøidìlené po-
platky za tøi sta melounù, to se skuteè- 
nì mùže stát jen v Èesku. Každopádnì, 
gauner to je.“

„Osobnì to vidím tak, že sociální de-
mokracii hodnì pomohl.“ A vyšli jsme 
nazí ze sauny. „Podvodem pro ni získal 
dùm,“ dodal jsem.

„Získal. Ale chtìl víc.“
„A dál chce.“
„Bohužel. To se mu vymstí.“
„Já bych na jeho místì nechtìl být,“ 

øekl jsem. „Ale možná mám v tom smì- 
ru malou pøedstavivost." Vlezli jsme do 
auta a rozpálili to. Kamarád øídil. Neustá-
le pøekraèoval povolenou rychlost. Neby-
li jsme zapnutí. Kouøili jsme a on øekl: 
„Víš, Burroughsi, jsou èinnosti, na které 
musíš mít žaludek.“

„A ty ho máš?“
„Pro mne peníze nejsou na prvním 

místì,“ øekl. „Já bych Alterem nikdy ne-

mohl být. Nicménì k takovému názoru 
jsem se musel dopracovat. V životì ni-
kdy nevíš, jaká náhoda tì nìkam pøi-
vede a v jakém tržním prostøedi se bu-
deš muset rozhodovat."

Zastavil.
Vystoupili jsme. Pokraèoval: „Nikdy 

nevíš, do jaké míry budeš sebezáchov-
nej na úkor druhejch. Trochu je to, víš,     
i geneticky podmínìno, hele... Hele... 
Hele, vem si ty tøi vlevo... Ale v koneè-
ném dùsledku vždycky záleží na výcho-
vì do patnácti let. Teï.“

Sejmuli jsme je pøekvapivì snadno. 
Alter si snad myslel, že jsem nevidìl   
film Red 2. Tak to se pøepoèítaly i ty je-
ho gorily. A byly v pánu. Kamarád pokra-
èoval: „Záleží i na tom, jaký hlavní obor 
vystuduješ a kde se upíchneš v práci. 
Hlavnì, jaké lidi potkáš.“ Kopl do mrtvoly. 
„Mezi tím je to systém náhod. Špatných 
a dobrých rozhodnutí. Prostì možností. 
Možností je skoro nekoneènì, hele... 
Zahoï to, Altere. Skoro nekoneènì mož-
ností,“ vystøelil, „kam se mùžeš vydat      
a èím budeš.“

Støelil jsem Altera mechanicky do bøi-
cha, jak tam už skomíral, a rychle jsme 
ho minuli. Kamarád øekl: „Když nás ško-
lili, tak na pøednáškách vždycky øíkali, že 
v životì existuje jenom jedno umìní.“

„Práva?“
„Ne. Umìt se ve správný èas správ-

nì rozhodnout. Od èehož odvisí celý tvùj 
další život. Jenže to, co je správné, zá-
leží na tvé výchovì, Burroughsi, a mo-
rálce, na sociálnim citìní a smyslu pro 
spravedlnost.“

„A smyslu pro humor. Ne?“
„A smyslu pro humor,“ zastrèil pistoli  

a hodil hoøící cigaretu proti stojanu ben-
zínové pumpy. Druhé auto tam už èe-
kalo. A tak jsme jeli.

PLŽ SMAJLÍK

Ivo Fencl

Jak žije své politikum poctivý moralista 
poté, co mu pøimìøenì zaplatili
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Neustále pøítomné pnutí mezi exis-
tenciálními konstantami, životem a smrtí, 
vesmírný chaos duše ztracený v chvìní 
srdeèních komor, blízkost dálky, andìl 
napìtí a vztlaku, rytmus pravdy, symbol 
lásky... Svìt pozemské marnosti je pou-
ze skicou nìèeho skuteèného, vìèné- 
ho. To byly motivy mé sbírky Zvuky do 
prázdna (dokonèeno 1968), redigované 
Ivanem Divišem, která však v r. 1969      
v Mladé frontì nakonec nevyšla. Ukázky 
z rukopisu byly uvedeny v pražské Viole 
v podání Radovana Lukavského. Pøemo-
žen doèasnou marností dále literárnì 
tvoøit jsem se cele vìnoval vìdecké prá-
ci v oblasti medicíny a lékaøské praxi.

V polovinì 80. let jsem strávil pár 
rokù, kterých nelituji, jako odborný inter-
nista na okrese Plzeò-jih. V tehdejším 
sovìtském bloku zaèínalo spoleèenské 
oživení, pokus o resuscitaci úpadkové 
spoleènosti, který zahájil Michail Gor-
baèov v roce 1985 ideou „perestrojky“    
a „glasnosti“. Nìkolik let pøedtím jsem  
se vrátil k poezii a psal verše do šuplíku. 
Až v této dobì mi nìkteré básnì zaèaly 
vycházet èasopisecky a myslím, že prv-
ní otiskli v tehdejší pøíloze plzeòské 
Pravdy, a to zásluhou redaktorky pøílohy 
Evy Schmidtové, vlastním jménem Ma-
rie Váòové. Myslím, že mìla velký literár-
ní rozhled a tiskla pod pseudonymem      
i tehdy oficiálnì zakázané autory. Byla  
to dobrá prozaièka (pamatuji její knihu 
Julie umírá dvakrát) a také vedoucí zá-
padoèeského Literárního klubu, kam 
mne také pøizvala. (Po letech jsem se 
dovìdìl, že zemøela v roce 1999 na 
krvácení do mozku.) Tady jsem poznal 
øadu plzeòských literátù a i po tøiceti le-
tech na nìkteré dosud vzpomínám. 

Pøedevším na básníka Josefa Hrubé-
ho, hledajícího životní jistoty v znejistìlé 
dobì. Psal krásné básnì (Ve jménu lás-
ky lodí a ryb) z Plzeòska a Pošumaví. 
Tenkrát mìl velmi omezené publikaèní 
možnosti. Také se mi líbily verše dnes   
již zemøelého Josefa Hrácha (Akupunk-
tura,  Západoèeské nakladatelství, Plzeò 
1984), zaujaly mne svou prostotou a po-
ctivostí. V západoèeském Literárním 
klubu byly i nadìjné básníøky: Alena 
Vávrová (Západoèeské nakladatelství    
v Plzni vydalo její knižní prvotinu Dru-
hotina, 1986) byla duší celostátní sou-
tìže Literární Františkovy Láznì, dále 
Jaroslava Málková (Návrat k sobì, Zápa-
doèeské nakladatelství, Plzeò 1987), 
Michaela Pánková nebo Helena Šlesin-
gerová, dnešní øeditelka Knihovny mìsta 
Plznì, jejíž svìží prvotina Plavení høíbá-
tek (Západoèeské nakladatelství, Plzeò 
1987) mì rovnìž zaujala. Z prozaických 
titulù vzpomínám zejména na Sólo pro 
jednièku Josefa Kejhy (Západoèeské 

nakladatelství, Plzeò 1986) a na knihu 
Bezprostøední pøíèina smrti (1985) z pera 
Václava Grubera. 

V roce 1985 jsem pøedal do rukou 
øeditele Západoèeského nakladatelství    
v Plzni Vladimíra Slonka rukopis sbírky 
básní, z nichž nìkteré vyšly èasopisecky 
a v r. 1987 pak zde i knižnì pod názvem 
Soukromé Benátky. Byla to knížka lyric-
ké poezie, jiná než nevydaná prvotina 
Zvuky do prázdna. Ve stejnou dobu mi 
vyšly básnì v dnes již legendárním 
almanachu Zelené peøí (Praha, Mladá 
fronta, 1987) a výbìr mých veršù zaznìl 
i v jevištní podobì divadélka Rubín v po-
dání Miroslava Kováøíka a Zdeny Hadr-
bolcové. V té dobì jsem už publikoval 
poezii v èasopisech (napø. Kvìty, Kmen, 

Literární Plzeò, osmdesátá léta…
Bohumil Ždichynec
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Literární mìsíèník). V redakci Západo-
èeského nakladatelství pracovala peda-
gožka Alexandra Antošová (vl. jm. Pro-
cházková) a pøekladatelka Kateøina Ru-
bášová; v 90. letech, kdy jsem již pùso-
bil v Praze jako lékaøský øeditel klinicko-
laboratorního centra Bioregena, mne vy-
hledala a inspirovala k napsání knihy 
Praktický rodinný lékaø (NAVA, Plzeò 
1994). 

I po tøiceti letech rád na Plzeòsko 
vzpomínám, nejen když tudy projíždím 
tøeba do Karlových Varù. Pracoval jsem 
zde nìkolik let jako terénní internista, 
než jsem odešel na konkurzní místo pri-
máøe Rehabilitaèního ústavu pro cévní 
choroby mozkové. Obvodní lékaøi mi po-
sílali k øešení zajímavé a složité pøípa-
dy; bavilo mne je øešit a získal jsem pøi-
tom øadu praktických poznatkù. Nejen 
samotná Plzeò se svým historickým 
jádrem, ale i okolí Plznì je krásné. Ve 
volných chvílích mne zajímala pøíroda, 
historie a umìní tohoto kraje. V èeských 
dìjinách je málo míst, která by mìla po-
dobný význam v naší historii jako Zele-
ná Hora v Nepomuku u Plznì. Jméno 
mu dala sama svatovojtìšská legenda. 
Sv. Jan Nepomucký se narodil v Nepo-
muku okolo roku 1340. Stal se generál-
ním vikáøem pražské arcidiecéze a jako 
hlavní osobnost tehdejších sporù mezi 
církví a králem byl v roce 1393 po mu-
èení svržen z Karlova mostu do Vltavy. 
Teprve v roce 1729 jej papež Bene-    
dikt XIII. oficiálnì kanonizoval a jeho 
jméno kraluje stovkám svatojánských 
soch a kostelù v Èesku i  zahranièí.      
Sv. Jan Nepomucký je nejvýznamnìjším 
barokním svìtcem. Jezdil jsem rekreaè-
nì na kole až k zámku Zelená Hora        
a odtud dolù do vesnice Klášter, kde le- 
ží zbytky cisterciáckého kláštera. Toto 
místo mne inspirovalo k nìkterým ver-
šùm otištìným ve sbírce Soukromé Be-
nátky.

