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EDITORIAL 1

Na pyramidì života / záøí vìèná úzkost

Ivo Hucl

Každý nový roèník literárního èasopi-
su je v nìèem skoro stejný jako ten pøed-
chozí a v nìèem se naopak snaží odlišit 
od toho právì uplynulého. Nejinak to je    
i na poèátku již šestnáctého roèníku 
plzeòského literárního mìsíèníku Plž.  
Už v minulém èísle jsme uronili redak- 
èní slzu nad zánikem nìkterých rubrik, 
ve všech pøípadech autorských. Stálé 
rubriky jako Poezie, Próza, Mladý Západ 
èi (Ne)kriticky a další pochopitelnì zù-
stávají a tvoøí kostru plžích èísel. Po-
spìšme si však naopak uvítat nové èa-
sopisecké rubriky a pokaždé si pøejme, 
a� se jejich autorùm daøí držet s Plžem 
krok a tempo. 

Nuže: v tuto chvíli jsou skálopevnì jis-
té nejménì dvì. Pøedevším vkládáme 
velké nadìje v žánr, kterému budeme øí-
kat „pøíbìh na pokraèování“ a jejž se jal  
v expresivním emocionálním diskursu na 
pokraèování snad celoroènì sepisovat 
Milan Èechura. To aby pøející veøejnosti 
dokázal, že není jenom humorista a je-
nom hororista, ale že dovede svádìt       
i srdnatý prozaický souboj s pamìtí. 
Držme mu palce, nejen a� si pamatuje  
co nejvíc, a� však o tom také nezapo-
mene napsat! Když dva dìlají totéž, 
nikdy to není úplnì totéž a Marek Ve-
lebný se bude v autorské rubrice Vele-
boviny opírat zejména o souèasné zážit-
ky. Jednou to bude svìdectví, jak a èím 
žili nynìjší Plzeòané, i když o nìèem 
rovnìž Marek dùstojnì pomlèí. Øeøavé 
výtvarno v podání Jana Jelínka nech� 
nás vždy osloví na závìreèné stranì 

Plže. Jeho nápad s logem si urèitì po-
chvalují jak Tøi sestry Èechovovy, tak       
i Tøi sestry hudebnické: jen tak dál! 
Máme-li v èísle texty Patrika Linharta, 
vždy pùjde o políèek dnešním myšlen-
kovým šibøinkám.

A naše stálé rubriky? Kdo by neuvítal 
na stránkách Plže výbìr z krátkých textù 
poety a esejisty Iva Hucla? Vždy� jsou 
stejnì básnické jako filosofické a stejnì 
filosofické jako básnické. Povídku z pe-
ra výtvarníka píšícího pod renomovaným 
pseudonymem Vhrsti jsme chtìli uveøej-
nit dávno, tuze dávno; nakonec se vešla 
až do lednového èísla. Živá hra Jana 
Sojky Námìstí sv. Marka se v Plzni hrá-
la èasto a žel se už hrát nebude: zato ji 
otiskneme v Plži na pokraèování a mezi 
jednotlivými obrazy pokaždé nastane po-
myslná plží pøestávka. Vladimíra Brèá-
ková se možná transmutuje z básníøky 
na prozaièku, jak naznaèují její miniatury, 
urèitì ale nepøestane psát poezii. V rub-
rice Navštívenka rádi pøedstavujeme jed-
nu z nejvýraznìjších básnických autorek 
souèasnosti – Simonu Rackovou, redak-
torku Tvaru. Zároveò jí mùžeme pobla-
hopøát k listopadovému udìlení Dráž-
ïanské ceny lyriky!

Pøedloni zesnulý básník a prozaik Lu-
boš Vinš se sice za života tìšil uznání, 
toho však bývá vždy málo až malinko, 
zvláštì u tìch, kdo si je zaslouží. Auto-
rovu básnickému umìní nyní v rubrice 
Šalmaj skládá hold Milan Šedivý, jiný 
obdivuhodný poeta – a za mezigeneraè-
ní dialog buïme napoøád vdìèni.



2POEZIE

Ivo Hucl 

Prach a stín
Promoklý na kost
na kùži
tíha duhy

*

Osamìle líbám
odvrácenou stranu
deštì

*

Setmìlo se
kos usnul
v keøi zlatého deštì

*

Tvých opuštìných rtù
se dotýká
jen listopadový vítr

*

Báseò je mlha
promìnìná v déš�

*

Vítr
shazuje ze stromù
opuštìná ptaèí hnízda

*

Na pyramidì života
záøí vìèná
úzkost

*

Do jaké noci nás to vedeš
èerný kose?

*

Skoè, skoè!
Kdykoliv se zmýlíš
otevíráš se nebi

*

Pøed vzteklým 
štìkotem psù
se schoval i Mìsíc

*

Pokud chceš pochopit
nic neodmítej

*

Pro hovnivála
je všechno umìní 
odpad

*

Kudy dál?
Pøes cestu záøící pavuèina
podél jahodníkové kvìty

*

Ticho pohlcuje krutost
ticho je kruté

*

Když padneš do prachu
tvùj stín zmizí

*

Støízlivost
korumpuje duši

*

Šelest osikového listí
je spoleèný
pro tvoji i moji mysl

*

Pøi svém bloudìní 
nalézáme jen odpad
který jsme kdysi ztratili

*



3

Hodiny káže o osvícení

ale jen záclona v otevøeném oknì

svobodnì vlaje

*

Tento okamžik...

Jak dlouho jsem spal?

*

Tolik nadìje

Ježíš opìt vykoupil

všechna obchodní centra

*

Když už nìkam jdeš

je cesta ještì cestou?

Vlny pøicházejí, pøicházejí, pøicházejí...

*

Hovno letícího racka

zastavilo pohyb

na Karlovì mostì

*

Kaloni a vrány

Èerné hlavy nahoru

èerné hlavy dolù

Pøichází veèer

Hejna bílých volavek

se zrcadlí v jezeøe Kandy

Staré i mladé opice

se tomu smìjí 

*

Veverka štìká na východ slunce

vysvoboï mì

z této nejistoty 

*

Jaro v tvé tváøi

voní rašícím vzrušením

*

Nov rozmlouvá 
s kvìtinami
neslyšnou netopýøí øeèí

*

Slunce svítí
koèka si hraje
se svým ocasem

*

Žlu�ásku
na uschlé vìtvi 
jsi se stal kvìtem

*

Slova údivu
oloupila hrozny vistárie
o jejich vùni

*

Na tvých slzách
se zrcadlí
vadnoucí magnólie

*

Bílá jarní oblaka
sestoupila 
mezi rozkvetlé trnky

*

Pùjète mi své sítì
pavouèci
snad také chytnu
nìjaké štìstí

*

Práce
je zábava
chudých

*

Nebe se protrhlo
Ledòáèek zmizel 
pod hladinou

*
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„Bohumil Polan byl velmi slušný, až 
plachý èlovìk.“

Markéta, studentka tøetího roèníku, 
sedìla èelem k profesorovi v jeho za-
tuchlém kabinetu.

„To máte jistì pravdu, sleèno Plaèko-
vá, ale pøece si tu nebudeme vyprávìt    
o jeho morálních vlastnostech,“ opáèil 
profesor. Vlastnì to vùbec nebyl profe-
sor, jenom docent, ale Markéta si zvykla 
všechny pøednášející oslovovat tím nej-
vyšším titulem, protože vìdìla, že to ni-
koho z nich neurazí. Ti slušnìjší uvedou 
oslovení na pravou míru, ti druzí se jen 
zatetelí. Docent Pavlík patøil do druhé 
skupiny.

„Jistì. Ve své kritické tvorbì se vì-
noval, by� nikoliv výhradnì, generaèním 
básníkùm z pøelomu století, jako byli 
tøeba S. K. Neumann, Viktor Dyk, Fráòa 
Šrámek nebo Karel Toman.“

Tohle nebyl dobrý zaèátek. Chtìla se 
Pavlíkovi pochlubit, jak si nastudovala 
Polanùv soukromý život, že jeho otec  
byl bachaøem v borské vìznici, že bydlel 
v tehdejší Kroftovì ulici v mìstském èin-
žáku z tøicátých let, že byl dlouho vdov-
cem a jak citovì lpìl na své jediné vnuè-
ce, která za ním pravidelnì jezdívala      
z Prahy. A že mu nad pohovkou visela 
kresba Oty Janeèka z cyklu Trávy. To 
všechno si dokázala zjistit a zapama-
tovat, ani sama nevìdìla proè. Místo 
toho bude muset stroze papouškovat   
to, co vìdí všichni, rozdìlit jeho tvorbu 
na literárnì, výtvarnì a divadelnì kri-
tickou a básnickou, citovat z jeho textù, 
hodnotit.

„Vlastním jménem Bohumil Èuøín, 
nìkteré své texty podepisoval pseudo-
nymem B. J. Mára.“

Vhrsti

Markéta a profesor
Docent Pavlík sedìl proti ní rozvale-

ný v rozvrzané židli. Nebyl ještì tak sta-

rý. Markéta ho odhadovala asi tak na 

pìtaètyøicet. Jeho sako, košile, kalhoty     

i kravata odpovídaly platu vysokoškol-

ského pedagoga, zhodnotila Markéta 

jeho styl už na pøednáškách. 
Za ním stála stará skøíò plná jakýchsi 

dokumentù, které sotva kdy ještì nìkdo 

pøeète. Na skøíni se válely krabice s dal-

šími starými papíry a nìkolik lahví od ví-

na. Na stole hned vedle mìl Pavlík ty-

pický nepoøádek: hromady papírù, hrnek 

od kávy, knížky, šanony, stará lampa. 

Topení pod oknem i samotná špaleto-  

vá okna tipovala Markéta na minimálnì 

tøicet ledabyle provedených emailových 

nátìrù. A už by potøebovaly další. Nebo 

aspoò dùkladnì umýt. Z protìjší ulice 

sem doléhal nepøíjemný rachot sbíjeèky, 

který Markétu ještì více znervózòoval. 
Naproti oknu, hned za dveømi, stála 

pohovka pøikrytá omšelou dekou. Ta 

Markétu znervózòovala snad ještì víc. 

Stejnì jako pohledy docenta Pavlíka, 

který sice nikdy ostentativnì necivìl stu-

dentkám do výstøihu, ale ani se nikdy ne-

snažil hledìt zpøíma do oèi. Pøi komuni-

kaci tìkal po celém tìle a studentky tak 

mívaly neodbytný pocit, že jeho hodno-

cení bude skuteènì komplexní. Mnohé   

z nich zkoušely na základì tohoto zjiš-

tìní pøípadné nedostatky ve vìdomos-

tech pøi zkouškách nahrazovat krátkými 

suknìmi a hlubokými dekolty, jenže pak 

vìtšinou zjistily, že takové laciné finty   

na Pavlíka neplatí. Aspoò jim to ale pøi 

zkoušce neuškodilo. Pavlík byl v této vì-

ci zkrátka záhadou.
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Mládí bývá pøirozenì egocentrické, 

napsal Polan v roce 1969 v deníku Prav-

da, ale ani Markéta, ani docent Pavlík     

o tom nic nevìdìli.

Markéta se zaèínala potit. Byla to od-

poledne témìø poslední, kdo pøišel na 

øadu a z èekání pøed kabinetem ji tlaèily 

boty. Odpolední slunce se z velkého úhlu 

opíralo do zaprášených oken a  oprýska-

ného parapetu. A Polan nebyl zdaleka 

prvním básníkem, o kterém už dnes mu-

sela Pavlíkovi vyprávìt! 

Suknì lehce nad kolena prozrazovala 

dokonalé oholení, krajková podprsenka 

pod pruhovaným topem zviditelnila rýhu 

mezi prsy. Právì tou rýhou zrovna za- 

èal stékat malý èùrek potu. Markéta byla 

pøesvìdèená, že to musí Pavlík vidìt, 

by� ji zdravý rozum usvìdèoval ze zby-

teèného panikaøení.

„Jako básník byl ovlivnìn Neuman-

nem, Šrámkem, symbolismem a vitalis-

tickou poezií. Co se týká jeho...“

Pavlíkovi zazvonil na stole mobil.

„Ano? Ještì poøád zkouším. Ano, vel-

mi dùkladnì, už má na sobì jen kalhot-

ky... Dobøe, já se ti pak ozvu. Pa.“

Markéta s vytøeštìnýma oèima sledo-

vala docenta, jak s lehkým úsmìvem vy-

píná telefon a vrací jej zpátky na stùl.   

To mìl být jako humor?

Profesor Pavlík sedí v malé podkrovní 

èajovnì nedaleko centra mìsta. Jsme    

o nìkolik let dál a nìkdejší docent už je 

skuteènì profesorem. Sedí v køesle    

pod oknem, kde je nejlepší svìtlo, a ète   

si jakousi omšelou knížku se signaturou 

vìdecké knihovny. Na stolku pøed ním 

stojí konvièka s èajem. Ještì èeká na ob-

jednaný sýrový sendviè.