Zámek Zelená Hora ale proslul i jako 
místo nálezu Rukopisu zelenohorského, 
o jehož pùvodu a pravosti se dodnes 
vedou spory. Nesporné ovšem je, že Ru-
kopis obsahující Libušin soud významnì 
pozitivnì ovlivnil myšlení národa v obdo-
bí národního obrození. V záøí 2017 má 
být Rukopis vystaven v Muzeu jižního 
Plzeòska v Blovicích. V 50. letech byl zá-
mek devastován, promìnìn na kasárna 
tzv. Pomocných technických praporù; 
znièena kašna. V pozdním létì jsem        
v lesíku naproti zámku èetl na stroji opi-
sovaný rukopis Èerní baroni aneb Válèi- 
li jsme za Èepièky (1969). Díval jsem se 
na zámek s kasárnami a pøedstavoval si 
dìj románu. Kousek od zámku stála za-
konzervovaná budova záložní nemocni-
ce pro pøípad atomové války s Amerikou. 
Pøipomínala nejistotu tehdejší doby. 

Rád jsem také jezdíval na nedaleký 
zámek Žinkovy, v roce 1897 pøestavìný 
do pseudorenesanèní podoby, nìkdejší 
sídlo prùmyslníka Karla Škody, majitele 
plzeòské Škodovky. Mìl jsem tam zná-
mého správce zámku. Když jsem pra-
covnì odcházel z Plzeòska, zorganizo-
val jsem zde dvoudenní setkání Západo-
èeského a Východoèeského Literárního 
klubu. Rád vzpomínám i na plzeòskou 
Portu. V roce 1983 se v lochotínském 
amfiteátru poprvé konal festival tramp-
ské a folkové písnì Porta, který ne-
formálnì navštìvovaly desetitisíce lidí. 
Zaznìly tu i zajímavé písòové texty; 
napøíklad v r. 1984 interpreti Nezmaøi     
a osobností Porty byl vyhlášen Jarek 
Nohavica. Plzeò tenkrát Portou doslova 
žila.

A jak žiji dnes? Zabývám se klinickou 
medicínou, za ta dlouhá léta praxe 
poznávám osudy lidí, mých pacientù.   
Ty nelze vtìsnat do statistických tabulek 
a grafù. Jejich pøíbìhy jsou pro mne spo-
jenými nádobami mezi vìdou a literární 
tvorbou. Také ètu knihy, nejradìji ale tiš-



11

tìné. Vedle poezie píši i eseje a popu-
lárnì nauèné knihy. Lékaø musí podle 
mne léèit celého èlovìka. Proto je syn-
téza medicínského myšlení dùležitá,        
i když nelehká, jako tomu je tøeba v mém 
oboru, vnitøním lékaøství. Medicína se 
rychle pøibližuje k dalšímu pøelomovému 
období ve svém vývoji, což souvisí s roz-
vojem moderních technologií, jako je ge-
nové inženýrství, použití nanorobotù       
a klinická imunologie. 

Pøedpokládám, že bìhem nìkolika 
desetiletí bude možno vyléèit všechny 
druhy rakoviny, cukrovku, pomocí nano-
robotù budou realizovány operace i v ne-

dostupných èástech tìla a navíc bez je-
ho otevøení. Genové manipulace zase 
umožní léèbu všech vrozených vad hned 
v zárodku. Pøíroda však bude nadále 
projevovat selektivní tlak na èlovìka,  
což se mùže nepøímo projevit vznikem 
nových chorob a nárùstem napìtí v so-
ciálních vztazích. Zdánlivì neléèitelné 
choroby se díky vìdeckému poznání sta-
nou léèitelnými, ale objeví se nové ne-
moci, a tak práce lékaøù bude v tomto 
smyslu nekoneèná. Stejnì tak, jako je 
tomu u literární tvorby ve všech dobách,  
i když dnes i v budoucnu mùže probíhat 
rovnìž v rùzných formách.

ROK S HAIKU

Kusamakura XIV. 
v pøekladech Milana Šedivého

(19. roèník 2014) spring wind
the girl let the freckles
fly up

jarní prùvan
holka nech ty pihy
odvát

Kristina Pandžaridisová 
(Bulharsko)

the saints come to life
in the stained-glass

Blesk –
na vitrážích
ožívají svatí

Virginia Popescuová 
(Rumunsko)

(20. roèník 2015)

ghost forest 
under the water 
man-made lake

les duchù
pod vodou
umìlé jezero

Teièi Suzuki 
(Japonsko)

a cast pebble
drowns to the lake 
bottom
all the way to the clouds

hozený oblázek
noøí se na dno
cestou do oblak

Željko Špoljar 
(Chorvatsko)

under the ivy 
wrappend in the soul 
of a new word

pod bøeè�anem
zahalen do duše
nového svìta

Ralf Bröker 
(Nìmecko)

chasing the sun 
on the margin of the coast 
a survey dog

honím slunce
na lemu pobøeží
dohlížím na psa

Gin Suan Tung 
(Barma)
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po tsunami
nadmiar
pustki

after tsunami 
a surplus
of emptiness

po tsunami
pøemíra
prázdna

Dorota Pyrová 
(Polsko) 

prairie –
a lone kite 
carrying the sky

prérie –
jediný drak
nese oblohu

Carl Seguiban 
(Kanada)

A train whistle –
foggy canyon 
at dawn

Pískot vlaku
mlžný kaòon
za úsvitu

Masato Eguèi 
(Japonsko)

sunrise
a snail races
to stay in shadow

slunce
závod šnekù
honem do stínu

Jay Friedenberg 
(USA)

water flowers
go with the flow
as they stay

lekníny
jak plynou 
tak stojí

Nakamura Èisako 
(Japonsko)

ayatori
the light of childhood
in granny's eyes 

ajatori
svìtlo dìtství
v oèích babièky

Alexej Andrejev 
(Rusko)

solar eclipse...
across a dandelion
an ant 

zatmìní slunce...
pøes pampelišku
mravenec

Dejan Pavlinoviæ 
(Chorvatsko)

port wing 
the lonely blink of a red
                                light 

kus pøístavu
osamìlý záblesk rudé

Simon Hanson 
(Austrálie)

the full moon
we blow out candles
by the fireplace 

plný mìsíc
sfoukáváme svíèky
u krbu

Vitalij Chomin 
(Ukrajina)

In a fragile world
Shades of butterflies quiver
On the edge of life 

V køehkém svìtì
stíny chvìní motýlù
na hranì života

Anne-Marie McHargová 
(Velká Británie)

Barbed wire
Memories roll in
With the fog 

Ostnatý drát
Vzpomínky se valí
S mlhou

Sneha Sundaramová 
(USA)

winter’s first
calligraphy – footprints
in the snow 

zaèátkem zimy
kaligrafie – stopy
ve snìhu

Sondra Rosenbergová 
(USA)
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Earth’s unending grief
seeing her body transforms 
into a burning furnace 

Nekonèící trápení Zemì
vidíme, že se mìní
na žhnoucí pec

Sonia B. SyGacová 
(Filipíny)

Stone-circle
still trying to 
enclose time 

Kruh megalitù
poøád do sebe 
uzavírá èas

Leonard Lavery 
(Velká Británie)

a golden daffodil
passing away 
leaving light

žlutý kosatec
míjí mì
zanechává svìtlo

                      
(Japonsko)

golden wedding –
still standing on our 
                        own feet, 
the best gift 

zlatá svatba –
ještì poøád na svých 
                            nohou,
nejlepší dárek

Ljudmila Milena Mršiæová 
(Chorvatsko)

Firewood cracking –
over the fireplace
summer in a picture 

Døevo praská
a nad krbem
léto na obrázku

Florentina Loredana 
Dalianová 
(Rumunsko)

A flock of gulls
pulling behind them
a white cloud
 
Shluk rackù
táhnou za sebou
bílý mrak

Tonka Lovriæová 
(Chorvatsko)

night breastfeeding –
your warm breath on 
                            my skin
rallentando 

noèní kojení –
tvùj horký dech mi na kùži
rallentando

Francesco de Sabata 
(Itálie)

Berthed boats
gently bouncing –
music of the port. 

Kotvící bárky
jemnì ducají –
hudba pøístavu.

Darko Žunjiæ Batan 
(Èerná Hora)

Stormy afternoon
Stuck on the window
A leaf and I 

Bouølivé odpoledne
nalepený v oknì
lístek a já

Viviane Leiteová 
(Brazílie)

dream-catcher
pearls of dew
slide down the spider’s 
web

Lovec snù
perly rosy
kloužou z pavouèí sítì

Cherese Cobbová 
(USA)

street sleeper –
through the blanket 
                          holes
bits of moon

poulièní spáè –
skrz díry v dece
trocha mìsíce

Kašínat Karmakar 
(Indie)

below zero –
in my sleep
white carnations 

pod nulou –
ve spánku
bílé karafiáty

Ana Drobotová 
(Rumunsko)
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Kérka – Tereze
Lumír Aschenbrenner

LEMOVINY

Kérka

Andìla odkryla
andìla od Kryla

Tereze

Prožít-li Terezín,
jedinì ten Terezin

Grafická spolupráce
Helena Jarolímková
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Našel jsem svíci. Mám zapalovaè      
a šest cigaret. Leccos jsem už pocho- 
pil. Dozajista je to lekce, kterou mám 
projít. Zkouška odvahy. Na první pohled 
nedopatøení. Správce høbitova mì tu 
omylem zavøel, v téhle kobce. Musím vy-
držet. Nejspíš do veèera a potom do rá-
na. Všechno je otázkou èasu, všechno. 
Pochopil jsem, že nemá cenu køièet ani 
kopat do dveøí – za høbitovem už nikdo 
nebydlí. Jsou tam jenom pole. Ráno pøi-
jde nepozorný hrobník do práce a vy-
svobodí mì, uèiní konec tomuhle neplá-
novanému vyvedení z všednodennosti, 
vyšinutí z role.

Zabydluju se. Mám svíci. Støídavì ci-
vím do tmy a støídavì zapaluji paškál. 
Píšu. Ulehám na kamenný stùl. Vypadá 
jako pitevní, je opatøen otvorem, výpus- 
tí (provizorním popelníèkem). Krátím si 
chvíli psaním. Jaké štìstí, že mám u se-
be propisku a nìjaké papíry, makulatu- 
ru z jedné strany potištìnou neškod- 
ným textem, na rubu jsou chválabohu 
prázdné!  