„Jé, dobrý den, pane profesore,“ pro-

bere ho ze zadumání pøíchozí mladá 

žena. „Pamatujete si na mì?“

Teï už jsou v èajovnì celkem ètyøi.

„Ale ano, samozøejmì,“ staví se ne-

motornì na nohy a podává jí ruku. „Vy 

jste Markéta,“ pøekvapuje ji tím, že si 

pamatuje jen její køestní jméno. „Posa-

díte se ke mnì?“ nabízí jí v náhlém zá-

chvatu zdvoøilosti.

„Jen jestli vás neruším,“ ukáže Mar-

kéta na knížku.

„Ale kdepak,“ pokraèuje Pavlík v roz-

verném tónu, „to si mùžu nechat do vla-

ku.“

„Poøád jezdíte vlakem?“

„Jo, poøád, akorát z jiného smìru.“

Tehdy si Markéta všimne, že Pavlíkovi 

zmizel z prstu snubní prsten.

„A co vy? Pøedpokládám, že už ne-

studujete.“

„Ne, promovala jsem vloni. Vlastnì už 

pøed dvìma lety,“ posadí se koneènì do 

vedlejšího køesla. „Dìlám teï kurátorku 

pro jednu malou aukèní síò.“

„To musí být hezká práce,“ odtuší pro-

fesor a poprvé zalituje, že ji neprozøetel-

nì pozval ke  stolu.

Ten pocit se mu bìhem odpoledne 

vrátí ještì nìkolikrát, ale jinak jim obìma 

nezávazná konverzace docela jde.

Ve svìtle lampy z ulice, které sem 

proniká korunou stromu pøed domem     

a nedotaženými textilními žaluziemi, oží-

vá na stìnì originál kresby Oty Janeèka 

z cyklu Trávy. Pod ním je pohovka, na 

níž se právì vášnivì milují ještì stále 

trochu obleèený profesor a jeho bývalá, 

témìø nahá studentka. I když z nich lze 

rozeznat jen nevýrazné siluety, je jasné, 

že nejde o profesora Pavlíka, a ta sleèna 

je sice velmi hezká, ale není to Markéta. 

Tak proè o nich vlastnì celou dobu vy-

pravuju?
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Tajga

Co jsem mìl, to jsem rozvìsil

fábory z krepáku jak na táboøe

svou vlastní kùži, vaši souèasnost

Pauzy si dávkuju dle rozpisu: kyanid draselný

anebo jiná odvozenina, však víš

Sama si odpovídám na tvé dopisy

nebo� osamìlost už nemùže být hlubší

Tajga, mìkkost slov. Tání a nìha, její mocnina.

Mezitím dlouze peèovat o vyskládané vrstvy, døevo

co ještì voní (fakt, navzdory snìhu!)

dennì vynášet do schodù v proutìném, prozíravì 

mimo sezonu zakoupeném koši, chtìla jsem ti øíct:

dìsí mì pøesnost pøívlastkù

propustnost mezi šílenstvím a solidní

preciznì odvedenou prací

Silvestr

Co vím o kompaktnosti? Co o jejím èase?

Lijeme olovo: prolomit horní, køehkou vrstvu snìhu

pak se proboøit mìkkostí. Ten úžas, že to jde. Hladím a hledám 

první tváø, kterou nastavíš, honem ji pojmenovat

vnucovat smysl tomu, co je jen náhodný tvar.

Teï, než nám vychladne, oblost i hroty, okraje budoucnosti.

Volné si povlávají, lampiony štìstí

tìsnì pøed zhroucením, a ovšemže dìti

pobìží po planinì jako ve filmu

najít zborcenou konstrukci a vyhoøelý líh

trosky a fábory, útržky rozhovorù

Krutá preciznost objevitelù: dlouze zkoumat zaklesnutí 

drátù, principy vzletu a pøíèiny ztroskotání, zatímco ty 

se chytáš noèních scén i pøehlednosti plánì.

Jenže je sotva poledne, slavnost teprve zaène.

Stonky, koøeny

Stonky strnuly mrazem, pøesto koøeny

mùžou být živé, všechno je pod krustou

Rozrušit povrch? Takhle v pùlce listopadu?

Simona Racková

Prùhledy mezi rzí
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Radìji pohladit ji na dálku, víèka, splavnost øas

náhlá podoba synù, nejhlubší možný øez

Honem ho sešít, pøekrýt úkoly, jistìže splnìnými 

podpisem, denní sebekontrolou. Do zahrady uniknu

nic nepøerovnám, nezavrším. Svobodná, protože prosta užitku.

Jak tne, požitek z jahod, symbol zmizelého plodu

zmrazený, porce zvážené jak novorozenec. 

Žížaly obtáèejí koøen pampelišky, prokøehlé

a vláèné. Poprvé se dotknout a s pøekvapením poznat

že už to nevadí. Nikdy to nevadilo, jak jsem to mohla

zjistit až teï? Odsunout ostrým nástrojem

neublížit a nepøekážet. Pøesný rozpis dní.

Koøeny rozplétat, nepøetnout køehké. Vlhkostí

sycena do jara. Prosáklá pùda, gáza, vzkaz.

V cykly

Jíme zabité rybièky, kùži shrnujeme

Do svícnu zasazuju novou svíèku

dokud horký vosk teèe, a� se promísí

ta hlína, matérie pro hmat. Varuj se popela

varuj se zacházení s ohnìm, øíkáš mi

a zní to jako od Erbena.

Já ale dnes už vymetala krb

a pouèena manželstvím pøehlédla

chvìjivé žhavé vrstvy, slídu k odloupnutí.

Zahrada plná spících zvíøat, zaklesnutých

v cykly. Kolem obchází dùm.

A túje (teï to bude klaustrofobické)

nechrání, ale protahují prsty.

Voòavá sple�. Budeme drceni.

Únor, bøezen

Øezal jsi døevo, ostatní jsme odložili:

promìny klimatu, otisky generací v bøeèce

kolejnice, kolej, máma v roce šedesát, nìco

ve sprchách na Strahovì, na lýtku nakreslit šev

rýhy po koèárku s bílými kosoètverci.

Setmìlo se bez varování, klekl sis vedle mì

oddanì, v pletených rukavicích, oèi temné, celá já

a zatímco jsem pøebírala a rovnala (císaøský, pøíèný øez)

prkno mì drkalo do ramene jak laciné podobenství.

Zaèalo pršet, pak to pøešlo do snìžení

trval jsi na tom, že usneme propleteni.
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Vegetaèní klid
Pro pøípad, že bys tady byla. Pro pøípad, že bys tady byl.
Døíví jsem vyskládala, i když ne do tvaru sovy.
Popel, který jsem ráno sklidila, naveèer znovu vzplál
(pach spáleného plastu v garáži, to bych ti fakt nepøála cítit).
Bez kontroly, bez tramvajenky procházím dny, jako bych
byla prùsvitná. Pro pøípad, že bys tu byl, byla:
vzadu, tam, kde leží polena plná sukù – všechno, co si netroufám
rozseknout –, má zøejmì pelech koèka, víš, ta mourovatá.
Ta, která rozhrabává záhony (eufemisticky øeèeno; není to všechno
co tam dìlá), teï je však období vegetaèního klidu.
Kdykoli pøijdu pro døíví, vystøelí odtamtud, a já pak stojím sama
svìšené ruce, koš prázdný, zase prázdný, otisky ve snìhu
jak opuštìná razítka na stole dìtí, relikty minulosti.

Od snìhu hoøí
Tající rampouchy, na které nedosáhneš.
V zádveøí proutìný jelínek, jen nasednout, a le�!
Rok co rok stejný hotel, stejný termín.
Vedlejší sezona. Taktnì a takticky
stùl v koutì, aby dìti nerušily. Vedle 
pokaždé tatáž rodina, s dospìlým postiženým
synem ve fialové mikinì, vždycky ve fialové.
Jediné rodiny, které jen sáòkují. Rozpaky
pøed pozdravem, tiše se míjíme. Rodièe.
Úloha, které zatím pracnì uvykáme. Byla to
už snìhová bouøe, nebo jenom banální vítr 
rozfoukával sníh? „Od snìhu hoøí!“ 
vykøikls, tøíletý, a já v tu chvíli uvìøila,
že jsi mùj. Nechal ses odvést, pozoroval jsi 
vichøici za oknem, v iluzi bezpeèí. Aspoò pro 
tuhle chvíli. Pro tuhle chvíli. Ještì. 

Mezi rzí 
Tohle fakt umí jenom èeština: passion fruit
není ovoce vášnì, ale muèenka
kormutlivá a výstøední. Rozøíznout
vyjíst, a pryè s tím. Prosím tì
nech toho, vyjdi radši do zahrady
i ta divizna je vyšší než ty! Ztuhlá 
a plná mikroorganismù, co všechno
tady asi pøezimuje? Sypej to z kvìtenství
zatuhlých tobolek, jen co se otevøou.
Jsi divná. To ty. Na talíøi máš
nacucanou dužinu monologù.
(Ach, genitivní metafora! Hned mi naplácej!)
Záseky. Cyklení. Prùhledy mezi rzí.
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Patrik Linhart

Když øeknu, že dech…
Minutová ruèièka

Když øeknu, že dech minutové ruèièky 
je vším ve srovnání s eurocityexpresním 
svistem digitálních vteøin, jsou mi klasic-
ké hodinky rázem sympatiètìjší. To ale 
neznamená, že bych se je mìl uèit znát. 
Než urèím èas, ruèièky už jsou bùhvíkde. 
Snad kdybych vhodnì zarazil høebík - - - 
Onehdy jsem mìl pocvièit syna v anglic-
ké èasomíøe. Ten fifteen saturday night, 
zpívají The Cure, pohoda, jenže úplnì 
jsem zapomnìl na to half past seven, 
quarter before eight, blejt! A pak mi to 
ještì chudák musel ukazovat na tako-
vých velkých hodinách s papírovýma pa-
zourama. Dobøe? – špatnì? – vim já?  

Testovací kultura
V lifestylovém magazínu Basic In-

stinct, kde se èasto píše o tématech jako 
jogurtová subkultura, výroba bytových 
doplòkù ze zmražených kreditek a role 
mouchy v dìjinách lidstva, byl test inte-
ligence. A kdo by rád neotestoval svého 
partnera?! Položil jsem Lucii první pros-
tou otázku. Kdo byl ruský bohatýr I. M., 
uctívaný i pravoslavnou církví? „Igor 
Malijevskij!“ vyhrkla Lucie bez váhání. 
Tøeba øíct, že dalece pøekroèila intence 
testu. Prùkaznìjší je náhodné, nenásil-
né testování v prùbìhu dne. Tøeba dnes 
jsem Lucii nabídl, že veèer si pustíme 
Vynález zkázy. „Klidnì,“ opáèila, „já se 
zhulim.“ …když o tom tak pøemýšlím, je 
lepší nikoho netestovat. 

Tìžaøi knih
Americký universitní don Dan Brown 

vykrádá Eca, Borgese a Jitro kouzelníkù. 
Inspiraci u Eca však hledají i Miloš Urban 
nebo Lucie Vondráèková, proto jsem si 
øekl neš�, jsou to kulturní pracovníci. Ale 
když už se Brown pustil i do plundrování 

dalšího Ecova románu Tajemný plamen 
královny Loany, kde jde o ztrátu a hle-
dání pamìti, napadlo mì, co bude dìlat, 
až zrekvíruje Nulté èíslo? Zaène zase od 
zaèátku, nebo uspoøádá spiritistickou 
seanci? – ostatnì pokraèování Švejka 
také psalo médium. Èetl jsem román 
jedné autorky (lhostejno jaké), která byla 
pøesvìdèená, že èerpá z Prousta, a pøi-
tom – alas! – kdoví, co to vùbec èetla. – 
Jestli si nìkdo myslí, že Brownovi závi-
dím a navrch se posmívám ženským ro-
mánùm, tak ho upozoròuju, že jsem pod 
svou umìleckou hazukou našel své 
dosud spící, už zhruba šesté já – jsem 
Karate Klid! Èili: myslet ano, ale nesahat.  

Lidé mìsíèního svitu
Renesanèní èlovìk se mùže kromì 

poesie vìnovat i matematice, výpoèty je 
ale pøed lidstvem nezbytnì nutné utajit, 
domnívá se básník Jarda Kuèera. Lidé 
však jako já, Dämmervolk, lidé mìsíèní-
ho svitu se klidnì s výpoèty mohou chlu-
bit, svedou lidstvo na scestí a zpozdí vý-
voj techniky o desítky minut!