Odpoèívám. Sugeruji si blížící se kro-
ky za dveømi. Asi zajíc v poli! Vstávám. 
Proè postavili ještì tenhle domek za høbi-
tovní zdí, když vpøedu u vchodu stojí ob-
stojná márnice? K èemu sloužila tahle 
gotická cela s klikou a zámkem jenom 
zvenèí? Øíká se jí, prý odpradávna, „ma-
lá márnice“. Smìøoval jsem sem, vždyc-
ky jsem se zajímal o otázky a metody 
trestu, èistì teoreticky, až pøišla tahle 
praxe. Zhasínám.

Opìt rozsvìcím. Vybavila se mi dáv-
ná vzpomínka – z útlého dìtství. Musím 
ji zapsat, než to celé zapomenu. Tatínek 
mì odnáší z dìtského høištì. Násilím. 
Prý proto, že jsem zlobil jiné dìti a bral 
jim hraèky. Køièím, že nechci, aby tam 
byly jiné dìti, že chci být na høišti sám: 

! Makulatura maculata
Petr Pazdera Payne

„Je to pro jednoho, ne pro všecky!“ A ta�-
ka na to: „Høištì je pro všecky!“ Opakuji, 
že pro jednoho. Dostávám pohlavek. 
Znovu, a pohlavek: „Tak tì zavøeme do 
vìzení, když chceš být sám, a tam bu-
deš opravdu sám.“ 

Jsem sám, trpím vzpomínkami, obra-
zy ze života svého.  Vzpomnìl jsem si  
na Zuzanu, protože jsem ji minulý týden 
potkal. Zestárla. Když se Ignác vynoøil 
brzy po pøevratu z emigrace a ptal se, 
jestli nevím, kde Zuzana bydlí, zapøel 
jsem ji. Øekl jsem, že nevím. Nepøál 
jsem si, aby se potkali. Po pùlroce se     
s nepoøízenou vrátil. Rozhodl se, že zù-
stane venku. Že se – ten paradox – do-
brovolnì vrátí do vyhnanství.

Jsem vìzeò a pøedstavuji si volný 
prostor. Plochu. Pole. Slunce. Barvy. 
Obilí. Moci se nadechnout. Kamkoli jít. 
Èurám do kouta. Jsem v klauzuøe. Proti 
své vùli poustevník v jeskyni. Mám ží-
zeò. Svìtelné škvírky mezi prkny ve dve-
øích zmizely, setmìlo se. Ležím na ka-
meni. Promítl jsem si, a v té tmì ani 
nemusím zavírat víèka, celou historii      
s Ignácem a se Zuzanou. Zasáhl jsem 
do jejich osudu – tím, že jsem nezasáhl. 
Tím, že jsem zabránil jejich opìtovnému 
setkání. Ignácovi se od jeho dìtinských 
let øíkalo taky Èenìk. Pøijel, jak øíkal, 
hlavnì kvùli ní. Doufal, že ji najde. Ne-
prozradil jsem mu pro jistotu jméno mìs-
ta, do nìhož se odstìhovala. A v Praze, 
hledej v kupce sena! Neøekl jsem mu ani, 
jaké jméno pøijala, když se vdala. Do-
konal jsem jejich odlouèenost, zùstali 
uzavøeni ve svých kobkách. Jeden ve 
vnìjší a druhý ve vnitøní emigraci. Proè 
jsem to udìlal, že jsem nic neudìlal?  
Pomstil jsem se, ale za co? Byla to ode 
mne po�ouchlost. Hec. Asi jako když 
jsme na základní škole dali nìkomu hob-
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la, jen tak, pro nic za nic, vrhli jsme se na 
nìj, popadli ho za ruce za nohy a roz-
houpali ho, aby „pøijal ran“ od ústøedního 
topení!

Zvláštní cela! Proè mi neotvírají? Ni-
kdo mì nehledá. Pokusím se spát.  

Jaké štìstí, že je tu kostelní svíce! 
Dostalo se mi zjevení. Rozsvìcím      

a píši. Pochopil jsem, k èemu byla dobrá 
tahle hrobka. Leckde se sedávalo a lec-
kde se ještì sedává u mrtvého. A tady: 
zavírali vraha dohromady s jeho obìtí. 
(Mrtvolu pokládali na kamenné máry no-
hama ke vchodu.) Aby pochopil, co udì-
lal! Teprve pak ho popravili. Moji teorii 
potvrzuje železné oko u stìny za hlava-
mi kamenných már, k nìmuž ho, vraha, 
pøikovali, aby se tøeba ještì na tìlo ne-
vrhl a nezohavil je. To zjevení probìhlo 
takto: Neležel jsem, sedìl jsem na ka-
menné podlaze a nahmatal rukou ten 
studený železný kruh, pohyblivý v jiném 
pevnì ukotveném oku v zemi. Hrál jsem 
si s ním a propadl se do krátkého a tìž-
kého spánku. Zdálo se mi, že na kameni 
leží kostlivec. Zaèal jsem se tøást, až 
jsem se doèista probudil, drže se stále 
želez.

Pøestávám myslet na støedovìké me-
tody trestního práva a zase se vracím     
k Ignácovi. Kdysi jsem mu Zuzanu zá-
vidìl. Èeòkovi. Nemohl jsem kvùli ní koli-
krát v noci spát. Miloval jsem ji. Myslel 
jsem si na ni, ale on byl prùraznìjší než 
já. Ignác byl frajer, jeho holky milovaly. 
Tak proè musel mít zrovna Zuzanu! 
Znamenalo to konec našeho pøátelství. 
Byl jsem rád, když byl najednou pryè, 
když vypadl ze hry a zmizel za železnou 
oponu. A pøišla má hodina. Ujal jsem se 
opuštìné. Telefonoval jí. Doprovázel do-
mù. Byla mi vdìèná. 

Dokouøil jsem poslední cigaretu.

 Pochopil jsem, proè se øíká: vzít nì-
koho na paškál. Zloèince zavøeli do már-
nièní cely i s jeho obìtí a zapálili mu tam 
paškál. Aby zpytoval svìdomí, než ho 

popraví. Byl to svým zpùsobem ordál. 
Právo útrpné. Pachatele drželi v kryptì 
dohromady se zavraždìným tak dlou- 
ho, dokud se nepøiznal. Vina se ukázala, 
podobnì jako se dneska pachatel neu-
drží pøi rekonstrukci èinu a složí se. Roz-
pláèe se. Prosí. (Kdo ví, jestli dokázali 
rozpoznat nevinného? A co takový pøí-
pad neúmyslného zabití!) Rozkládajícího 
se nebožtíka si pak mohli vzít a pohøbít 
pøíbuzní. Vraha odvezli na popravištì.

Když jsem teï natrefil na Zuzanu, vy-
jevila mi, že je rozvedená. Nemohl jsem 
ji poznat, jak zestárla. Byla nemocná. 
Vzpomnìl jsem si na svùj dávný pokle-
sek, neodvážil jsem se jej pøipomenout. 
Urèitì jsme si oba vzpomnìli, kdesi        
v nejzazším kamrlíku našich myslí. Po-
vídala mi: „Viï, že tu Ignác byl, brzo 
potom, co se otevøely hranice? Uvidìla 
jsem vás, jak jdete spolu pøes park, já     
s koèárkem, vy jste o nìèem rozkládali, 
tak jste si mì nevšimli. Chtìlo se mi za 
váma bìžet, ale pak jsem to vzdala.“ 

„Proè,“ zeptal jsem se. 
„Nechtìla jsem. Byla jsem vdaná.“
Rozhodl jsem se vmžiku, že jí nic ne-

øeknu, neprozradím, jak ji Èenìk, Ignác 
tehdy dlouho a marnì hledal. 

Další noc. Bdìní pro zabitého. Vigilia 
poenae. Vrahova varta. Obcování s mrt-
volou. Obìtí s obìtí. Kdyby se obecnì 
vìdìlo, že na èlovìka èeká tohle, bál by 
se vraždit. Chtìl, a proto pøece taky 
zabil, aby dotyèný neexistoval, aby byl 
sprovozen ze svìta, aby ho nemusel 
vidìt, potkávat se se sousedem, toužil, 
aby pøedmìt jeho nenávisti zmizel, aby 
ho nemìl na oèích… a nastojte, nasta- 
ne pravý opak! Musí s ním být až do 
konce! Až do konce svého života. Co:   
do konce života? Až do skonání vìkù,   
až do soudného dne, je-li pravda, že si 
tam, na druhý bøeh, odnášíme s sebou 
obrazy toho, na co jsme se dívali tady na 
zemi naposled. A kdoví je-li jaký soudný 
den?
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Stále mi nikdo neotvírá! Mám hlad. 
Mám snad ještì nìco pochopit? Pøece 
jsem nikoho nezabil! To s Èeòkem byla 
jen po�ouchlost. Jestliže na to teï mys-
lím, tak je to proto, že jsem byl služeb- 
nì v Polièce a natrefil tam na námìstí na 
Zuzanu. Strkal jsem hlavu do oprátky,     
a teï to mám. Zajímal jsem se, když už 
jsem se tady (taky pracovnì) poflako- 
val, k èemu sloužila tahle druhá, záložní 
márnice. A musím se ptát: Nenavozuje 
samo uvìznìní vinu? Anebo obrácenì: 
neuzavírá se ten, kdo je vinen, sám do 
sebe a nevyhledává pak i uvìznìní ve 
vnìjším svìtì? 

Strkal jsem hlavu na špalek. Na po-
myslný oltáø. A zároveò pøed smrtí 
prchal. Vše, co jsem dìlal, dìlal jsem, 
abych pøežil. I když o nic nešlo.  Uzavíral 
jsem se do sebe – v nejhlubším slova 
smyslu. Sám o sebe zakopl. Sám za se-
bou zaklapl dveøe. Tohle co píšu, je sa-
movolná štìpná reakce, pád do sebe, 
utržená introspekce. Setrvej do rána, vy-
drž, uklidòuju se.

Prosvitává. Zapomínám poslouchat, 
jestli nìkdo nejde kolem, pøemýšlím a pí-
šu.