Vzpouzet se je jen slovo
Vzpouzet se je pìkné slovo. Nahradí 

sloveso rebelovat, jako rebelové na-
hradili revolucionáøe. Všechny revoluce   
a rebelie už dospìly do stadia di gama, 
kdy se po podiu pohybují podivné bytosti 
a rozkazují nìco na zpùsob zpùsobnosti. 
Jak se má kdo chovat, jak to bude v hos-
podách, jak na letištích, všude samá 
oprese – a do toho nìjaký hlupácký zá-
kon zakazuje, abych svému nejlepšímu 
pøíteli podvázal ve spánku vajeèníky, 
aèkoli dobøe vím, že to neustálé povíjení 
dìtí ho pøivede do záhuby. Protože ženy 
chtìjí mít dìti i v této dobì, kdy se hroutí 
i se svìtem do záhuby a hrozí válka, ale 

VZNEŠENÉ VYHNITÍ
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(Hoøká komedie 
o narozeninovém veèírku) 

Ètyøi postavy: Marek – pøes ètyøicet, 
žádný velký krasavec, spíše opak, koktá 
nebo jinak špatnì mluví, ale ne prvoplá-
novì!, má velké bøicho, brýle, není hlou-
pý, spíše nesmìlý, slaví narozeniny, dvì 
nevlastní sestry, obì mladší než oslave-

nec, jedna z nich rozvedená (1S), druhá 
trochu splašená (2S), otec Marka (imagi-
nární postava, ostatní ji nevidí).

Tøi dìjství v rámci jednoho veèera, dìj 
se vždy posune o nìco hloubìji do noci.

Jevištì jako pokoj pøipravený k osla-
vì, pití, obèerstvení, visí fábory atd., celé 
pøedstavení se odehrává v této kulise, 

Jan Sojka

Námìstí sv. Marka

o to nic, takový je svìt, aniž sám chce: 
hrozné je, že zakazuje se všechno – tu 
smìšnost podtrhuje aktuální remake le-
gendárních Sedmi stateèných, kde lik-
navého mexického starostu nahradí ra-
dikální žena a holohlavého bìlošského 
šéfa stateèných raubíøù èernoch. Hrùz-
nost samu lze kolorovat dotazy: Dìlají   
si prdel? Nechtìjí ovládnout jen souèas-
nost, ale zjevnì i minulost? – A budouc-
nost: kdy budoucí Lister na lodi Èervený 
trpaslík prohlásí: „Nejradši mám klasic-
kou versi Sedmi stateènejch, tu s Den-
zelem Washingtonem a s tou parádní 
babou.“ Jakoby samo od sebe zakazuje 
se všechno, vzpouzet se je nezbytnost. 
Básník, který jde s proudem, je zbyteèný 
jako remake Sedmi stateèných.

V ústech satyra
Pøirovnávat èetnost popisù mrdaèek    

a menstruací v klasických a souèasných 
ženských románech k hustotì osídlení 
Skotska a Belgie je jistì chvályhodné, 
ale nevystihuje to jejich excitující sílu. 
Troufnu si øíci, že jsem pøeèetl víc romá-
nù napsaných souèasnými Evropankami 
než vìtšina mužù – slovy ètyøi – ale 
nenašel jsem nikde tak vzrušující popis 
erotického souznìní jako v povídce 
Anaïs Nin, družky Henryho Millera, jejíž 

hrdinka zasune prst do øitního otvoru  
své pøítelkynì, která zvolá: Ach Mandro, 
ach Mandro, cos mi to udìlala! K tomu 
dodám, že její zadek pøipomínal obrov-
ské tropické ovoce (technofetišista si jis-
tì pøedstaví umìlohmotný ananas, já     
a snad i vy èerstvou papayu). Tuto po-
vídku jsem èetl døíve, než jsem vùbec 
nìjaký dívèí zadek øádnì vidìl a dost 
možná to ovlivnilo mé preference – 
pøedstava, že nìjaký chlapec nabyde po-
dobné víry v nesmrtelnost ženské sexua-
lity ze souèasného díla napsaného že-
nou, není jen lichá, pøísahal bych, že se 
od ženského svìta navždy odkloní a po-
kud neuteèe co mnich k obecné víøe, 
skonèí v ústech nìjakého satyra. 

Chlazená piva
Makedonská novináøka zajásala nad 

tím, že její desetileté dcery chtìjí na 
sociálních sítích vše sdílet a lajkovat.   
Se sarkastickým obdivem a pochopením 
pod parou shlížím k umìlcùm, kteøí se 
dokázali prosadit na internetu nebo je- 
ho prostøednictvím. Znal jsem jednoho 
chlapa, který na cestì mezi Mstišovem  
a vrcholem krušnohorského Pramenáèe 
mìl u potokù svá místa s vychlazenými 
pivišti. Takový maníci, jako byl on, tací 
nevymizí.
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nutný je stùl, po stranách židle, vzadu 
gauè, mohou zde viset na stìnách nebo 
nad herci volnì ve vzduchu velké foto-
grafie hlavního hrdiny a dalších.

1. obraz – zaèíná klasickým narozeni-
novým songem, jen instrumentálnì.

Marek: (sedí na gauèi smìrem do lidí, 
sedí a èeká, po chvíli se podívá na ho-
dinky, jeho výraz smutnì neteèný, pro-
tipól proti veselé hudbì, ta po chvíli usta-
ne, pak si nasadí papírovou èapku, jde   
k zrcadlu, chvíli se na sebe dívá, pak su-
še pronese) Strašný. (jde si zase sed-
nout, sedí, po další chvíli si vezme bu-
rák, kousne tak, že je slyšet køupnutí, 
zase chvíli nehnutì sedí, pak totéž udì-
lá s brambùrkem, je slyšet køupnutí, po 
další chvíli se zvedne, znovu jde k zrcad-
lu, natáèí se k nìmu bokem, zkoumá, ja-
ký má bøich, suše pronese) Otøesný. (jde 
si zase sednout, dá si panáka na kuráž  
a vyndává mobil, volá) Ahoj Venco, co 
dìláte? Jo nic, aha, jste s Katkou doma 
a nudíte se. Jo, jo… Nezapomnìli jste  
na ty moje dnešní narozeniny, dìlám ve-
èírek. Jo, nezapomnìli, hm, aha. A pøi-
jdete? (pauza) Ne. Tak ahoj. (nervóznì 
se projde po pokoji, dá si dalšího panáka 
a znovu telefonuje) Ahoj Libore, jak se 
máš? Jo, jo, já dnes slavím narozeniny, 
psal jsem ti to. Jo, dìkuju. No jo, užívám 
si to. Já jsem na chodbì, proto nikoho 
neslyšíš, jinak doma je hroznej kravál.  
To víš, kromì tebe všichni, jo, ségry taky. 
Venca s Katkou taky, ti nemùžou chy- 
bìt, znáš je.  A co ty, pøijdeš? Že bys šel, 
to je bezva! Jo aha, nepøijdeš, poøád ne-
snášíš Vencu. Co se dá dìlat, tak ahoj. 
(volá dalším lidem, dvakrát) Takže ségry 
to neberou, zbývá Roman. (volá) Ahoj 
Romane! Nezapomnìls na veèírek? Na-
rozeninový pøece. Aha, jo, ty narozeniny 
neslavíš, jasnì. Ale to jsou moje naroze-
niny. Aha, cizí už vùbec ne. Ne, nezlobím 
se, tak ahoj. (rezignovanì si sedá, chvíli 
se nic nedìje, po chvíli se ozve klepání, 
Marek se lekne, vyrazí ke dveøím, pak  

se bìhem klepání spìšnì vrátí k zrcadlu, 
jen mávne rukou, jde otevøít)

1S: (vchází, je rozzlobená) Už jsem 
tady podruhý! Ty zveš lidi na oslavu        
a neotvíráš?

Marek: Jak neotvírám? Tady zatím 
nikdo nebyl.

1S: Jak nikdo? Zvonily jsme na tebe 
už pøed hodinou.

Marek: Dole je poøád rozbitej zvonek.
1S: Vždy� jsi øíkal, že to opraví. Minu-

lej tejden to opraví, jsi øíkal.
Marek: Minulej tejden to opravili tak, 

že nejde zvonek ani nahoøe.
1S: A jak se sem mají lidi dostat?
Marek: Všichni máte mobily, ne? Co 

tøeba zavolat?
1S: Já ho nechala u ségry v tašce, 

ona si ho tam taky dává.
Marek: To má logiku. A taška?
1S: Zùstala u ségry.
Marek: Ale vynadáno dostanu za zvo-

nek samozøejmì já, paráda.
1S: Tak promiò… 
Marek: Ale to je dobrý.
1S: A všechno nejlepší! (obejme ho, 

políbí) 
Marek: Dìkuju.
1S: Není zaè, dárek nemám. (pauza) 

Bohužel zùstal…
Marek: Tipuju, že u ségry v tašce.
1S: (jen výmluvnì pokrèí rameny)
Marek: Øíkal jsem, že žádný dárky 

nechci, že budu rád, když pøijdete. Tak 
se posaï. Co si dáš? A kdy pøijde ségra? 
(sedá si)

1S: Vrátila se pro tu tašku, pøijde za 
chvíli. (sedá si) Nechala jsem jí dole 
otevøeno.

Marek: Víno?
1S: Ráda. To budeš mít celej veèer na 

hlavì? (ukáže na papírovou èepièku)
Marek: (nalije) Zdálo se mi to vtipný 

a... (zarazí se)
1S: A?
Marek: A vhodný.
1S: Je to trapný a nevhodný. (sundá-

vá mu ji)
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Marek: Když to øíkáš…
1S: Radši se napijeme.
Marek + 1S: (pøipijí si na zdraví a Mar-

kovy narozeniny, pak odloží sklenky, na-
stane až hloupé ticho)

Markùv otec: (vbelhá se s chodítkem 
èi vjede na koleèkovém køesle, nespo-
kojenì komentuje poèínání svého syna   
a pøitom na nìj i mluví, ale je imaginární, 
nikdo ho nevidí…) No tak už nìco øekni! 
Sedí tady jako ten trouba, to svìt ne-
vidìl, tohleto! Povídej nìco! Ježiši, to je 
vùl, to není možný, on má ženskou doma 
a ani necekne! Tak zaèni zeširoka, tøeba 
nìco s tím pohoštìním, no! (nic, Marek 
mlèí) To ale opravdu není možný, to je 
mamlas, to snad není ani mùj kluk, to je 
vùl, já se na to nemùžu dívat! (pomalu 
odchází, pøitom dál mluví) On neøekne 
ani slovo, to není možný, to není mùj 
kluk…

1S: Hezky jsi to tady nachystal.
Marek: Myslíš?
1S: Docela jo.
Marek: Snažil jsem se.
1S: Je to vidìt.
Marek: Jak to myslíš?
1S: Jako že – dobrý.
Marek: Aha.
1S: Tys myslel…
Marek: Že to myslíš ironicky.
1S: Tos myslel špatnì. (vezme si bu-

rák) Jsou dobrý.
Marek: Ty jsou kupovaný.
1S: Opravdu?
Marek: Jako že chlebíèky jsem udìlal, 

ale buráky, to dost dobøe nejde, to…
1S: To nemusíš vysvìtlovat, Marku.
Marek: Já jen aby bylo jasno.
1S: To by bylo i tak. (opìt chvíli až 

trapné ticho)
Marek: Opravdu pøijde?
1S: Doufám.
Marek: Jak to myslíš?
1S: Že by byla škoda, kdyby nepøišla.
Marek: To jo.
1S: Takovou práci jsi s tím mìl…

Marek: Já všechno nakoupil vèas. Pití 
a veky mìli… (nedoøekne)

1S: (utne ho) Co ostatní, kde jsou?
Marek: Venca s Katkou se omluvili.
1S: Proè?
Marek: Omluvili se…
1S: Aha. (pauza) Co Libor?
Marek: Ten se tak tìšil na Vencu, ale 

bohužel nemùže.
1S: Myslela jsem, že ho nesnáší.
Marek: To jsou øeèi.
1S: Že si taky myslel na Katku.
Marek: O tom nic nevím.
1S: Tak proè nepøijde?
Marek: Vždy� jsem ti to øíkal.
1S: Øíkal jsi, že nemùže.
Marek: To nestaèí?
1S:  A Roman? Ten taky nemùže?
Marek: Mùže, ale narozeniny neuzná-

vá.
1S: Príma kamarádi…
Marek: Nejsou tak špatní…
1S: Bodej�, když jiný nemáš.
Marek: Jsou jaký jsou.
1S: Tos vystihl. Tak se napijeme 

aspoò spolu.
Marek + 1S: (pøipíjí si, dál sedí v ti-

chu)
1S: Marku?
Marek: No?
1S: Tys zase pøibral, že jo?
Marek: Je to vidìt?
1S: Je.
Marek: A já to chtìl schovat. 
1S: To neschováš.
Marek: Já vím. (vzdychne) Zase skoro 

dvì kila navíc. (pauza) A to zkouším hub-
nout. (pauza) Už nevím, co mám dìlat.

1S: Nepustíš aspoò televizi? (ukáže 
pøed sebe do divákù)

Marek: Pustil bych, ale nejde.
1S: Jak to?
Marek: Ten opraváø, co šteloval ty 

zvonky, mi chtìl vyladit barvy, nebo co to 
øíkal…

1S: Tak pus� aspoò muziku.
Marek: A z èeho?
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1S: Já nevím, tøeba z notebooku. 
Øíkals, že ho dostaneš k narozeninám.