Zajímaly mì kromì starých trestnì-
právních praktik taky staré metody po-
høbívání. Nikdy jsem nedokázal pøijmout 
teorie, podle nichž se pohøbívaným do 
hrobek ukládaly oblíbené pøedmìty, nì-
kdy i psi a koèky nebo milenky sražené 
ranou do týlu coby spoleènost na onen 
svìt. A taky jídlo a vìci denní potøeby, 
prý na cestu. Vždy� záhy i paralelnì by-
ly zas mrtvoly likvidovány žehem, takže 
na cestu nebylo nièeho tøeba. A kdoví 
jestli s nimi pøi tom nespálili i všechno 
ostatní, vèetnì propriet a majetku a vše-
ho nejmilejšího. Moje teorie tedy zní tak-
to: Pohøbívané vìci byly pro zemøelého 
tak dùležité, že nebylo možno je nechat 
na této stranì, aby dál žily ve svìtì ve-
zdejším, aby se jich zmocnil nìkdo jiný  
a aby jich tøeba i užíval! Právì proto se 
pohøbily se zemøelým. Dospìl jsem k to-

muto pøesvìdèení mimo jiné kvùli to-  
mu, co mi vyprávìl Albert: Zdìdil hodin-
ky po otci, ale nemohl je nosit. Až se jed-
né noci vypravil na høbitov, vzal s sebou 
pajcr a hodinky, nadzvedl žulovou desku 
a hodinky dodateènì uložil k tatínkovi. 

Hrobka. Sluj. Jáma. Klauzura. Klaus-
trofobie jako relikt prenatálního stavu. 
Moci se tak narodit a vyjít ven. Svìtlu 
vstøíc! Nìkdo by mi ale musel otevøít! 

Žena je nejhorší èást mužova svìdo-
mí – kdo to jenom øíkal? Využil jsem 
tehdy Zuzanu, bylo jí všechno nìjak 
jedno. Potøebovala Èeòka pøebít (nebo 
pohøbít!), a proto šla se mnou. Vìdìl 
jsem, že mì nemiluje, ale nejspíš jsem 
se chtìl Èeòkovi pomstít. A jí taky. Ale 
tehdy mì to nenapadlo. (Až teï!) Nepøe-
mýšlel jsem o tom. Nerad vzpomínám  
na ten styk a na to, co bylo potom, co mi 
øekla, a jak jsme se po tom sobì zaèali 
vzájemnì vyhýbat… Tak vida, kam až 
mì dovedl tenhle mùj dušezpytný po- 
byt! Tahle nucená karanténa. Nezvládám 
svoje myšlenky. Vzal jsem sám sebe na 
paškál! Draze vykoupené poznání! Jako 
by nestaèila jedna noc! Nejspíš ale bu- 
du muset vydržet do pondìlka. Mám 
žízeò a hlad. Obtìžují mì vidiny. Do-
hnala mì má minulost.

Slyším v dálce kuropìní. Koneènì se 
rozednívá. Nikdo nepøichází. 

Kdysi pili lidé z èíše lebky. Hráli s kost-
mi v kostky, pekli na pánvích, nabírali 
lopatkami, nosili vìci v hrudním koši, ja-
ko zástrè mìli klíèní kost…

Nevím, jak dlouho jsem ležel na ka-
meni. Jako mrtvola v umrlèí cimøe. A jako 
by mì kdosi objímal! Nìkdo si ke mnì 
pøilehl. Démon. Je-li èlovìk delší dobu 
sám, pøestává rozlišovat mezi snem       
a skuteèností, protože skuteènost je 
svázána s druhými lidmi. Vymìnili jsme 
si se zavraždìným role. Jsem tu za mrt-
vého. 

Probral jsem se sevøením. Potácím se 
mezi ztrátou vìdomí, tìžkým spánkem   
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a bdìlostí. A bdìlost, to je vìdomí viny. 
Pozoruji mžitky. Nevím, jsou-li to mžitky 
mých oèí, anebo se tøese plamen. (Kde 
se ale bere ten prùvan?) Svíce uhoøívá. 
Svíce andìl. Kolem mne vysoké stíny. 
Jak pusté je toto místo! Záhoøovo lože. 

Draze vykoupené poznání! Jsem sám. 
Jsem mrtev. Jsem s vámi. Èeòku! Zu-
zano! Proè vzpomínám víc na vás než 
na svou úhlavní zradu? Nemám už naè 
psát, dochází mi makulatura. Ámen. 
Nùžky papír.

Evžen Pìnkava

Poslední øádeèky
Už pokolikáté se setkávám s tezí ne-

bo pøímo s postulátem, podle nìhož se 
jako odborný termín užívá pojem èi sou-
sloví „dlouhé 19. století“. Teï je ohrani-
èováno letopoèty 1776 a 1918, pøípadnì 
do údobí první svìtové války. Ergo sto 
ètyøicet let. Jak dlouhé nebo jak krátké  
je tedy 20. století? Neskonèilo už Hiro-
šimou? Kdy se v jeho prùbìhu zaèal for-
movat èi prosazovat antropocén? Proè 
vùbec historikové trvají na stoletích, není 
to nìjaký chronologický relikt? V literár-
ních dìjinách je to rozhodnì jinak a mù-
žeme se nad tím pøít: podle mne trvá lite-
rární 19. století jen od raného romantis-
mu do bouøných èasù moderny, tudíž je  
o poznání kratší než 19. století historikù. 
Jednoduše žijeme v jiných stoletích.

Srpnové dny. Bloumám ve vzpomín-
kách a najednou si uvìdomím, že už to 
bude padesát šest rokù, vskutku padesát 
šest let, co jsem byl na první, arciže po-
vinné školní chmelové brigádì. Když 
brzy nato pøišel do kin snímek Starci na 
chmelu, mému pokolení se musel „líbit“, 
zvláštì filmové hity, od poèátku jsem 
však cítil pøímo štítivou nechu� k vyumìl-
kovanému scénáøi, vylhanému a prolha-
nému. Kdepak milostné pùdní schùzky   
a hovory o T. G. Masarykovi a Spinozo-
vi! Kdepak støety se svazáky a s úèami! 
Realita byla mnohem všednìjší, mno-

hem syrovìjší. Ranní pochody na snída-
ni do sousední vsi, zcela bezpøíznakové 
žrádlo z ešusu – a veèery? Ve všem toli-
ko bezradnost, i v obèasném „telecím“ 
randìní.

Nevytane mi už v mysli, v jaké sou-
vislosti jsem bìhem dneška zaèal uva-
žovat o literárním díle Josefa Škvorec-
kého, pøipadá mi však už beznadìjnì ne-
živé. Nejvíce mì svého èasu oslovovaly 
jeho povídky o letech padesátých, uve-
øejòované v Hostu do domu a pak zaøa-
zené do souboru Hoøkej svìt, zatímco 
jiné texty jako kdyby tiše odumíraly. Kdy-
si jsem byl nadšen Miráklem èi Pøíbì-
hem inženýra lidských duší, jenže jsem 
to èetl pøedevším jako zakázané ovoce   
a ovoce zakázané to také bylo. Doèetl 
bych ale tyto romány s chutí ještì dnes? 
Pochybuji. Vybavují se mi i ménì zná-
mé, o to zdaøilejší autorovy texty, leè 
stejnì. Není nakonec nejživìjší „odeon-
ský“ román Lvíèe? Pøinejmenším pro lidi 
z Odeonu?

Evangelický duchovní Samuel Jan 
Hejzlar vzpomíná ve své autobiografic-
ké knize Kameloti už i na tzv. kvìtnové 
povstání 1945, které zažil jako devítiletý 
chlapec. Vybavuje se mu rovnìž setkání 
s dvìma ranìnými „vlasovci“, o nìž v je-
jich rodinì peèovali. Když jim jeho otec 
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vykládal o víøe, o Pánu Ježíši a jak se 
modlí k živému Spasiteli a k nebeské- 
mu Otci, namítli, že Boha nepoznali, zato 
„dobøe znají ïábla“. Že rozchvátil jejich 
vesnici i život. Koneckoncù právì takhle 
vyznívá každá ruská knížka, pokud se 
nadobro nezaslíbila ïáblu. Øíká to v pod-
textu, èasto i ve výmluvných zámlkách,  
v nevysvìtlení toho, co se dìje, alespoò 
však v konstatování, že se nìco dìje, že 
ze života mizí jednotlivci i statisíce.

Nádherný román Haruki Murakamiho 
Kafka na pobøeží by pravdìpodobnì mìl 
mít nìjaký jiný název, ponìvadž žádnou 
hojnost kafkovských aluzí v nìm vskutku 
nenajdeme. Evropskému ètenáøi mohou 
nìkteré pasáže èi významové polohy 
textu daleko víc pøipomínat duchaøské, 
kolikrát hrùzostrašné a strašidelné histo-
rie Lafcadia Hearna o starodávném Ja-
ponsku, zároveò jsme však v knize až  
po uši ponoøeni, ne-li pøímo potopeni do 
dnešní (v dobì geneze románu) atmo-
sféry této vzdálené ostrovní zemì. Lidé 
se ztrátou pamìti, lidé se ztrátou citové  
a psychické identity, lidé chtivì se opáje-
jící svou falešnou pseudoidentitou. Nej-
svobodnìji a nejpravdivìji se cítíme jen    
v knihovnì. Zde: v soukromé.

Pøed rokem uveøejnil Jiøí Peòás v Li-
dových novinách senzacechtivý èlánek   
o tom, jak na podzim 1939 francouzské 
úøady uvìznily Adolfa Hoffmeistera a dal-
ší èeské umìlce, jaká to byla nespra-
vedlnost a jaké literární svìdectví pak     
o tom vzniklo. Na to v Listech reagoval 
Vladimír Claude Fišera a usvìdèil z pod-
vodu jak úhoøovitého Hoffmeistera, tak    
i nevzdìlaného Peòáse. Desetitisíce 
èeských exulantù nebyly ve Francii šika-
novány, zasáhlo se jen proti tìm, kdo by-
li napojeni na komunistické sítì a záhy 
po paktu Molotov-Ribbentrop i na sovìt-
skou, tedy nepøátelskou èi nebezpeènou 

rozvìdku. Hoffmeister a spol. nakonec 
vyvázli skoro bez šrámù. Pak to všechno 
pøekroutili a žurnalista Peòás si to do-
kroutil.