Marek: To jo, ale až k tìm pøíštím.
1S: Tak z mobilu.
Marek: Ten mùj to neumí.
1S: No tak pus� pøehrávaè. (ukáže do 

zákulisí)
Marek: Tomu se øíká vìž.
1S: Tak ji proboha zapni.
Marek: To bych rád.
1S: Neøíkej, že nejde.
Marek: Køeèek pøehryzal kabely.
1S: On ti utekl z klece?
Marek: Já ho venèil po pokoji. (pauza) 

A on mi utekl, køeèci jsou dìsný sprinteøi.
1S: A kde je, šmudla malej? Že bych 

se  s ním pomazlila, je tak hebkej…
Marek: (sklopí hlavu) Ty kabely byly 

pod proudem.
1S: (vydìsí se)
 Ozve se klepání.
1S: (vstává) Já pùjdu otevøít!
Marek: (pøekvapivì ráznì 1S usadí 

zpìt a sám se zvedá) Otvírat musí hos-
titel, ne host! (jde otevøít)

2S: (vchází, radostnì, objímá Marka) 
Ahoj! Ještìže bylo dole otevøeno! Zase 
nezvoníte! Vypadáš dobøe, tys zhubnul, 
že jo? (jde ke stolu) No, vy si to užíváte, 
co? Jé, srandovní èepièka, nasaï si ji! 
(nasazuje ji Markovi) Ta ti sluší!

Marek: Když to øíkáš…
2S: Náramnì! (poupraví mu ji)  A co 

že jsi nepozval Vencu s Katkou?
Marek: Pozval jsem je, ale… 
2S: Cestou jsem je potkala, šli za Ro-

manem do hospody. Toho jsi taky ne-
pozval? 

1S: (naznaèuje sestøe, a� se dál ne-
ptá)

Marek: Romana jsem…
1S: (skoèí mu do øeèi) Marek pozval 

jenom nás, má nás nejradši, viï, Marku?
Marek: Asi bych to líp neøekl…
2S: A Libor, tvùj nejlepší kamarád?
1S: (opìt sestøe naznaèuje, a� se už 

neptá) 

2S: Co je poøád? (na 1S) Kdes nechal 
toho Libora? 

Marek: No on Libor…
1S: Libor je vùl, Venca a Marek taky,   

i Katka.
2S: Katka je vùl? (nechápavì) 
1S: Jo. A už dost øeèí, napijeme se.
2S: No poèkej?
1S: Na co zase?
2S: Snad tady Markovi…, má naroze-

niny, ne?
1S: (naznaèuje sestøe, a� mu nedává 

dárek)
Marek: (málem si gestikulace všimne)
1S: (pøestane gestikulovat a výmluvnì 

se na Marka usmìje)
Marek: (rozpaèitì si narovná brýle)
2S: Co je s tebou? (na 1S)
Marek: (na 1S) S tebou nìco je?
1S: Nic.
Marek: Opravdu?
1S: Neøeš to.
Marek: Kdybys nìco potøebovala…
2S: (utne ho) Tak Marku, my ti tady se 

sestrou…
1S: Já mu už pøála.
2S: Tak ještì já.
1S: (pokouší se na 2S znovu cosi 

gestikulovat a ukazuje na její tašku)
2S: (mávne na 1S, a� neotravuje, a lo-

ví v tašce) My ti pøejeme všechno nej-
lepší k tvým narozeninám…

1S: (chytá se za hlavu)
2S: Prožíváš krásný léta, viï? (podá-

vá mu ruku a políbí ho)
Marek: Nádherný… (sebeironicky)
2S: Jsem ráda, že se cítíš dobøe.
Marek: Pøímo skvìle. (opìt sebeiro-

nicky)
2S: Tak to je prima. A tady máš od nás 

dáreèek. Bìhací koleèko a krmení pro 
køeèka. Máš radost? 

Tma, konec 1. jednání, hraje klasický 
pohøební pochod.

(Pokraèování pøíštì)
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Pøechylování – Abstinentùm
Lumír Aschenbrenner

LEMOVINY

Grafická spolupráce
Helena Jarolímková

Pøechylování

Kdyby byl mùj mozek mozka
byl bych blondýna
On – troska

Abstinentùm

Vy – co jste bez viny,
darujte ledviny!
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Mìl jsem tenkrát pocit, že svìt kolem 
se úplnì míjí s tajemným urèením, bez 
kterého pøece nemùže doopravdy exis-
tovat.

Ano, pøipadalo mi, že se propadám, 
ztrácím, s jistým zadostiuèinìním se 
pokouším omlouvat svoji tehdejší hlou-
post. Takových jako já, nechápajících,  
že bylo nutno nìco udìlat, aby se nìco 
zmìnilo, alespoò aby èlovìk nalezl sám 
sebe.

Mysl zatemnìnu onou všudypøítom-
nou, páchnoucí, slizkou hmotou výhrùž-
ných ideologických sloganù, vùbec mi 
nedocházelo, že když mùže svìt mít 
ještì nìjakou jinou dimenzi než stupi-
ditu, což právì knížky naznaèovaly, že ji 
mohu mít i já.

Tak mì zblbli, že dostat se pod povrch 
nedostateènosti, kterou naordinovali kaž-
dému, kdo se dostateènì neklanìl, se 
zdálo témìø nemožné.

Snaha se vždy zasekla o pøízemní 
city, pudy, strach.

Na odiv vystavovaná plochost bez 
tøetího rozmìru. Bodej� by mì napadlo, 
že za tím vším sajrajtem, moje zoufalství 
a nepøekonatelnou bolest v to poèítaje, 
se nalézá hlubina.

Koneènì, zbaven toho základního, co 
mi bránilo se vymanit ze zajetí, mohu 
zaèít skuteènì pøemýšlet, co se životem!

Toužil po nicotì. Ona iluze, nafouknu-
tá bublina kalného štìstí ho již nezají-
mala. Ale kdo touží po nicotì, hledá zá-
roveò plnost. 

Toužím po celistvosti. Všechna ta bo-
lest a ztroskotání minulosti byla zpùso-
bena nedostatkem celistvosti.

Cožpak ale nevíš, hlupáèku, že oprav-
dovou celistvost je možno nalézt až ve 
chvíli smrti?

Zkratky neexistují, ani sebevražda.

Nemáš pocit, že si stále jenom nìco 
namlouváš?

Luboš Vinš 

Fragmenty

Ilustrace
Miloslav Krist
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Milan Èechura

Válka s pamìtí 
aneb Když spisovatel nepíše I.

Pozor! Pozor!! Pozor!!!

Je tady nová rubrika, milí ètenáøi. 

Snad jsem vás tìmi pozory pøíliš nevy-

dìsil. To bych nerad. Naopak by mi bylo 

milé, kdyby vaše bdìlost vzrostla, a vy si 

øekli: Copak nám ten Èechura chce? 

Èímpak nás bude celý rok 2017 záso-

bovat?

Opravdu vás to zajímá? Tak to mì 

tìší. Pokusím se to vysvìtlit.

Celkem neskromnì pøedpokládám, že 

všechny moje knihy znáte. A� jde o mi-

niatury 100x, o Rodinèení nebo o Dì-

deèkárnu, ve které radím budoucím pra-

rodièùm, jak na vnouèata, eventuálnì     

o Kalendáø plzeòský 2010, ve kterém 

jsme spolu navštívili dvanáct plzeòských 

restaurací, anebo o Malého nepøítele, 

lehce hororového. A možná se vám už 

do rukou dostala i moje poslední knížka 

fejetonù Trolejbus v polích. Takže co se 

týká tvorby, nejspíš už víte, co jsem zaè. 

Co však skoro jistì nevíte, jaký jsem.   

Co dìlám, když zrovna nepíšu. Na tomto 

faktu bude rubrika založena.

Prostì se pøed vámi trochu obnažím!

Uf, tušíte bulvár? Nebojte, neobnažím 

se doslova, to bych nemohl udìlat. 

Nemohu si vzít na svìdomí vaše noci se 

sny plné dìsù. Uèiním tak pomocí 

literatury. Alespoò doufám.

On to trochu bulváreèek bude, ne že 
ne. Jenže doufám, že laskavý, snad mís-
ty vtipný, popøípadì dojemný. No a co? 
Nejen velkou, takzvanou hoch literatu-
rou živ je èlovìk. Také ty pøíbìhy budu 
brát za základ mých pamìtí, které mož-

ná nìkdy napíšu. Anebo taky nenapíšu. 
To ukáže život. Tak pojïme do toho. Jdu 
se dobrovolnì napráskat.

Teï ještì nìkolik orientaèních vìt. 
Vyprávìní bude rozdìleno do tematic-
kých kapitol. Kolik jich bude, to ještì na 
zaèátku vyprávìní nevím. Možná šest, 
možná devìt, možná deset, doopravdy 
nevím. Budou rùznì dlouhé a s nejvìt-  
ší pravdìpodobností nebudou pokaždé 
konèit v jednom èísle Plže, ale budou se 
pøelévat do dalšího. Z èehož vyplývá,   
že si každé další èíslo urèitì obstaráte, 
ponìvadž budete zvìdaví, jak kapitola 
dopadne.

O èem ale jednotlivé oddíly budou? 
Povìzme to jen namátkou. Urèitì vzpo-
menu na své zážitky s hudbou, která je 
další z vášní mého života, rozhodnì po-
hovoøím o místech, jež mnì uvízla v srd-
ci – a možná dojde i na sex. Máte se na 
co tìšit.

Postøehy, o které se s vámi podìlím, 
nebudou jenom o prožitcích z mého ak-
tivního spisovatelského života, to zna-
mená pouze z posledních šestnácti let,    
i když na toto období dojde také. Zrovna 
tak jako na vzpomínky z dìtství, z dospí-
vání a z dalších úsekù mého bytí. Jest-
liže se ale nad mým bytím zamyslím po-
zornìji, dojdu k tomu, že jsem psal celý 
život, takže název rubriky je zcela na-
místì.

Myslím, že je nejvyšší èas skonèit       
s planým øeènìním a pustit se do díla. 
Pøedkládám první èást svého vyprávìní 
o sobì. O tom, co dìlá spisovatel, když 
nepíše.
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Kapitola první – Hudba

Noc skonèila. Otevírám oèi. Jedenác-
tiletý kluk se svými sny a touhami. Tøíletý 
bráška na vedlejší válendì ještì pochru-
puje. Podívám se z okna a vidím snì-
hové vloèky, jak dopadají na parapet 
okna našeho pokoje. Dosti bìžná zále-
žitost na tehdejší dobu. Je prosinec. Na 
kalendáøi visícím na zdi se roztahuje 
velká pìtka. Je pondìlí, za chvíli bych 
mìl jít do školy, ale trochu mì vèera bo-
lelo v krku a rodièe øekli, že mùžu dnes-
ka zùstat doma. Když mám ty naroze-
niny. Protáhnu se. V krku už mi skoro vù-
bec nebolí, ale nikomu to øíkat nebudu. 
Rozhlížím se po pokoji. Je stejný jako 
vèera nebo pøedevèírem, vlastnì celou 
tu dobu, co v nìm bydlím. Dvì válendy, 
dva peøiòáky, psací stùl se židlí, malý 
stolek se dvìma køesílky, skøíò. Všech-
no je stejné. Ale pøece jen… Promnu si 
oèi a pozornì se podívám. Na skøíni… 
Na chvíli se mi zastaví dech a zajíknu 
se. Vyskoèím z postele tak rychle, až    
se skoro pøerazím o odchlíplý koberec. 
Bráška se trochu zavrtí, ale neprobudí 
se. Zato já jsem vzhùru úplnì a beze 
zbytku. Na skøíni leží kytara. Je nádher-
ná. Takovou jsem si pøál. Nevím, co mám 
dìlat. Pøistupuji blíž a lehce, lehoulince, 
aby se jí nic nestalo, se ji snažím sun-
dat. Ne zcela se mi to podaøí. Zavadím 
dnem jejího tìla o roh nábytku. Kytara 
vydá svùj první tón. Bláááám. Do pokoje 
vstupuje maminka. Usmívá se. Všechno 
nejlepší, øíká, a taky od táty, už musel    
jít do práce. Stojím pøed ní v pyžamu,     
v ruce držím ten nejkrásnìjší dárek, kte-
rý jsem kdy dostal, a chce se mi breèet. 
Radostí. Mami… Položím jí hlavu na ra-
meno a jsem š�astný.

I když jsem pozdìji v životì mìl ještì 
mnoho kytar, tahle byla nejhezèí. Neby-
la nová, na tu naši nemìli peníze. Ale 

mnì to nevadilo. Nevadilo mi ani to, že 
vzdálenost jejích strun od hmatníku byla 
asi dvojnásobná, než je obvyklé. Každý 
den, když jsem pøišel ze školy, jsem s ní, 
bez pøehánìní, trávil hodiny a hodiny. 
Usilovnì jsem maèkal akordy, které  
jsem se uèil z pøíruèky Na kytaru bez   
not tak dlouho, až jsem mìl bøíška prstù 
levé ruky zkrvavené. Ale já to nevzdal,    
i když maminka s tatínkem vrtìli hlavou 
nad mojí zarputilostí a obèas mi nástroj 
zabavili, abych se také trochu uèil nebo 
šel na chvíli ven. Nevzdal jsem to a byl 
jsem odmìnìn. Jednoho dne jsem si ky-
taru povìsil na krk (popruh byla šòùra na 
prádlo) a zahrál svoji první, tøíakordovou 
písnièku, doplnìnou mým telecím a pøe-
skakujícím hlasem. Vèera nedìle byla, 
vèera byl hezký èas.

* * * 
Ju tu zenatej metjù van

ju tu zenatej akjù dù

džez kolombin ana senevidlaut

vidlaut frau mí tù jù

Stojím na pódiu sálku pøilepenému      
až k hospodì, kam ze silnice vedoucí          
k plzeòské ètvrti Èernice stoupá sedm 
schodù. Na krku mi visí Jolana. To není 
ženská, ale elektrofonická kytara. Je 
èervená, má tøi snímaèe a vibrátor, který 
nádhernì rozkolísává zvuk vycházející   
z rádia. Na nì je napojena, na rádio, 
které jsem si vypùjèil (bez dovolení) od 
rodièù. Nalevo ode mì se zmítá Jirka 
Švagr a napravo jeho bratr Pepík. Oba 
jsou také napojeni na rádia svých rodièù. 
Pepík hraje kytaru sólovou, já s Jirkou 
doprovodné. O basové kytaøe si mùže-
me nechat akorát tak zdát. Pøed námi 
stojí Radek Kozák a chrèí do mikrofonu. 
Za námi u bicí soupravy s nápisem The 
Pickwick sedí Vašek Vojtìchovský a po-
dle vzoru Ringo Starra pohazuje hlavou. 
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Vlasy mu ale nelétají, jako ani nám ostat-
ním, nebo� jsme všichni pøed nìkolika 
dny absolvovali potupnou návštìvu ho-
lièe na pøímý rozkaz lidí, kteøí nás živí.   
Je nám zhruba šestnáct a patøí nám 
svìt. Když ne celý, tak ten hudební urèi-
tì. Z metrové výšky pódia pozorujeme 
tanèící páry, jak zuøivì trsají, poskakují    
a toèí se ve víru módního tance, jenž se 
nazývá holandsko.

If there's anything that you want

If there's anything I can do

Just call on me and I'll send it along

With love from me to you

To, co vidíte, je skuteèný text jedné     
z prvních písní Beatles, která se jmenu-
je From me to you. Když ho porovnáte    
s tím pøed prvním odstavcem, je napros-
to zøejmé, že nemají mnoho spoleèné-
ho. Jedná se totiž o fonetický pøepis.   
Ten vznikal tak, že jsem sedìl u rádia 
Luxembourg a v rychlosti pøepisoval, co 
se z radia linulo, neznaje ani �uk an-  
glicky. Podle toho to také dopadalo. To 
mnì však nebránilo, abych nepokraèoval 
a výsledkem mého snažení nebyl plný 
sešitek takových skvostù. Ty jsem si pak 
vtloukal do hlavy, v níž to navìky zùsta-
lo a Ju tu zenatej umím dodnes. Sešitek 
došel nejvìtšího uznání pøi návštìvì 
pøíbuzných z Ameriky. Ženská èást 
pøíznì se po jeho pøeètení poèurala. Ten 
papírový poklad už nemám, zmizel nì-
kde v propadlišti dìjin, což mì velice 
mrzí. Ale co s tím nadìlám? Nic, nebo 
jak øíkáme my angliètináøi: nothing.

* * * 
Je mi sedmnáct, jsem sám doma, 

sedím pøed gramofonem, na jehož talíøi 
se pomalu otáèí velký èerný kotouè, 
takzvané LP. Volume èili hlasitost mám 
otoèené nadoraz doprava, dùsledkem 

èehož poskakují sklenièky v pøíborníku.  
Z reproduktorù se však neline žádná 
módní záležitost, jako tøeba Šípková 
Rùženka od skupiny Rebels s Jiøím 
Kornem za basovou kytarou. Tryskají      
z nich velebné tóny Koncertu pro klavír    
a orchestr è. 1 b moll Petra Iljièe Èaj-
kovského. Mnì, pravovìrnému bigbí�á-
kovi, je kupodivu krásnì. Tá dá da dá da 
tá da dá dá da dá… 

Ještì mnohokrát za život jsem pøièichl 
k vážné hudbì. Ale jen èichnul, takže 
žádný znalec nebo fajnšmekr opravdu, 
ale opravdu nejsem. Šlo spíš o rozinky, 
které jsem vyïobával z obrovského ko-
láèe. Já miluju rozinky, nejlépe naložené 
v rumu. Nìkteré z nich byly opravdu 
vynikající. Vždy jsem mìl rád a mám rád 
dodnes operu Rusalka nebo árii Nessun 
dorma z opery Turandot. Té jsem svého 
èasu podlehl natolik, že jsem ji s Lucia-
nem Pavarottim i zpíval. No pøedstavte  
si to. Já, baryton, jak se šplhám k závì-
reènému vincero. Ještìže u toho nikdo 
nikdy nebyl, snad jen sousedé za zdí, ale 
ti si nikdy nestìžovali.

* * * 
Sedím u televize. Dávají filmový pøe-

pis mé nejoblíbenìjší opery Rusalka       
s Magdou Vašáryovou v hlavní roli a Mi-
lanem Kòažkem coby princem. Samo-
zøejmì vím, že nezpívají, ale ani v nej-
menším mi to nevadí. Film je výbornì 
natoèený, takže se dìji zcela poddávám. 
Bez hlesu poslouchám  Mìsíèku na nebi 
hlubokém a mé nejmilovanìjší Kvìtiny 
bílé po cestì. Dìj se posouvá k závìru. 
Princ si uvìdomuje svùj omyl a zaèíná 
zpívat Líbej mì, líbej tisíckrát. Od tohoto 
okamžiku jsem ztracený. Cítím, jak mi 
škrábe v krku a oèi se mi plní slzami. 
Nemohu s tím nic dìlat. Do konce filmu 
pláèu. Nic nepomáhá. Ještì minutu se-
dím a smrkám do kapesníku. Ach jo.
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Øíkám to nerad, ale jsem prostì plaè-

ka. Samozøejmì že ne poøád, tak zlé to 

se mnou není (zatím), ale jsou situace, 

kdy je to ložené. Tak tøeba se závìrem 

Rusalky pøichází mé vzlyky pokaždé. 

Ovšem jen ve spojení s tím filmem. Když 

si jej poslechnu pouze audio, nic to se 

mnou nedìlá. Mám to vyzkoušené. Za-

pnu si poèítaè, na youtube si najdu film 

Rusalka režiséra Petra Weigla, pøekliknu 

si na konec a už to jede. Jsou zkrátka    

a dobøe vìci mezi nebem a zemí. Když 

už jsem u toho svìøování se ohlednì 

bulení, mohu ještì zmínit dva snímky,      

u nichž je to obdobné, a kde spojení 

hudby a obrazu rovná se mùj konec. 

První je Titanic, scéna, kdy Rose nastu-

puje do záchranného èlunu a klesá ke 

hladinì. Do toho hudba hraje ústøední 

motiv. Jakmile se objeví uplakané tváøe 

dvou holèièek, jejichž tatínek slibuje, že 

za nimi za chvíli pøijede v druhém èlunu, 

mám sloveno. A zase. Oddìlil jsem od 

sebe obraz a zvuk. Holèièky se mohly 

uplakat, hudba uhrát a mé oko zùstalo 

suché. Slíbil jsem dva snímky, že. Ale  

jen okrajovì. Už toho brekotu bylo dost. 

V jednom ale hudba hraje dominantní 

roli, proto o nìm ještì promluvím. Jsem 

skoro pøesvìdèen, že byste slzeli se 

mnou. Je ale nezbytnì nutné zajít si na 

ten film do kina, kde mají špièkovou hu-

dební aparaturu, která vám zcela rozhodí 

vnitønosti. Jde o Bídníky z roku 2012,     

v nichž Anne Hathaway v roli Fantiny sní 

svùj sen. Zkuste to sami a uvidíte.

* * * 
Mé sedadlo je umístìno ve výšce asi 

šesti metrù na lešenáøské konstrukci leh-

ce se chvìjící pod náporem decibelù. Je 

obklopeno dalšími, asi dvìma tisíci se-

daèkami, beznadìjnì obsazenými. Je mi 

pìtapadesát a jsem na koncertì sira 

Paula McCartneyho, jednoho ze dvou 

dosud žijících èlenù legendární skupiny 

Beatles. Ze svého sedadla krásnì vidím 

na jevištì, které je mobilní a velké pøi-

bližnì jako šestipatrový panelák. Po stra-

nách jezdí obrovská promítací plátna,    

to abychom dobøe vidìli, co se dìje na 

jevišti. A dìje se. Nejdøív do nás dýdžej 

pere asi pùlhodinu hudbu, takovou obl-

bovací, a neustále pøidává na hlasitosti. 

Když už se to skoro nedá vydržet, za-

táhne nìkdo pøes celé pódium oponu,     

a když ji za chvíli rozhrne, stojí tam Paul 

s doprovodnou skupinou. Jeèím. Já pì-

tapadesátiletý chlap, už dìdek, jeèím. 

Jeèí ovšem i mùj soused. Když se na nìj 

podívám, nevypadá jako pøed chvílí, kdy 

byl ze všeho nejvíc podobný vysokoškol-

skému profesorovi pøed penzí. Mám po-

dezøení, že jeèí i prezident Havel s Mi-

rem Žbirkou, kteøí sedí v protìjším VIP 

hledišti. A pak už hrají. Bože ti hrají. 

Kytary odsekávají rytmus, varhany tvoøí 

spojky, sbory andìlsky èisté to vše za-

støešují a bubny ten tisícihlavý dav do-

stávají do varu, nutí jej kývavì a trhavì 

se pohybovat a pøivádìjí všechny k bra-

nám extáze. 

A do toho Paul McCartney do nás 

pere všechny své slavné pecky. Má nás 

naprosto ve své moci, dìlá si s námi    

co chce a my se tomu rádi poddáváme. 

Na jeho „jak se máte?“ všichni køièíme 

„dobøe“ a máme radost, že se nás na to 

ptá, zpíváme s ním neumìlou anglièti-

nou a nikdo se vùbec nestydí. A pøi Hey 

Jude øveme to závìreèné na na na na už 

úplnì všichni a na ploše dìvèata, sedící 

na ramenech chlapcù, mají roztažené 

paže, jako by tu chvíli chtìla vstøebat     

a uchovat navìky.

(Pokraèování pøíštì)
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Luboš Vinš, blatenský básník, o nìmž 
bohužel od roku 2014 musíme hovoøit    
v minulém èase... Robert Janda mu ny- 
ní pøipravil posthumní dílo zvané Hrou-
tící se tíže (2016). Jako by šlo o symbol, 
kruh Vinšových nepøíliš èetných literár-
ních publikací se uzavírá opìt v naklada-
telství Pro libris, v nìmž roku 2004 vydal 
sbírku Zbloudilý Mínotauros.

Vinš se v minulosti výraznì prezen-
toval jako autor pøírodní lyriky, až ani-
misticky vzývající krásy pøírody. Roman-
ticky založený postoj byl minimálnì,        
v náznaku, problematizován existenciál-
ním rysem, pokud autor konfrontoval 
hodnoty pøírody s lidskou spoleèností,     
k èemuž v druhotinì Útìky do krajiny    
již nedocházelo: Vinš se zcela obrátil    
do náruèe konejšivé krajiny. I v poslední 
sbírce autor svùj animismus rovnìž 
pøipomene („po hlasu kánì / kulí ne-
pohneš / budeš ji vzývat“ – pøíznaèná je 
v tomto módu pøedhistorických pøírod-
ních náboženství sepsaná báseò Bùh), 
avšak tento døíve tak charakteristický 
prvek je nyní spojen s dalšími tóninami  
a v porovnání s nimi vlastnì ustupuje 
ponìkud do pozadí. 

Vladimír Novotný o Vinšovì poslední 
knize hovoøí v pøipojeném doslovu jako   
o existenciální. S urèitými výhradami    
lze souhlasit. Vinš skuteènì v posledním 
opusu dospívá k zesílenému existencia-
lismu, ale neuèinil by tak bez vzpomí-
naného romantismu, jehož podstata ho 
silnì poznamenávala po desetiletí a ne-
zbavil se jí doposledka. Jistì lze pole-
micky konstatovat, že jeho postoj k ro-
mantickému gestu získal v této sbírce 
náznakem ironický pøídech (jím se dis-
tancuje zejména od nejkøiklavìjších pro-
jevù romantického cítìní, jako je napøí-

klad – zmírání na náhrobcích èi ona 
romanticky pøísloveèná hlava v obla-
cích). Vinš i pøesto romantikem zùstává, 
staèí si ilustrovat nìkolik jeho spojení, 
aby bylo jasno: „zašlý svìt; mezi cáry 
mlhy neprobleskuje nic menšího než 
hrad nitra; truchlení za nìco; dotkneme 
se zpola zapovìzených výšin a vzápìtí  
z nejzazší meze propasti...“ Anebo ten 
svého druhu byronovský titanismus: 
„Stojíš jak Atlas, potrava bleskù. Komu 
pøedáš schopnost dubù?“

To, kde se støetá u Vinše romantismus 
s existencionalismem, je rys, který by 
romantismus nazval rozervanectvím, 
avšak existencialismus nezakoøenìností, 
osamìlostí a úzkostí.  