Zase jeden sen, který pøipomíná exis-
tencialistický labyrint a brutalistické „noá-
rové“ filmy: ocitám se v Moskvì a toto 
konstatování je dostateènì hororové již 
samo o sobì èili an sich. Ten snový pøí-
bìh je tradièní, kvùli chaotickému prùbì-
hu a podobì veškerého dìní se nemohu 
dostat na letištì a navíc se znenadání 
ukáže, že èasy odletu se zmìnily. Ne-
zbývá než bezútìšnì bloudit i se zava-
zadlem (je vùbec moje?) po šerosvitné   
a èernošedé Moskvì a hledat nìjaké 
východisko: letenka mi propadla a penìz 
mám poskrovnu. Moskevské ulice tvoøí 
dlouhé chodby s kanály, obèas vstoupím 
do nìjaké budovy a pokaždé tam je po-
divný bufet, kde jsou davy lidí, skoro nic 
tam neprodávají a vše se dìje v polotmì.

„Nevypadá to, že by v dùchodu ustal 
tvùj život s literaturou,“ konstatoval pøítel 
záhy po pøeètení lednových Øádeèkù. 
„Naopak jako by se v jistém smyslu roz-
rùstal...“ To asi nelze øíci o mém podílu 
na literárním životì en bloc, na nìm se 
už nikterak zvláš� podílet nemohu, z na-
ší Chodounì máme k vnìjškovému lite-
rárnímu životu, a to zvláštì pražskému, 
poøádnì daleko (kvùli únavì èím dál víc), 
s radostí však pøiznávám, že èastìji ètu. 
Pohøíchu již nikoli novinky èeské beletrie, 
nebo� k nim se dostávám s velkými po-
tížemi (proto jsem vzdal i stálou rubriku  
v Èeském jazyce a literatuøe), zato pilnì 
splácím hojné ètenáøské dluhy a dlouž-
ky z literatury evropské a svìtové. Taktéž     
i z èeské klasiky.

Portmoneum! Po øadì rokù opìt v Port-
moneu. Bìhem dvaceti let se však Josef 
Váchal stal natolik frekventovanou velièi-
nou èeského umìní i literatury èeské, až 
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se váchalovský svatostánek v Litomyšli 
mùže zdát málo významný: svým zpù-
sobem je tam pomálu kouzla zejména    
z pohledu toho, kdo zná a má leckteré 
autorovy publikace z Paseky. Dávné 
okouzlení už skuteènì pominulo, poøád 
ale zùstává ryzí Váchalùv genius loci, 
zejména jeho výtvarné fantaskno a po-
nìkud ironické pojetí fantastièna a my-
tièna nebo též magièna v mnoha podo-
bách. Nejvíc pozornosti v Portmoneu vì-
nuji umìlcovì Meditaci o tajných spoleè-
nostech a dále vypodobení Odchodu 
duše z tìla. Duše má zelenou tváø. 

Pøíjemné pøekvapení: v litomyšlském 
Domì U Rytíøù právì probíhá relativnì 
obsáhlá výstava dìl Bohdana Kopecké-
ho, o nìmž jsem nevìdìl, že byl spjat     
s Litomyšlí: spíše si ho spojuji s Mostec-
kem a s jeho expresivními podobami 
devastované severoèeské krajiny. Byl 
oznaèen za „absolutního odpùrce socia-
listického zøízení“, jako malující horník 
usiloval o deestetizaci plenéru, kreslil 
haldy a oprámy, leè i pozdìji citlivì vní-
mal pøedevším propadlou a propadající 
se krajinu na severozápadì Èech. Na 
jeho obrazech se „propadá“ i slunce, do-
chází ke „vzpouøe hlušin“, vznikají „por-
tréty ohòù“. Nakonec našel novou inspi-
raci v lávových polích na Havaji. Po 1969 
se dlouho živil v propagaci JZD Dolní 
Újezd.

Syn mi ráno vypráví o svém snu: zú-
èastnil se prý i s celou rodinou pohøbu 
E., partnerky svého strýce, ergo mého 
bratra. Když se z obøadu vraceli, zjistili, 
že naproti nim jede v protismìru jiné 
auto, které øídí právì nebožka. Upozor-
òovali ji, že jede v protismìru, leè E. 
tvrdila, že na tom nezáleží. Tolik sen. 
Odpoledne bloumám lesním masivem 
tzv. Mìstských maštalí a vtom mi letos 
snad poprvé zavolá bratr. Aspoò si s ním 
popovídám, když se ale potom blížíme 

ke kraji lesa, narazíme na malý pomní-
èek, pøipomínající památku èlovìka, 
který pøed nìkolika lety zahynul zøejmì 
zde v litomyšlských lesích. Jenže jeho 
svìt se uzavøel dne 1. èervna, což jsou 
bratrovy narozeniny. Hle, vìci mezi ne-
bem a zemí.

Koneènì zavítám i na mìstský høbi-
tov v Pøíbrami s honosným názvem Pøí-
bramský høbitov. U brány je informaèní 
tabule, z níž se dovídáme, kteøí slovutní 
Pøíbramané tu spoèívají, leè s douškou, 
že na jejich hroby narazíte pøi høbitovní 
procházce. Jenže jakékoli upøesnìní 
veškeré žádné, což je blamáž pøíbram-
ské radnice: zkusit vyhledat kupøíkladu 
místo posledního odpoèinku Quida Marii 
Vyskoèila znamená trpìlivì prohledávat 
tamní „zahradu zelenou“ krok po kroku. 
Až se k tomu jednou odhodlám, budu 
houževnatì pátrat po hrobu filmového 
režiséra a scenáristy Pavla Juráèka. Do-
zajista z úcty k jeho jedineènému sním-
ku Pøípad pro zaèínajícího kata. To je 
nejvìtší pøíbramské pøekvapení.

Jak šly dny, týdny, mìsíce a roky, umí-
nil jsem si, že uzavøu psaní Øádeèkù      
v den svých sedmdesátých narozenin. 
Co ale potom? Budu ještì nìco psát 
potom? Rozumìj v tomto diaristickém 
duchu? Vrátím se k nìkdejším „reflexím“, 
které jsem sepisoval pøed deseti lety? 
Nebo se rozhodnu pro nìco jiného? Leè 
ejhle: onen den D je tady, nastal již, tu-
díž se nerad s Øádeèky rozžehnávám, 
vždy� to bylo svébytné zrcadlo více než 
ètyø a pùl rokù života. Pokaždé šlo o li-
terární deník, jak se s touto žánrovou 
charakteristikou ztotožòuje i akademic-
ká literární lexikografie. Možná se pro 
nìco rozhodnu teprve v pøedveèer No-
vého roku, možná nikoli! Nyní mám pøed 
sebou jinaèí metu: Vzhùru do stáøí. 
Vzhùru.
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! Víckrát už nepøiletí
Stanislav Bukovský

Neposluchy          

Pavel, apoštol Krista Ježíše, z povì-
øení Boha, našeho Spasitele, a Krista 
Ježíše, naší nadìje, v Prvním listu Timo-
teovi, vlastnímu synu ve víøe, jako usta-
novený hlasatel, apoštol a uèitel poha- 
nù ve víøe a v pravdì, jenž mluví pravdu 
a nelže, vydává toto svìdectví:

Ženy a� se oblékají slušnì a zdobí se 
prostì a støízlivì, ne úèesy a zlatem, per-
lami nebo drahými šaty, nýbrž dobrými 
skutky, jak se sluší na ženy, které se roz-
hodly pro zbožný život. Žena a� pøijímá 
pouèení mlèky s veškerou podøízenos-  
tí. Uèit ženì nedovoluji. Žena nemá mít 
moc nad mužem, nýbrž má se nechat 
vést. Vždy� první byl stvoøen Adam a pak 
Eva. A nebyl to také Adam, kdo byl okla-
mán, ale žena byla oklamána a dopustila 
se pøestoupení.

Ne vždy pøijímají ženy pouèení mlèky 
s veškerou podøízeností. Co žen uèí, aè-
koliv jim to není dovoleno. Co žen vstu-
puje do politiky a usiluje o postavení,       
v nìmž by mìly moc nad muži, a místo 
aby se nechaly vést, samy vést chtìjí. 
Nic nedbají na to, že žena Eva se do-
pustila pøestoupení, a ne Adam muž.

Což nevytvoøil Hospodin Bùh èlovìka 
z prachu ze zemì, jemuž vdechl v chøí- 
pí dech života, aby èlovìk stal se tak ži- 
vým tvorem? A až potom uvedl Hospodin  
Bùh na èlovìka mrákotu, až usnul, vzal 
pak jedno z jeho žeber, to místo uzavøel 
masem a z toho žebra utvoøil ženu. Tak 
stvoøen byl èlovìk a jeho žena.

Potom, co had, nejzchytralejší ze vší 
polní zvìøe, kterou Bùh uèinil, svedl ženu 
k neposlušnosti a ta pojedla pøes zákaz 
plodù ze stromu poznání dobrého a zlé-
ho a dala je svému muži, který byl s ní, 
aby je také jedl, øekl Hospodin Bùh:

„Velice rozmnožím tvé trápení 
i bolesti tìhotenství,
syny budeš rodit v utrpení,
budeš dychtit po svém muži,
ale on nad tebou bude vládnout.“

I když vina ženy byla mnohem vìtší, 
èlovìk, kdyby jej ona nenavedla, by ni-
kdy zákaz nepøestoupil, zapuzeni byli 
oba. Ženu i èlovìka vyhnal Hospodin 
Bùh ze zahrady Eden a Adamovi øekl:

„Uposlechl jsi hlasu své ženy
a jedl jsi ze stromu, 
z nìhož jsem ti zakázal jíst.
Kvùli tobì nech� je zemì prokleta;
Po celý svùj život z ní budeš jíst trápení.
Vydá ti jenom trní a hloží 
a budeš jíst polní byliny.
V potu své tváøe budeš jíst chléb,
Dokud se nenavrátíš do zemì, 
z níž jsi byl vzat.
Prach jsi a v prach se obrátíš.“

Na tohle nìkteré ženy nedbají a stej-
nì jako první žena, jíž dal èlovìk Adam 
jméno Eva neboli Živa, protože se sta-  
la matkou všech živých, a opìt a znova 
pøestupují zákazy, jež z povìøení Boha, 
našeho Spasitele a Krista Ježíše Pavel, 
apoštol Krista Ježíše, v Prvním listu Ti-
moteovi sdìlil nám všem, lidem a že-
nám.