Celé jeho útrpné uvažování a rozjí-
mání se nachází v úrovni myšlenek, eti-
ky, a je spíš bez citù, tedy pokud jimi ne-
ní sama útrpnost – je tedy existenciální-
ho zrna. Vinš v této své poslední poezii 
objeví pro sebe výzor spoleèností vytìs-
nìného poustevníka (opìt rys roman-
tický), jenž se pro svou vykoøenìnost 
dostává až k výhledu na onu deklaro-
vanou, deklasovanou „zápornou stranu 
vesmíru“ (existencialismus). Je to jakýsi 
nerýmovaný ortenovský Jeremiášùv 
pláè, jehož rezonance zesiluje, jak ète-
náø pozvolna uèítá. Pøedstava poklidu     
a na nìj navázaných jistot je autorem 
vyhodnocena jako jistota iluzorní a do-
èasná: „plyne vše, co není pøipoutáno // 
a co je pøipoutáno / úèastní se plynutí 
vyšších.“ 

Vše graduje ve finále Neèekané bo-
lesti, v níž subjekt si pøipadá nepatøiènì    
i v prostoru, kde se cítí doma – v pøíro- 
dì, jež mu obyèejnì zpùsobuje radost     
a vzbuzuje jeho nìhu, jak už z Vinšovy 
poezie nejzøetelnìji víme. Dostane se 

Milan Šedivý

„Na záporné stranì vesmíru“
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tedy v pocitové sféøe k jakési úplné ne-
gaci primárního bytostného založení; 
vytìsnìn odevšad, je zcela podlomen. 
Ani v té pøírodì nelze najít jistotu, pro-
tože od jejích promìn (poèasí) se nako-
nec básník doèká zas jen újmy: boudu,  
k níž se v lese utíká jako k pevné cita-
dele, sráží vítr. Vyhánìn odevšad, kde 
mùže na svìtì spoèinout vnì promìn, 
pokud ne pouze mimo èas a svìt, jak se 
také nakonec Vinšovi reálnì pøihodilo? 

V druhém oddíle psaném nedlouho 
pøed smrtí se básník jaksi fanfarónsky 
odívá do ironizující hyperboly, avšak    
tím více verše odhalují køehkou zranitel-
nost individua, jakmile Vinš vzpomene 
na chlapecké zážitky. V privátních a exis-
tenènì nejkøehèích konèinách se pohy-
buje také báseò Nebeská tíže, vìnovaná 
zemøelé mamince.

V této knížce je pozoruhodné, jak bás-
ník funkènì dokáže využít jiných myšlen-
kových konceptù pro ten svùj. Napájí 
svou meditaci jednotlivostmi jak z budd-
hismu, tak z biblické tradice, jíž dává 
zaznít zejména v básni Hlas volajícího 
na poušti. Ojedinìle Vinš využije archa-
ický infinitiv zakonèený i-vokálem, aby 
svým veršùm po biblické zpùsobì dodal 
etické síly a zdání generálnì pùsobícího 
výroku. Nìkdy užití archaismu budí do-
konce zdání lapsu, jak je tomu napøíklad 
u veršù: „radìji zùstat v pustinì / než do 
svìta hulákat / tolik žádané nesmysly //  
Je mi milejší mùj uzoufaný / neoslyšený 
hlas / hlas volajícího na poušti.“ Znal 
Vinš onu slavnou Dykovu báseò, v níž 
autor Váleèné tetralogie užívá toto slovo 
v nabádavém smyslu? Èi myslí skuteè-
nì Vinš, že jeho uzoufaný hlas byl ne-
odmítnut? Bylo by to rozhodnì pøekva-
pivé a v kontextu básnì jaksi zvláštní, 
ale je to teoreticky možné, nebo� hlas 
volajícího Jana Køtitele byl skuteènì lidmi 
vyslyšen. Vinš ovšem jako prorok bez 
publika nikoli, jak si je jinde ve svém 
poustevnickém postoji vìdom.

Bìhem èetby pak cítíme, že ze spíše 
konkrétnì sycených básní vzniká ve 
výsledku abstraktní stavba, kdy vzá-
jemnì komunikující a rozvíjející se vý-
znamy vytváøejí další význam kdesi po 
okrajích básní, sublimují a spojují se       
v nehmatatelné dimenzi. Ano, tato sbír-
ka se rozšiøuje v kontextovém objemu 
natolik, že ji lze považovat za jednu         
z nejlepších, kterou Ulita od svého vzni-
ku vytiskla. Nad Hroutící se tíží lze ucti-
vì zamžikat, jak jsem svýma pøekva-
penýma oèima i uèinil, nebo� je psána 
silou vìtší než jen silou pouhého bás-
nického daru, který Vinš nemìl nad-
mìrný: Je psána útiskem životním, toto 
dílo bylo sepsáno z nutnosti nejnutnìj- 
ší. Oproti Útìkùm do krajiny, které Vinš 
vydal døíve, pak lze uhadovat, že efekt-
nosti Hroutící se tíži mohl prospìt ediè- 
ní zásah Roberta Jandy, který vybíral      
z širšího rukopisu, jak i vyplývá z edièní 
poznámky.

Na závìr pak zmiòme už jen to, co se 
pøece jen povedlo ménì. Knihu dopro-
vází dvì kresby Vinšova generaèního 
souputníka Romana Szpuka. Oba bás-
níci jsou si blízcí poetikou èili mohl tu   
být pøedpoklad výtvarného doplnìní, ja-
kési podané sklenice vody pro druhého. 
Mohl. Jenže dvì romantizující kresby se 
nevyvedly a dìlají Vinšovi spíš medvìdí 
službu; nesou v detailu rys kýèe a sráží 
Vinšovo vrcholné slovesné dílko zas na 
regionální úroveò, aè ji pøesahuje. Ilus-
trátor by tyto své kresby mohl stejnì 
dobøe vystavovat na schodech teplické 
knihovny, kde by bezpochyby vzbudily 
obdivná slova babièek a ženských od 
plotny, aniž debatérkám pøišlo na mysl, 
kdyže to vlastnì navštívily nìjakou 
opravdu kumštovní výstavu. Napadá mì 
nepìkná myšlenka, jestli to tøebas není    
i Szpukùv pøípad. Vinš nám však vyslal 
silný a pøesvìdèivý vzkaz, který docení-
me teprve ex post.
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V mládí jsem byl zvyklý spíš než 
otoèit kohoutkem ústøedního topení si 
vzít nìco na sebe. Také jsem byl v té 
dobì odkojen povídkami dvojice Šimek  
a Grossmann, mj. o Pupákovi, kde byl 
plavèík s bidlem a na konci povídky zmi-
zel èubièkou v Labi u Hamburku. Mojí 
oblíbenou prùpovídkou pøi dešti bylo 
„Pozor, padá síra“, èemuž okolí moc 
nerozumìlo. Moje první plavecké kurzy 
na Základní škole v Bøeznici, kdy jsme 
jezdili autobusem do plaveckého bazé-
nu v Pøíbrami, mìly podobný výsledek. 
Ramlice s bidlem v nás ubohých dìt-
ských stvoøeních chtìla podobnì probu-
dit lásku k vodì a plavání, ale asi se jí to 
u mne minulo úèinkem. Pøi dalších roè-
nících plavání v rámci tìlocviku jsem své 
plavecké ostruhy získával jen vlažnì. 
Poprvé jsem to vzdal po deseti metrech       
a získal jen diplom želvy, další rok jsem 
se již odvážil pøeplavat bazén s dvaceti 
pìti metry a teprve další rok jsem nako-
nec získal delfína za 200 metrù. 

Z návštìv bazénu jsem si odnášel 
nejvíce vzpomínky na automat na oblo-
žené housky za dvì koruny. Ale možná 
proto mi zùstal mùj plavecký „pastyl“,  
což bylo nìco mezi stylem prsa a èubiè-
kou a bratr inženýr to charakterizoval 
tak, že v koordinaci pohybu mám nìja-
kou velkou chybu, nebo� se znaènì vy-
èerpávám a zpomaluji, a tudíž jsem nì-
jaké pøevrácené perpetuum mobile, plá-
cající se skoro na místì. Obèas jsem si-
ce zval kamarádky, ale ty mne nechaly 
rychle za sebou. Pokud jsem se pøi svém 
vysilujícím pastylu pokoušel o konver-
zaci, jejich náskok se o to víc zvyšoval      
a já se postupnì dusil a topil.

Marek Velebný

Jak jsem se stal otužilcem
Jak jsem bojoval s vodním živlem 

dále, si moc nepamatuji. S bratrem jsme 
jednou pøi výletì na kole pøestáli bouøku 
a déš� v rybníku pøi koupání. Nebo mne 
koupání s jeho kamarádem nauèilo do-
dnes používat pøi mytí vlasù kondicionér. 
Nikdy jsem i pøes otužileckou osvìtu ne-
toužil ze své vlastní vùle po tom, abych 
ve sprše otoèil páku na studenou. Jedi-
nì pokud jsem chodil do sauny, ale ani 
tam jsem se pøíliš nezdržoval v ochla-
zovacím bazénku na dobu delší než 
nutnou. Jinak ale plavání a koupání se    
v dalších letech stalo mojí oblíbenou 
èinností, jelikož jsem to považoval za 
sport, který vùèi mnì kladl nejmenší 
odpor. Za moji první rádoby otužileckou 
eskapádu je možné oznaèit pobyt u Bal-
tu v první tøídì, ale jako dìcku stavícímu 
hrady z písku mi to až tak nepøipadalo. 
Od Baltu si vybavuji jen netypické bale- 
ní žluté limonády v sáèku s brèkem nebo 
vùni ryb a nápisy v polštinì: Kerbulona 
smažona. Na gymplu jsem byl u Baltu 
podruhé, ale i zde si vybavuji spíše první 
nesmìlé pohledy na spolužaèky v plav-
kách, zahrabávání v písku èi nìmeckou 
kávovou bøeèku a polévku, ve které pla-
val celý párek.

Ale pøeci jen jsem jako vìtšina lidí 
pozdìji získal k vodnímu živlu kladný 
vztah. Bazén na Slovanech, rybníky Ka-
meòák, Seneèák a Bolevák se staly mojí 
oblíbenou letní destinací. Také bio nádrž 
Kotynka v Dobøanech, kde jsem mìl jed-
nou celý areál pro sebe, nebo� všichni 
byli na slavnostech ve mìstì. V Tunisku 
jsem i pøes nepøízeò poèasí lezl do moøe 
a podcenil nebezpeèí vln. Ty mne stále 
odhánìly od bøehu, ke kterému jsem 
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zoufale plaval „èubièkou“. Nakonec jsem 
se vedle vlnami ponièeného bungalovu 
nìjakým zázrakem dostal ke bøehu. Mož-
ná jsem se tam mìl utopit, ale to bych se 
nastal otužilcem. 

Jelikož nejsem bujarým slavièem kon-
ce roku, nìkolikrát jsem se úèastnil sám 
èi s dìvèaty Silvestrovského èi Novoroè-
ního pochodu z Bolevce do Bolevce.     
U Boleveckého rybníka jsme šli vedle 
party otužilcù. Nebyla až taková zima      
a já mìl v hlavì zoufalý nápad, když     
už mne kamarádka Dana stále odmítá, 
co kdybych pøišel s ultimátem a prosbou, 
zda se mnou bude chodit, pokud hupsnu 
s otužilci do lednových vod Boleveckého 
rybníka. Nakonec jsem udìlal jen fotore-
portáž. Dana si koketnì telefonovala se 
svým expøítelem. Na mne se sice po ná-
stupu do autobusu usmála, ale nadìje 
umøela ještì døíve, než se narodila.

Až loni na jaøe mne pøekvapil telefonát 
od správce budovy na Borských polích, 
kde jsem obèas sloužil. Vìdìl jsem, že  
je vášnivý plavec, jezdí plavat do Podolí 
do Prahy a nìkolikrát mne zval zaplavat 
si s jejich partou o nedìlích odpoledne. 
To jsem ale míval divadelní zkoušky ne-
bo práci. Zavolal jsem mu zpìt a tušil,  
že mne asi volal kvùli nìjaké mimoøádné 
smìnì, kterou mi bude nabízet, a já mu 
nebudu umìt øíci ne. Ale mýlil jsem se. 
„Víte o tom, že poøádáme v Hradišti 
otužilecký candrbál? Víte, dìláme pøed-
tanèení akvabel. Vy máte ty zkušenosti  
s divadlem. Nechtìl byste nám s tím po-
moci?“ zeptal se. „Ale rád, jsem pro kaž-
dou špatnost,“ odpovìdìl jsem. 