Žena spasena mùže být podle Pavla 
jako matka, jestliže setrvá ve víøe, lásce, 
svatosti a støízlivosti. I na pøikázání støíz-
livosti ale mnohé ženy nedbají. Jak po-
tom mohou být spaseny?

Rádoby poradce

Když jsem byl ještì mlád a vesel, a ta-
ky nezodpovìden, poradil mi jeden 
moudrý a prozíravý, životem protøelý 
muž: „Nikdy se nesnaž èùrat proti vìtru! 
A pamatuj si, kdo má peníze a moc, má 
taky pravdu.“ Moc jsem se jeho radou     
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neøídil, ale pøesto mi natolik utkvìla v pa-
mìti, že si ji pamatuji dodnes. Asi proto, 
že životabìh mì opakovanì za opome-
nutí tohoto ponauèení napomínal. Byl 
jsem odjakživa ne-móda, protože všech-
ny módní vlny, co jsem zažil, mi pøišly 
pošetilé. Díky této nezávislosti a nepøi-
zpùsobivosti jsem si uchoval schopnost 
na všechno pohlížet nezaujatì a rozpo-
znávat, co je a co není normální.

Dnes už jsem ale natolik zmoudøel, až 
jsem uznal, že se èlovìk nemá protivit 
duchu doby, módì ani mocným. A taky 
už si nejsem jist, co je normální. Došel 
jsem k tomu, že by se èlovìk nemìl 
nièemu divit. Nebo� co Bùh èiní, dobøe 
èiní.

Když pøišlo do módy dávat ostenta-
tivnì najevo odpor k matematice, nebylo 
by dobré se jí zastávat. Z matematiky se 
dnes stala škodlivá pavìda podobná 
pavìdám mého mládí: genetice, sociolo-
gii a kybernetice. Èili každý rozumný èlo-
vìk by se mìl pøiznat, že ve škole byl     
z matematiky na propadnutí. I kdyby to-
mu tak nebylo.

Kdo jde s dobou, zvláštì je-li od kul-
tury, musí mít zálibu v nepoøádku. Proto-
že poøádek je sterilní. Kdo má rád poøá-
dek, je nekreativní ignorant. A kdo cho- 
dí na sjednaná setkání vèas, je trouba.       
S èím vìtším zpoždìním pøijdete, tím lé-
pe. Obèas nemusíte pøijít vùbec. 

Nikdy nedávejte najevo, že máte na 
nìco svùj názor. Zásadnì mìjte na 
všechno takový názor, jaký se od vás 
oèekává. Budete za znalce. Èím míò bu-
dete øíkat, co si myslíte, tím víc si vás 
budou lidé vážit.

Nikdy nekritizujte jakékoliv úchylnosti. 
Je tøeba být nejen tolerantní, ale za nor-
málnost se tak trochu i stydìt. Pøedstav-
te si, jak by bylo stupidní zorganizovat 
prùvod normálních lidí. To by snad ani 
úøady nepovolily. Zakázaly by to jako 
projev agresivní intolerance.

Nikdy se nikde nepøiznávejte k tomu, 
že žijete celý život v jednom manželství, 
je-li tomu tak. Mìli by vás za zpozdil-    

ce bez inspirace a jakéhokoliv vzletu.      
K tomu bezohledného k vlastním dìtem. 
Protože dìti, co mají jen jednoho tatínka 
a jednu maminku, jsou ošizené o moc. 
Jak zavrženíhodný je život v nudì.

Muži a� se nikdy nechovají k ženám 
jako k ženám. A� je neurážejí tím, že      
v nich vidí a ctí ženy. Výjimkou je ovšem 
reklama, plážový volejbal a pornografie, 
tam je naopak žádoucí, aby ženy byly 
ženami. O tom, že nìkteøí lidi jsou ženy, 
je jinak nutné se zajímat pouze v tom 
pøípadì, je-li zapotøebí kvùli Bruselu na-
plnit jím pøedepsané kvóty.

Takové jsou mé rady. Snad by moh-  
ly být nìkomu k užitku. Ne nadarmo se 
pøece øíká: Dobrá rada nad zato. Mla-
dým ale radìji nic neradím. Vím, jak do-
padl Sokrates. A staøí vìdí i beze mne 
své, ti radit nepotøebují. Vlastnì ani není 
komu radit. Beztak mé rady nic nestojí, 
takže nestojí za nic. To ti, co se alespoò 
chvíli pohybovali ve vyšších patrech po-
litiky, jsou pak jako poradci jiní kabròáci.

Pozemš�ané – mimozemš�ané

Èas od èasu má èlovìk pocit, že už 
vùbec nièemu nerozumí, nic nechápe, 
svìt se mu jeví být èím dál vìtší záha- 
da. A pak pøijde zcela opaèný extrém. 
Najednou zaènete chápat i vìci zcela 
nepochopitelné. Jenom nechápete, jak    
a proè to vlastnì chápete. Z nièehož nic 
rozumíte i tomu, o èem jste do té doby 
nemìli ani tušení. I to se však nìkdy stá-
vá. Ale že se vám mùže pøihodit nìco, co 
se vymyká i té nejbujnìjší fantazii a vší 
logice, co pøevrací vaši pøedstavu svìta 
a všechny dosavadní zkušenosti naru- 
by, to by se stávat nemìlo. A pøece i to 
se mùže stát. Jako tøeba tohle:

Èetl jsem nìjakou knihu. Knihu nièím 
výjimeènou, knihu jako každou jinou. Mùj 
prùmìrný mozek, který rozhodnì nikdy 
nevykazoval schopnosti zázraèných poè-
táøù, aniž bych chtìl a tušil, sám od se-
be nezávisle na mé vùli objevil a hned na 
to i vyluštil šifru, pomocí níž bylo možné 
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v textu èíst šokující zprávu. Oèi v rych-
losti pøejíždìly pøes nedùležitá písmena 
a podle pro mne samotného nepocho-
pitelného šifrovacího klíèe vybíraly ta, 
která dávala dohromady nìco, nad èím 
mùj dosud vždy zdravý a spíše skeptický 
rozum zùstával stát. Je tohle vùbec mož-
né pøipustit? Ptal jsem se sám sebe. Ne-
zažil-li bych to, nikomu jinému bych to 
rozhodnì nevìøil.

Na poèátku prý byla Zemì neslièná    
a pustá a takovou ji spatøili, když ji prvnì 
navštívili, i mimozemš�ané. Jako na pa-
nenskou zahrádku na ni nasadili ten nej-
primitivnìjší život naprogramovaný k sa-
movolnému vývoji a nadlouho ji opustili. 
Zemì se postupem doby zaplnila rozliè-
nou vegetací a všelikými hovady a ze-
mìplazy. Až se stala vhodnou i k bydlení 
lidí. Právì v té dobì mìli mimozemš�ané 
ve svém vesmírném bydlišti problémy     
s nepøizpùsobivými jedinci, a protože jim 
jejich zjemnìlá kultura neumožòovala se 
jich zbavit nìjakým radikálnìjším zpù-
sobem, rozhodli se je pøesídlit na Zemi, 
na níž pøed mnoha lety nasadili život, 
aby se na ní dalo bydlet. Zemì sice byla 
vhodná k bydlení, ale zároveò bydlet na 
ní bylo trestem. A to oni právì potøebo-
vali. Jen a� se vyhnanci lopotí, v potu 
tváøe dobývají chléb svùj vezdejší, a� 
poznají, o co pøišli, když si života v ráji, 
kde doposud pobývali, nevážili. Poté mi-
mozemš�ané Zemi opustili a své nehod-
né soudruhy ponechali svému osudu.

I tito nepovedení mimozemš�ané byli 
stejnì jako ti povedení nadáni vysokou 
inteligencí a mìli oproti pozdìjším do-
bám mimoøádné schopnosti. Když po 
dlouhé dobì se na Zemi pøišli mimozem-
š�ané podívat, zjistili, že lidé jsou ještì 
zkaženìjší než pøed lety a že ke všemu 
úplnì zdegenerovali. Aby je napravili, da-
li jim deset rad, spíš napomenutí, i by se 
dalo øíct pøikázání. Potom opìt na dlou-
ho odjeli. Pøi další návštìvì zjistili, že de-
satero pøíliš nepomohlo a lidé byli ještì 
horší než poslednì. Jeden z hodných mi-

mozemš�anù se obìtoval a zkusil pro je-
jich záchranu s nimi žít a napravit je.  
Aby mu uvìøili a následovali ho, pøedvedl 
jim nìco ze svých schopností, jež ani jim 
v dávných dobách nebyly cizí. Dokázal 
èíst jejich myšlenky, hovoøit všemi jazyky, 
umìl léèit nevyléèitelné nemoci i køísit 
mrtvé, mohl vyrušit gravitaci a chodit po 
vodní hladinì a zvládal mnoho jiných, 
pro mimozemš�any bìžných vìcí. Kvùli 
nim se nechal i zabít a pak pøedvedl ješ-
tì zmrtvýchvstání. Ale všechno bylo mar-
né. Zdegenerované a morálnì zdevasto-
vané lidstvo napravit a nasmìrovat ke 
správnému vývoji nedokázal. Proto ro-
zesmutnìlý opustil Zemi a vrátil se mezi 
mimozemš�any.

Ani po téhle zkušenosti ale mimozem-
š�ané prozatím neztratili úplnì o lidstvo 
zájem a právì nyní, v dobì, v níž žijeme, 
sem opìt vypravili novou expedici. Lidé 
si toho povšimli, ale ani je nenapadlo se 
pøed vesmírnými hosty alespoò pokusit  
o trochu lepší chování. Jejich intelekt už 
natolik upadl, že ztratili veškerou soud-
nost a dokonce i pud sebezáchovy. Prav-
da, následkem dlouhého vývoje jejich ci-
vilizace dospìla do takové fáze dìlby 
práce, že to stále ještì funguje, dokonce 
je na vzestupu. Ale èlovìk jako jedinec  
je buï primitiv, anebo specialista – fach-
idiot, který v rámci oné dìlby práce po-
dává v jednom oboru mimoøádné vý-
kony, ale nic víc pak už od nìj nikdo 
nemùže chtít a ani nechce. Pár odbor-
níkù tak žene pokrok dopøedu a zbytek 
lidstva si mùže klidnì žít bez jakýchko- 
liv schopností. Taková liška, aby pøežila, 
musí mít mnohem víc inteligence a tì-
lesné i psychické síly než normální èlo-
vìk v naší dobì. V takovémhle stadiu vý-
voje našli mimozemš�ané pøi nynìjší 
návštìvì Zemì lidstvo. Nejenže ale lidé 
zhloupli, k tomu ještì morálnì upadli do 
takové míry, že už to ani horší být ne-
mùže.

Nevím, proè právì já jsem se stal pøí-
jemcem této zprávy. Ale asi to tak má 
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Epizody ze života skautského tábora

Milá maminko, milý tatínku,
jsem živý. Všichni jsme živí. Jen pes 

po obìdì vždycky vypadá, že chcípnul. 
To si pak vezmeme klacek a párkrát ho 
š�ouchneme do ucha, do oka, kam se 
nám zrovna chce… On pak vìtšinou vy-
skoèí a nìkoho z nás kousne. Takhle se 
tu na táboøe bavíme.

Vedoucí jsou na nás hodní, mám je 
rád. Nejradši mám bratra Radunu. On to 
vlastnì není mùj bratr, ale my skauti si 
prý takhle øíkáme. Bratr Raduna je moc 
fajn, protože má brýle. To je sympatické, 
protože vypadá chytøe, ale ve skuteè-
nosti je stejnì hloupý jako my všichni. 
Taky mi pøed spaním vypráví hezké 
pøíbìhy. Bratra Radunu bych chtìl domù.

Vèera veèer jsem skládal slib. Já te-
dy nerad nìco slibuju, obzvláš� když 
dopøedu vím, že to nemùžu splnit. Ale 
když se na mì bratr Raduna tak hezky 
díval, tak jsem si øekl, že udìlám výjim-
ku, a všechno jsem mu slíbil. Bratra Ra-
dunu bych chtìl domù.

Zítra prý pøijedete na návštìvy, tak 
doufám, že vám tenhle dopis pøijde døív, 
než vyrazíte.

Potøeboval bych totiž pøivézt aspoò 
jedny èisté kalhoty. Už mám všechny špi-
navé, tedy aspoò to øíkal bratr Raduna.  
A ten to musí poznat. V tìch zelených 
kalhotách jsem lovil baterku, když mi 
spadla do Orlíka, tak si na nì prý má 

! Kája píše domù
Šárka Kuèerová

maminka pøivézt igelitku, protože strašnì 
smrdí. To taky øíkal bratr Raduna. Bratra 
Radunu bych chtìl domù.

Tak se mìjte do zítøka hezky.
Váš milovaný Kája

Milá maminko, milý tatínku,
to byl zas den. Hned ráno se mi stala 

taková nemilá vìc. Probudilo mì podivné 
pípání. Nejdøív jsem si myslel, že je to 
budík. Zaèal jsem proto šmátrat okolo 
sebe. Pak jsem si uvìdomil, že jsem na 
táboøe a že tu žádný budík nemám. Pípal 
mùj spolubydlící, bratr Fífa, aby mì na-
pálil. Bratra Fífu bych tedy domù rozhod-
nì nechtìl. Nazývá mì hanlivými jmény 
a vymýšlí sprosté básnièky. Doufám, že 
proti tomu bratr Raduna brzy zasáhne. 
Bratra Radunu bych tedy domù chtìl.

Dnes byly k obìdu stažené kobry. 
Podle mì to vypadalo spíš jako párky, 
ale když bratr Raduna øekl, že jsou to 
kobry, tak to rozhodnì kobry byly. Vaøit 
kobry muselo být ohromnì tìžké, pro-
tože se z kuchynì dopoledne ozývaly 
strašné zvuky a za chvíli se zaèal valit     
z okna èerný dým. Bratr Raduna vybìhl 
ven a køièel velice nevhodná slova. Tím 
u mì trochu klesl, protože to opravdu 
nebylo skautské. Ale on to urèitì rychle 
napraví, je to pøece bratr Raduna.

Doneslo se ke mnì, že prý dnes v no-
ci budeme lovit bobøíka odvahy. Jako 
správné vlèe jsem si okamžitì našel       
v lese dlouhý a pevný klacek, který jsem 

být. Ježíš také nedal na mocné a inteli-
genty, ale spoléhal na náhodnì vybra- 
né jedince. Zkusili to asi jen tak nìkomu 
z lidí sdìlit, aniž si od toho nìco slibo-
vali, protože stále mají zájem na lidstvo 
nìjak zapùsobit. Možná na to mají 
nìjaký pøedpis, že domorodcùm se má 

podat nìjaká zpráva, snad i ponauèení. 
Teï ale, když už nad lidstvem zlomili hùl 
a rezignovali na snahu o jeho spásu, to 
odbyli zcela formálnì a namísto nìjaké 
bible podali jen takovouhle halabala 
zprávu. Jsou tady beztak naposled, víc-
krát už sem prý nepøiletí. 
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si pak u ohnì dobøe naostøil. Bratr Klajs-
nýrek øíkal, že bobr má velmi tvrdou kù-
ži, tak abych ho v noci nemìl problém 
nabodnout. Na lov se moc tìším. Jen mi 
bylo trochu divné, že když jsem u ohnì 
pøipravoval svùj oštìp, shromáždili se      
v oknì kuchynì vedoucí a nìèemu se 
smáli. Smál se i bratr Raduna. Tím         
u mne opìt trochu klesl. Asi dnes ne- 
mìl tu správnou skautskou náladu.

Maminko, v minulém dopise jsi se pta-
la, jestli se poøádnì oblékám. Oblékám.

Mìjte se hezky a dnes v noci mi neza-
pomeòte držet palce, a� mi to s tím bob-
rem dobøe dopadne.

Váš milovaný Kája

Milá maminko, milý tatínku,
v dnešním dopise se vám chystám 

psát, jak jsem lovil bobøíka odvahy.
O svém oštìpu jsem vám psal už       

v minulém dopise, proto jen pøipomenu, 
že jsem si s ním dal náramnou práci       
a do výroby vložil celé své skautské srd-
ce. O to víc mì mrzelo, když jsem zjistil, 
že lov bobøíka probíhá v noci a svého 
bobra si loví každý sám. Byl jsem zkla-
maný, že mì tudíž bratr Raduna nemù-
že vidìt v akci. Budu mu muset své kva-
lity dokázat v pøíštích dnech.

V noci mì pøišel vzbudit bratr Klajsný-
rek. Já nespal, ale aspoò jsem spánek 
pøedstíral, abych bratru Klajsnýrkovi ne-
zkazil radost. Byl jsem opìt velice zkla-
maný, když mi oznámili, že svùj prvo-
tøídní oštìp nebudu potøebovat. Já si ale 

nebyl jistý, jestli toho bobra zvládnu 
uškrtit, proto jsem si oštìp i pøes protesty 
sestry Mentolky vzal s sebou.

Zaskoèilo mì, když mi bratr Klajsný-
rek oznámil, že bobra pùjdu lovit ke stu-
dánce na Mloku. Netušil jsem, že se 
bobøi zdržují u pramenù. Vyrazil jsem, 
samozøejmì bez baterky.

V lese byla tma. Šel jsem pomalu       
a tiše, abych zvíøe nevyplašil. Už jsem 
byl skoro u studánky, když jsem uslyšel 
nìco šustit v køoví. Bobr, to musí být   
on! Musel jsem ho zasáhnout první ra-
nou, protože bratr Raduna mì odpoled-
ne varoval, že takový rozzlobený bobr 
dovede èlovìka nejen zmrzaèit, ale drob-
nìjšího protivníka i zardousit. Nemluvì 
prý o jeho tvrdém ocasu. Rychle jsem te-
dy uchopil oštìp a mrštil jím do køoví.

K mému velkému pøekvapení z køoví 
nevybìhl bobr, ale bratr Máca a køièel 
velmi, ale velmi nevhodná slova. V ruce 
svíral mùj oštìp, který ještì za bìhu ro-
zlomil vejpùl, mne s ním praštil a poslal 
zpìt do tábora.

Když jsem se se vším svìøoval bratru 
Radunovi, uklidnil mì, že si lov mùžu zo-
pakovat pøíští rok a že mì do té doby 
nauèí pár užiteèných chvatù, abych bo-
bra dokázal zardousit holýma rukama     
a nemusel si zhotovovat ostré nástroje.

Mìjte se hezky a myslete na mì i na 
bratra Mácu, který prý bude muset ješ-  
tì pár dní spát výhradnì na bøiše, øíkal 
bratr Raduna.

Váš milovaný Kája

Fig. I. Fig. II. Fig. III.

Bobr divoký Bobr domácí Bobr plachý

Ilustrace Miloslav Krist
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Milá maminko, milý tatínku,
abych udìlal dojem na bratra Radunu 

a zároveò se stal ještì lepším vlèetem, 
rozhodl jsem se, že do konce tábora spl-
ním bobøíka dobrých èinù. Oštìp jsem 
tentokrát nevyøezával, protože mi sestra 
Mentolka vysvìtlila, že bobøík se tomu 
jen øíká, že to jako není opravdové zvíøe. 
Škoda.

Svùj první dobrý skutek jsem vykonal 
ještì pøed budíèkem. Vstal jsem døív, 
abych bratru Fífovi vypral ruèník. Když si 
po èištìní zubù chtìl bratr Fífa utøít obli-
èej, popadl najednou svùj mokrý ruèník  
a prohnal mì nìkolikrát kolem tábora.

Celé dopoledne jsem potom pøemýš-
lel, jaký dobrý skutek bych mohl vyko-
nat. Pøi poledním klidu mùj problém vy-
øešil tvor, který mi lezl po podsadì sta-
nu. Když jsem se poøádnì podíval, zjistil 
jsem, že je to šnek, Jenže nìkde chu-
dák ztratil domeèek, úplný bezdomovec. 
Tak jsem ho vzal do kapsy, nepozoro-
vanì  se vyplížil ze stanu a obešel tábor. 
Teprve u záchodù jsem našel, co jsem 
hledal, a vrátil se opìt do stanu.