Pøivezl mne k sokolovnì do Hradištì, 
kde jsem se trochu bojácnì vmísil do 
party, která zaèala nacvièovat pøedtan-
èení akvabel. Postavil mne na èáru, 
pøedvedl, jak to dìlají a pak mne pøed-
stavil milé osùbce jménem Andìlka        
a øekl, že budu s nimi nacvièovat pøed-

tanèení. Øekl jsem, že to tedy zkusím, 
prý jim chybí chlapi, tak jsem se nezmohl 
na odpor a další dvì nedìle s nimi cvièil.  
Pøíští nedìli se po zkoušce všichni pøe-
vlékali do plavek, a tak jsem zkusil se     
s nimi koncem února ponoøit do vody na 
plovárnì v Hradišti. Vzpomnìl jsem si pøi 
tom na scénu z filmu Jak dostat tatínka 
do polepšovny, jak dìda strká Tomáše 
Holého nahého pod studenou vodu. Byl 
to docela oèistec, svaly tuhly, udìlal jsem 
nìkolik temp tam a zpìt a radìji vylezl. 
Napoprvé to staèilo. 

Parta mne pøijala, jako by mne znali 
léta. Když jsem fotografoval Velikonoèní 
koupání, nadšená otužilkynì zpìvaèka 
Vlaïka o mnì mluvila jako o fajn otužilci 
a reportérovi. Už mi ani nepøišlo divné, 
že jsem s partou ve smìšných kostý-
mech svleèený na konci zimy u vody. 
Nìkteøí pøedstavovali velikonoèní zajíè-
ky a já dostal pùjèené dámské plážové 
šaty. Na otužileckém candrbálu naše 
pøedtanèení bylo plánované až o pùlno- 
ci jako pùlnoèní pøekvapení. Ale nako-
nec vše dobøe dopadlo a užili jsme si pár 
minut slávy pøed tleskající sokolovnou     
v Hradišti. Ani mi nevadilo, že se spoleè-
nì svlékáme a pøevlékáme s holkama. 
Já mìl pùjèen pruhovaný koupací ko-
stým a pomyslnì jsem se mohl cítit ja-  
ko na plovárnì pana Dùry v mém oblí-
beném filmu Rozmarné léto. Tak  jsem 
se stal otužilcem. 

Ještì nìkolikrát jsem si s ostatními, 
Andìlkou nebo zpìvaèkou Vlaïkou byl 
zaplavat na Kameòáku a byl jsem do-
konce pozván na valnou hromadu otuži-
leckého spolku. Pak ale postupnì, èi 
spíš jak je tomu v posledních letech zvy-
kem, se z jara stalo léto a otužilecká se-
zóna skonèila. Uvidím, co pøinese pod-
zim a zima. Jak to tak vypadá, asi pùjdu 
s dalšími odsekávat led. Døíve jsem to     
s obdivem sledoval jen v televizi, ale 
tentokrát... Jen poèkejte v zimì.
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Anežka Tichá 
Jmenuji se Anežka Tichá. Dennì jsem 

v kontaktu s krví. S cizí. I mou vlastní. 
Prolitou. I tou, jež mi koluje v žilách.

Nebojím se ran, bolesti, ba ani smrti. 
Bojím se nìèeho v sobì, co mì ke vše-
mu zmínìnému pøitahuje.

Jsem zdravotní sestra v lazaretu. 
Týrám se krutostí a slídím za ní v masce 
andìla. Skrze bílou barvu, navenek za-
svìcenou dobru, parazituji na bezmoci 
druhých. Ležákovy rty, po støepinì zkrou-
cené do rybího šklebu, chytám na udièku 
a háèkem trhám tu zjizvenou hubu na 
kusy. Nutím ji sát zlolajnou duši ze sebe 
samé.

Cítím, jak se mé tìlo nad lùžkem ne-
mocného tyèí, jak nekontrolovanì roste   
a zvìtšuje se do všech stran, jak za-
cpává kouty i skuliny, aby ani myši pøed 
kocourem nemìly kam prchnout, vzala 
jsem jim skrýš, dost, køièí na mì ne-
božák, ale jeho deformovaná ústa jsou 
nìmá, stal se rybou a já ho lovím, nevím, 
jestli pro zábavu, nebo z hladu, jeho 
kluzké tìlo lapá v mých rukou po dechu. 
V rukou, jež brzy rozhodnou o dalším 
osudu.

Ne, nechci své pacienty trýznit, ale 
vìdomí, že mùžu, mi èiní potìšení.      
Že mùžu ublížit, aniž by mì stihl lynè. 
Líbí se mi ta pøedstava již uhnízdìná      
v srdci, mysli i na jazyku, který nad ku-
sem masa krouží jak jestøáb.

Rukama hladím a také v nich tøímám. 
Hladím mužovu zbrázdìnou tváø, na-
místo vlasù popelavou a potem slepenou 
koudel, tøímám to padlé tìlo i smolnou 
louè jeho pøirození.

Stala jsem se sestrou, abych uzdra-
vovala. Odmalièka jsem byla vedená ke 

Vladimíra Brèáková

Dvì melancholické etudy
službì. Ke službì Bohu i lidem. Je ve 
mnì hodnì síly. Avšak síly, jež vzpírá   
se poslušnosti jak splašený kùò svému 
jezdci. Bojím se sama sebe. Své zdivo-
èelé vùle, která mì permanentnì vyha-
zuje ze sedla.

Bílá barva milosrdných je nevyzpyta-
telná, nebo� prázdná, zatím nezacílená. 
Mlèí o svém nositeli.

Doposud není rozhodnuto o osudu 
Anežky Tiché…

Bára Pešková

Jmenovala se Bára Pešková. Krev,  

co vystydla, byla zakopána do hlíny        

k dávným pøedkùm. A ta, co nevystydla, 

dál koluje v žilách zas nového pokolení.

Ti, kdo Báru pøivedli na svìt a dali do 

kolébky spolu s bílými peøinkami a zla-

tým køížkem, znali ve své starosti o chléb 

vezdejší jen lopotu a pachtìní. Ponejvíc 

však samotu. Tu si zvolili natruc svému 

osudu, který jim nepøál, a bez ptaní 

(chceš, smíme) do ní uvrhli i své pozdì 

narozené dítì. Pøivykneš všemu, øíkávali. 

A dál se boøili do kalných sedlin vlastní 

ublíženosti a odlouèenosti. Podobali se 

tonoucím, jež se tvrdošíjnì odmítají za-

chytit. Radìji hudrali a durdili se na celý 

svìt. Hnali ho svinským krokem od svých 

dveøí i oken. Co je komu do toho, jak tu 

žijeme. Za chalupou obdìlávali políèko, 

ve chlívì si hledìli straèen a ve svìtnici 

malovaných talíøù. Aby bylo co do nich, 

co do huby. Pro ránu nešli daleko a Báru 

stejnì jako psa drželi zkrátka. Moc se 

tenkrát køièelo a navzájem po sobì štì-

kalo, když život jim navzdory plul vlast-

ním korytem.
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Chodí pešek okolo, nedívej se na 
nìho, kdo se na nìj koukne, toho pešek 
bouchne.

Bára povila syna. Záhy po jeho naro-
zení pocítila moc nejen nad ním, ale        
i celým rodem Peškù, jehož byl pokra-
èovatelem. Nyní je to ona, kdo nasazuje 
zdìdìné kšíry a drží vodítko.

„Ven nesmíš!“ naøídí mu. Ne proto, že 
k tomu má rozumný dùvod, ale jen proto, 
že mùže. A že chce!

„Ale proè?“ protiví se klouèek a marnì 
se dožaduje logiky tam, kde není. 

„Taky jsem nesmìla,“ opáèí. „Jenže   
já jsem jináè poslouchala… ne jako ty.     
A rodièe se ctili! A když ne, tak táta odep-
nul øemen, a ten hvízdal. Fíííí, fíííí…“ 
Smìje se s krutou až hysterickou ra-
dostí, když z kusu vlastní pamìti vyrábí 
nože, o brousek fantazie ostøí jejich 
èepele, jimiž se zohavuje a jež vrhá      
po svých obìtech. V rytmu heligonky       
a s køížky namísto oèí hází zlovìstnì     
se blyštící ocel do živého, otáèejícího    
se terèe.

Ty barbarská Báro. Barbarská Báro! 
Báro!! Vzpomínáš na to jaro, když jsi 
jako malá po výprasku øvala, když tì 
vedli do kouta, když dráždilas kohouta, 
když tì klov… Kolik tenkrát padlo slov? 
Co ti to øekli, Báro? Báro?! Co ti to øekli?

Chodí pešek okolo, nedívej se na 
nìho, kdo se na nìj koukne, toho pešek 
bouchne. 

I malé Báøe se chce do nìkoho kop-
nout. A srazit høebínek z hlavy jiné než 
vlastní. Leè ouha. Provokovat kohouta… 
proè ne. Ale podøíznout ho? Když je ko-
hout zlý a skáèe, musí do polívky. Nejde 
jináè. Na tebe skoèil, tebe klovnul, ty ho 
zabij. Tobì proudí otrávená krev v žilách. 
Ty jsi ta napadená s otevøenou ranou, co 
tu breèí. My ne. Nám nikdá nic neudì- 
lal. Ty ho zabij! Jakýpak ciráty! A neo-
blomný tatík již drží kohouta na špalku    

a roztøesená Bára nad jeho krkem svírá 
sekeru. Divná to katynì. A divné to èasy, 
které spolu s ní pøicházejí. 

Chodí pešek okolo, nedívej se na 
nìho, kdo se na nìj koukne, toho pešek 
bouchne.

„Proè mì biješ?“ breèí a drží si na-
teklou tváø.

Doruda rozlícená Bára skoèí po sy-
novi: „Proè? Aby sis jednou pro vždy 
zapamatoval, že nikoho do baráku mi 
tahat nebudeš. Rozumíš?“ S každým 
utroušeným slovem klovne a špinavými 
paøáty se ještì hloubìji zaryje pod kùži 
svého drážditele.

„Ale proè?“ Hoch se plaètivì domáhá 
vysvìtlení, jemuž by rozumìl, a pøitom  
si høbetem ruky utírá nudli. A taky krev. 
Již infikovanou.

„Co je komu do toho, jak tu žijeme?“ 
cloumá jeho hadrovým tìlem a stále víc 
si poèíná jako smyslù zbavená. „Ty si 
myslíš, že já mám kamarády nebo že 
jsem mohla mít kamarády? To by mì  
táta hnal bejkovcem,“ køièí. Ve vypoule-
ných oèích svítí pomatenost. Hnìv zvedl 
stavidla a vyvalily se vlny, které smetly 
èlovìka. Zachránilo se jen zvíøe. Bára 
pozbývající lidskosti se zmítá mezi tím, 
kým byla, kým mohla být a kým bude. 
Nevnímá vteøiny, které rozhodují o jejím 
osudu a otiskují se do bolavé duše.

Chodí pešek okolo, nedívej se na 
nìho, kdo se na nìj koukne, toho pešek 
bouchne.

Sekera jedním rázem stíná život. Na 
dvorku bìhá kohoutí tìlíèko bez hlaviè-
ky. U špalku leží hlavièka bez tìlíèka. 
Vyhladovìlá hlína chlemtá zvíøecí krev.  
A zaèas požírá i tu Báøinu, vystydlou. Leè 
ta horká, otrávená již prosákla do žil 
potomkù i prapotomkù starých Peškù.    
A bude v nich kolovat na vìky vìkù. 
Amen.

(NE)KRITICKY
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Milan Èechura vybalancoval 
svou pokoru i hrdost

Nebudu citovat pøesnì, ale Flaubert po-
nìkud provokativnì prohlásil, že román Sa-
lambo napsal proto, aby vyjádøil intenzivní 
(pouštní) žlu�. Vzpomnìl jsem na ten bonmot 
pøi pohledu na žlutì mì atakující obálku kníž-
ky Trolejbus v polích (Pro libris, Plzeò 2016), 
která je 43. svazkem edice Ulita øízené Vla-
dimírem Novotným a která se stala vším jiným 
než neúrodnými písèinami. Sice ne oázou, ale 
osmadvaceti fejetonistickými oázami ano. 
Rovnou jimi.

I když, poèkat. Fejetonistickými? Oprav-
du? Autor doslovu krabatí èelo. Jsou to feje-
tony, ano, nicménì v nìkterých pøípadech 
zrovna tak povídky. Velmi krátké, ale bezpo-
chyby povídky. „Neøešme to,“ dodá bohemis-
ta (opìt cituji nepøesnì); mnì to však nedalo  
a pokusil jsem se odhalit, kolik pøesnì pøí-
spìvkù v Trolejbusu je makových, kolik srd-
natých a kolik dejme tomu srstnatých jako 
angrešt. Analýza probìhla s veškerými per-
mutacemi (hle, bohemista mìl pravdu, když    
z úkolu vybruslil) a za povídky (uvedené nì-
kdy autorským komentáøem) prohlašuji tex-   
ty Dobrý skutek, Náledí, Pamì� bývá ošidná, 
Promiò, kamaráde, Pusáè a ti druzí, Roztržitý 
pøíbìh, Sedmnáct knih, Výhodná koupì a i ti-
tulní Trolejbus v polích, který náš svazeèek 
pointuje vtipnou absencí pointy a který se 
zlehka, ale dotkne polí surrealismu.

Polemizovat s mým výètem lze. Nechme 
se ovšem radìji pøímo vtáhnout Èechurovými 
„skotaèinkami života“ do života (abych opìt 
citoval autora doslovu), a zkoumejme je po ja-
zykové, obsahové a humor generující strán-
ce. Co zjistíme? Vypravìè na nás umí pøenést 
pocit, že disponuje vnitøní vyrovnaností kos-
monauta (témìø), ale souèasnì umí zùstat 
rozpustilý! To není samozøejmost. Za další: 
Texty pùsobí, jako by byly k jejich sepsání 
tøeba zkušenosti, avšak souèasnì jakési 
nevyhoøelé vnitøní mládí. Druhá nesamozøej-
most! A krásnì žlutá obálka s kresbou Vla-
dimíra Líbala? Není polibkem od vìci. Sedí.

V knize zmiòovanou ženou autorovou sice 
asi není starovìká Salambo, ale dobøe tomu; 
tady totiž Kartágo (zámìru) nebylo znièeno 
(zpracováním), zde Kartágo žije, pøedvádí,   
co umí, a èiní tak bez pøemíry násilí, které je 
dnes trendem. Ne, autorovy úvahy asi ne-
odrážejí celý širý svìt, ale celému širému svì-

tu patøí, a to ne surreálnì, nýbrž coby jeho 
realistická souèástka, bez které by se ten svìt 
a jeho literatura zaèaly sesouvat. – Milan Èe-
chura, mimo jiné autor sbírky ostøe pointo-
vaných povídek Malý nepøítel, která získala 
Polanovu cenu, pointuje taky tyhle texty, a to 
vèetnì úvah Jak se stát spisovatelem a Jak 
zùstat spisovatelem, které napsal s natolik 
bujarou nadsázkou, až se podobají provokaci. 
„Musíte si uvìdomit, že nejskvìlejší námìty 
se povalují... v hlavách vašich kolegù. Jde jen 
o to, jak je z nich dostat... Mnohem úèinnìjším 
zpùsobem, jak získat námìt, je ho ukrást.“

Hrùza a horor? Ale ne. Krádež to není. 
Jen se to lupu podobá a ve skuteènosti autor 
èiní žertem nepravostí jen vyslechnutí podrou-
šeného spolustolovníka a následné rozvinutí 
tak získaného námìtu, který pábitel nevìdom-
ky poskytl. To by pak kradl i Hrabal. Nehledì 
na to, že je tøeba zatroleného talentu už k to-
mu, aby vnímatel od poháru perlivého moku 
vyloupl „perlièku na dnì“ a identifikoval mezi 
balastem, co je skuteèný námìt a co je jen 
prkotina; nebo aby i prkotinu uznal za jádro 
perly a to jádro povýšil. Umem. Že se to na-
víc dìje v nijak rozsáhlých plochách textu, je 
hodno obdivu, a to tedy Milan Èechura umí. 
Avšak boduje i z toho dùvodu, že se jeho 
vypravìè nebojí sám sebe zlehèit. „Tohle už  
je laciné, Milane,“ slyšel autor nìkdy, nicmé-
nì se ptám: Je laciný záchodek ve Zvono-
kosech? Pro nìkoho samozøejmì ano. Mož-
ná ale tito lidé nežijí úplnì na zemi. – Je 
ovšem pravda (a tím jsme u závìreèné výtky), 
že zlehèování není samospasitelné.

Varoval pøed tím už Goethe. „Skromnost 
je v podstatì spoleèenská ctnost, svìdèí o ve-
likém vzdìlání. Je to sebezapøení smìrem 
ven, které vychází z veliké vnitøní hodnoty      
a má se za nejvyšší vlastnost èlovìka,“ na-
psal, nicménì buøièsky dodává: „I slyšíme, že 
dav u nejznamenitìjších lidí chválí pøedevším 
skromnost, aniž se dá zvláš� strhnout ostat-
ními kvalitami. Jenže skromnost je, øekl bych, 
vždy spojena s jistou licomìrností. Je druhem 
lichocení. A to lichocení je tím úèinnìjší, že 
druhému dìlá dobøe tak nevtíravì. Že druhé-
ho nemate v jeho blaženém sebecitu. Vše, co 
si øíká dobrá spoleènost, tak spoèívá ve stále 
rostoucím popøení nás samých, až se bude 
societa rovnat absolutní nule.“

Tolik nìmecký „provokatér“. K nule má však 
svìt fejetonù Milana Èechury stejnì daleko 
jako funkèní trolejbus do polí.

Ivo Fencl
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užití takového množství hudebních motivù 
(když pomineme jiné, ménì fakticky prùkazné 
druhy hudebnosti v textu).

Tak èteme: „Tìch promìn se doèkáme /      
v každém tónu flétny“, „a� píseò promluví“,  
„mùj chvalozpìv“, „(plameni) a na tvém vrcho-
lu tóny nebeského pùvodu“, „Tebe plameni 
miluji a zalykám se hudbou“, „Všude chodím   
s tvou majestátní pøedehrou“, „Té melodii / co 
chodí se mnou odnepamìti“, „na mé dno uklá-
dá melodii / cosi pøesahující“, „vždy� dobrat  
se  té melodie je tak tìžké“, „co rána moudøej-
šího doèká se zpìvem“, „Tvùj proud / je mo- 
je pøedehra“, „Dál vedou mne milostné tó- 
ny!“, „(Jsem) pramenem milostným / co hraje 
vìènou píseò“, „Že z žalu chvalozpìv“, „Kdo       
v ohni zívá / pøijde znovu na svìt“, „(Prosme) 
…melodii v nás“, „Jak berle opøená o hudbu“, 
„Dej, Bože pøivítat nejkrásnìjší zrod / pøichá-
zející písní“ nebo na poslední stránce kníž- 
ky: „Tou hudbou vchází do mne / tvoje láska 
jiná.“ Ètenáø promine, nemohla jsem jinak!

Bylo by namístì se nyní více než zmínit    
o souboru osmi výtvarných dìl (pøebal kni-   
hy nepoèítaje), která tak vhodnì a vkusnì 
doplòují básnické texty. Výtvarník nejsem, 
nevím, jak vzniká obrázek technikou fotoin-
formelu, u níž je Eva Hubatová dokonce 
držitelkou ochranné známky. Ale jedno vím 
jistì – výtvarnice pøesvìdèivì dokládá, že cit       
a pochopení pro básnì lze pøevést do vý-
tvarného jazyka a nám ètenáøùm tak umocnit 
umìlecký zážitek nad knížkou. Obrázky mi 
pøipomínají kamínky mozaiky lidských osudù: 
na první pohled jsou si velmi podobné, ne 
však na ten druhý. Navíc jsou ve své „kamen-
né“ danosti plné dynamiky a jakýchsi zvratù, 
snad zvratù osudu? To je ovšem jen mùj pocit. 
Ten váš bude jistì úplnì jiný!

Lidské toužení po všech výdobytcích mo-
derního svìta je jen snahou po lapení vidin,    
a pøesto jim obìtujeme v životì mnohé. 
Hledejme to lepší v nás, to vyšší, a budeme 
spokojeni, dosáhneme plnosti v životì, do-
sáhneme optimismu plynoucího ze zjištìní 
smyslu našeho života. Takové by mohlo být 
jedno z poselství dvou harmonicky spjatých 
tvùrèích osobností. 

„Když jsi dal, Bože, / plamenùm takovou 
moc / a pramenùm neustálou touhu / po stvo-
øení vznešeného toku, / dals ji i nám. / Plame-
nùm a øekám / i nám touhu cosi zvìstovat…“

„Vždycky snad bude z èeho básnit / a pro 
koho.“

Ilona Gruberová

Cesta k plamenùm a øekám
„V nìžné písni uhoøíme zaživa. / V nìžné 

písni nalézáme kámen základní / pro delší 
cestu pokory.“ Básnická knížka Romany 
Schuldové Plamenùm a øekám je dùkazem, 
že i moderní poezie mùže mít hloubku po-
chopení svìta, odvislou od nìèeho, co èlo-
vìka pøesahuje. Aèkoli se v básních èasto vy-
skytují obrazy jako vystøižené z biblických tex-
tù, jsou tak niterné, tak „èlovìèí“, že nevìøící 
èlovìk k jejich pochopení nepotøebuje ono ne-
uchopitelné „Bùh“. Klidnì si dosadí svùj po-
jem – „krása“, „pøíroda“, „osud“, „kosmos“... 
Ovšem navíc – i pøi nahlížení do studny 
poznání svìta – zùstává tato poezie vrchol- 
nì optimistická! A tak podobnì jako já za-
toužíte chvíli meditovat a spolu s autorkou se 
pøiblížit výšinám toho našeho pozemského 
bytí.

 „Plameni, / bez vìtru vždy stoupáš k oblo-
ze / a jiného smìru není. / Bez vìtru se rodíš    
v tichu duše / a na tvém vrcholu tóny nebes-
kého pùvodu.“ Plamen jako obraz zjevující 
Mojžíšovi Boží pøítomnost, plamen víry, který 
hoøí, plamen umìní, který dokáže odhalovat 
èlovìku to božské v nìm… „Jsi vzkazem pro-
citlého nebe, / vzepøením proti nelásce. / Jsi 
noclehem v duši, / když není kam.“ 

Básnì jsou co do formy velmi konzistentní 
– jak z hlediska vztahu mezi obsahem a for-
mou, tak z hlediska formy básní v celé sbír-
ce. Básnì jsou bez názvu, ne víc jak dvacet 
veršù dlouhé, psané volným veršem. Ale ja-
kým! Je hluboce promyšlený. Znaènì úspor-
ný výraz je vsazen do rozmìrovì vyrovna-
ného verše. Jeho rozmìr pak autorka používá 
právì k zdùraznìní zamýšleného, jakoby 
chtìla ze stránky promluvit, abys ty, ètenáøi, 
nìco dùležitého nepøeslechl. Obratnì použí-
vá „velké“ básnické figury, pøedevším meta-
fory a pøirovnání. Slova však plynou stále 
stejným proudem: metafora není jen nìjakým 
kamenem, který by pouze na chvíli zèeøil jinak 
fádní hladinu!

Básnì èasto nesou rysy modlitby. Staèí, 
když slyšíme jejich incipity: „Když jsi dal, 
Bože“, „Tluèeš na mé stìny“, „Pøijímám dar od 
tebe“, „Tebe plameni miluji a zalykám se hud-
bou“, „Ty mi vždycky odpovíš“ – a mohli by-
chom samozøejmì pokraèovat. Nìkteré básnì 
prostì jsou modlitbou.

K atmosféøe povznesení pøispívá i fakt, že 
verše pøímo pøetékají hudbou. Samozøejmì 
nevím jistì, do jaké míry – pøi znaèné kon-
ceptuálnosti básní – si byla autorka vìdoma 
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Jan Jelínek

Rébus è. 1

VARIACE NA DANÉ TÉMA
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Básnickou skladbu Kvìty Monhartové
Šumavský dokument Viléma Hracha
Navštívenku Pavla Ctibora

Lumír Aschenbrenner (1960 Plzeò) 
- starosta a politik

Vladimíra Brèáková (1982 Písek) 
- bohemistka a literátka, žije v Plzni

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

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

Ilona Gruberová  (1970 Plzeò) 
- pedagožka a kulturní publicistka

Ivo Hucl (1961 Plzeò) 
- básník a esejista, žije ve Š�áhlavicích

Helena Jarolímková (1964 Plzeò) 
- fotografka a designérka

Jan Jelínek (1946 Praha) 
- výtvarník, básník, publicista, 
  žije v Plzni

Miloslav Krist (1963 Plzeò) 

- typograf, grafik a publicista

Patrik Linhart (1975 Duchcov) 

- spisovatel, výtvarník a performer

Simona Racková (1976 Praha) 

- redaktorka, básníøka, 

  užívá též jména Martínková-Racková

Jan Sojka (1973 Plzeò) 

- pedagog, básník a prozaik

Milan Šedivý (1977 Teplice) 

- básník, žije v Praze

Marek Velebný (1970 Písek) 

- recepèní, prozaik, žije v Plzni

Vhrsti (1975 Rokycany) 

- pseudonymní výtvarník a prozaik, 

  žije ve Strašicích

Luboš Vinš (1959 Blatná – 2014 Blatná)

- básník
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