Do jedné ruky jsem pak vzal šneka 
bezdomovce a do druhé nalezený pøed-
mìt, prázdnou ulitu. Zaèal jsem šneka 
zabydlovat. Trvalo mi to celý poledòák, 
ale zvládl jsem to. Pak jsem svùj dobrý 
skutek šel ukázat bratru Radunovi. Vzal 
šneka do ruky, s podivným výrazem si  
ho chvíli prohlížel a pak se zaèal smát. 
Bratr Raduna je veselé mysli. Odešel     
s mým šnekem do kuchynì, odkud se za 
chvíli ozýval hlasitý smích.

Veèer na nástupu jsem dostal zvláštní 
výjimku a bratr Raduna mi udìlil bobøíka 
dobrých èinù v pøedstihu. Abych už prý 
nic neprovedl. Byl na mì urèitì pyšný.

Vy teï mùžete být taky.
Váš milovaný Kája

Milá maminko, milý tatínku,
tady na skautském táboøe se èlovìk 

hodnì nauèí. Tøeba ze zdravovìdy. Na 
táboøe máme zdravotnici, sestru Men-
tolku. Sestru Mentolku mám rád, má taky 

brýle jako bratr Raduna, ale je mnohem 
chytøejší. Domù bych ji nechtìl, protože 
bratr Raduna øíkal, že toho Mentolka 
hodnì sní. A já doma nestíhám krmit ani 
rybièky.

Vìtšinu zranìní jsem si zatím ošetøil 
sám. Zub, který jsem si vyrazil, když 
jsem bìžel dolù kaòonem, jsem ošetøil 
hezky do krabièky. Sestøe Mentolce  
jsem ho ukazovat nechtìl, protože byl 
trošku zkažený a ona by mi vynadala, že 
si neèistím zuby.

Když jsme vèera bìželi na parkovištì, 
upadl jsem a rozbil si koleno. Když to 
uvidìl bratr Fífa, poradil mi, abych si rá-
nu poèùral, je to prý nejlepší dezinfekce. 
Zkusil jsem to, ale nìjak jsem se nemohl 
trefit. Takže mi bratr Fífa pomohl a ko-
leno mi poèùral sám. Bratr Raduna mi 
pak øekl, že potøebuji èisté kalhoty. Ne-
chápu proè. Od krve rozhodnì nebyly.

Taky už jsem chytil klíštì. Bohužel ne 
do krabièky, jak jsem pùvodnì zamýšlel, 
ale do zadku. Když mi ho bratr Raduna 
vyndaval, nìkolikrát zdùraznil, že klíštì 
se musí vytáèet po smìru hodinových ru-
èièek. Jednak aby se mu nezatoèila hla-
va, jednak aby se nepøeklesal závit.

Pusu posílá
Váš milovaný Kája

Milá maminko, milý tatínku,
dnes se nám na táboøe velmi rozprše-

lo. Bratr Kenny chodil po táboøe a brblal 
nìco o hrách v lese a zbyteèné práci. Ta-
ky øíkal mnoho nevhodných slov. Když 
jsem o tom povìdìl bratru Radunovi, po-
slal mì do stanu.

Pøi poledním klidu a pak i celé odpo-
ledne jsme byli ve stanech a mì moc 
mrzelo, že nemùžu lovit žádného bobøí-
ka. Když jsem to øekl bratru Fífovi, zaèa-
la opravdová zábava. Nejdøív jsme plnili 
bobøíka èichu. To jsem mìl zavázané oèi 
a po èichu urèoval, která ponožka je mo-
je a která bratra Fífy. Pak to ale uslyšel 
bratr Klajsnýrek, když šel náhodou kolem 
našeho stanu, a zakázal nám to.
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Na zaèátku pojednání o posledním literár-
ním poèinku Lubomíra Mikiska (Za obzorem 
jiný svìt; LYNX, Brno 2016) musím sdìlit zá-
kladní vìtu, aby snad pozdìji, pøi nìkterých 
dílèích záporných hodnoceních nedošlo ke 
zkreslení celkového dojmu:

Lubomír Mikisek napsal dobrou knihu.
Autor se poprvé ve své tvorbì spojil s na-

kladatelstvím LYNX a udìlal dobøe. Už pøi 
prvním kontaktu pùsobí knížka sympaticky. 
Urèitì je to zásluhou neobvyklého formátu      
a krásné melancholické fotografie na obál-   
ce. Jejím tvùrcem je Stanislav Karkoška. Ten 
vhodnì doplnil text nìkolika dalšími snímky, 
nebojím se øíct, že umìleckými. Takže po gra-
fické stránce dopadla kniha výteènì. Jen jed-
nu malou výtku si neodpustím, a to je barva 
písma, i když se mi pøi prvním pohledu zdála 
skvìlá. Pøi druhém už to tak slavné nebylo.  
Je totiž hnìdá a pro hùøe vidící zpùsobuje 
horší èitelnost. Klasická èerná by byla urèitì 
lepší.

Koneènì se dostávám k dìji. Jak ho nìko-
lika slovy nastínit a neprozradit rozuzlení 
pøíbìhu? Zaèal bych tím, že knihu pøirovnám  
k jednomu známému filmu v hlavní roli s Mi-
chaelem Douglasem, a to k filmu Volný pád.  
V nìm hlavní hrdina zaèíná pomalu, ale ne-
odvratnì sjíždìt po šikmé ploše, až se ta jíz-
da zmìní právì ve volný pád a on nedopad-
ne dobøe. Jestli tak skonèí i Mikiskùv Robert 
Pokorný, to vám neprozradím. Knihu si kupte, 
pøeètìte a uvidíte sami. Mohu jen øíct, že 

zaèátek mají obdobný. Nenápadný, plíživý, 
rozjíždìjící se s obludnou neodvratností.

Kniha je psána ve dvou rovinách. První je 
souèasná a ta druhá je vždy uvedena slo-    
vy „pohled zpátky“. Pøi takovýchto prolíná- 
ních se èasto pøihodí, že je ètenáø ponìkud 
zmatený a neorientuje se, ve které že rovinì 
se právì nachází. To se spisovateli naštìstí 
nestalo. Celou dobu drží dìj pevnì v rukou     
a dovede jej zdárnì až do trochu pøekvapi-
vého konce.

Co je na autorovì výtvoru nejsilnìjší, jsou 
popisy, a� jde o dìj, prostøedí èi cokoliv jiného. 
Tady je Mikisek neobyèejnì silný a zmínìná 
líèení jsou i díky jeho nutkání text neustále 
opravovat a doplòovat pøímo vymazlená.       
O jeho obsesi dobøe vím, na nìkolika kníž-
kách jsem s ním spolupracoval.

Dostávám se k dialogùm. Tady podle mì 
udìlal Mikisek nejvìtší pokrok oproti svým 
pøedchozím dílùm, kdy jsem mu èasto vytý-
kal, že dialogy jsou málo uvìøitelné, místy 
pøíliš patetické a vùbec tak trochu vytržené     
z dnešní doby. V této knize se zlepšil mini-
málnì o padesát procent a možná i více. Jak 
ovšem z tìch procent vyplývá, mohlo by to  
být ještì o trochu lepší, aby se jeho dialogy 
vyrovnaly… tøeba… tøeba tìm mým. Trocha 
humoru v recenzi neuškodí, že?

Co øíci na závìr? Mohu smìle doporuèit, 
abyste si knihu Lubomíra Mikiska pøeèetli. 
Strávíte s ní zcela urèitì nìkolik zajímavých    
a napínavých hodin.

Lubomíru Mikiskovi se ale podaøilo nìco 
nebývalého. Mì, starého cynika, dojal. Stalo 
se tak na s. 48.

Milan Èechura

Tak jsme zaèali plnit bobøíka otuži-
losti. Chodili jsme ven jen v trenýrkách    
a zkoušeli, kdo tam na dešti vydrží déle. 
Bobøíka nám zatrhl bratr Kytièka.

Pak dostal bratr Fífa ohromný nápad. 
Budeme pomáhat vedoucím plnit bobøí-
ka svaté trpìlivosti. To jsme dìlali tak,  
že jsme jeden po druhém vybíhali bez 
pláštìnky a bez gumákù pøed stan do 
deštì. Nejdøív se všichni vedoucí drželi 
dobøe, jen na nás køièeli od kuchynì. 
První z boje o bobøíka vypadl bratr Klajs-
nýrek, který na nás vletìl do stanu a sli-

Literární poèinek 
Lubomíra Mikiska

boval nám výprask klackem. Postupnì 
jsme i od ostatních vedoucích mìli ob-
držet dvì vymáchání v potoce, tøi odjez-
dy domù a dva noclehy pøivázaní za no-
hu na Mravenèáku.

Mnì to ale vùbec nevadilo. Pro mì 
bylo hlavní, že bratr Raduna celou dobu 
luštil u kuchynì køížovku a ani jednou 
nezakøièel, ani nevybìhl. Veèer jsme mu 
s bratrem Fífou udìlili bobøíka svaté 
trpìlivosti.

Ahoj. Váš milovaný Kája
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Vladimír Líbal

Kresba è. 20

Z POSAMETOVÉHO SKICÁØE

„Paninko, to není žádný Duchamp, 

to jen praskla voda!“
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Básnì Iva Hucla
Pøíbìh na pokraèování Milana Èechury
Navštívenku Simony Rackové

Lumír Aschenbrenner (1960 Plzeò) 
-  starosta a politik

Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) 
- výtvarník a publicista

Milan Èechura (1949 Ústí nad Labem) 
- prozaik a publicista, žije v Plzni

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

Josef Hrubý (1932 Èernìtice u Volynì) 
- básník, žije v Plzni

Helena Jarolímková (1964 Plzeò) 
- fotografka a designérka

Milan Knížák (1940 Plzeò) 
- výtvarník a performer, žije v Praze

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

Šárka Kuèerová (1997 Plzeò) 
- studentka Konzervatoøe, 
  žije v Dobøanech

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

Petr Pazdera Payne (1960 Praha) 
- výtvarník a prozaik, žije v Praze

Evžen Pìnkava (po 1940 v Èechách) 
- pseudonymní prozaik a kritik

Karolina Tetzeli (1975 Klatovy) 
- pedagožka, básníøka a prozaièka, 
  žije v Plzni

Bohumil Ždichynec (1942 Sedlec-Prèice) 
- lékaø, básník a esejista, žije v Praze
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