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EDITORIAL 1

Vyrvala mu srdce z tìla a...

Daniela Kováøová

Únor bílý sice prý pole sílí, leè v dobì, 
kdy jsme pøipravovali únorového Plže, 
nebylo po bílých polích ni památky. Tak-
že nás nikterak neposílila a nám se 
nepodaøilo zaøadit do èísla všechno, co 
jsme mìli v dobrém úmyslu. Doplatila   
na to Kvìta Monhartová a také Marek 
Velebný, jiné øešení pohøíchu nebylo, 
nicménì všichni dobøe víme, že dobrá 
poezie nestárne a dobré dobrodružství 
také nikoli. Tak se s jejich pøíspìvky 
setkáme pøíštì nebo brzy!

Nìco se však, rozumìj nìco hodnì 
kvalitní literatury, do únorového èísla 
pøece jen zdárnì vešlo. Napøíklad si mù-
žeme „odeèíst“ celý 2. obraz Sojkovy 
dramatické komedie Námìstí sv. Marka 
a pochopitelnì i další pokraèování vzpo-
mínkového vyprávìní Milana Èechury,  
co zrovna dìlá, když nepíše. Tedy: dì-
lal, ponìvadž teï spisovatel do úmoru 
pracuje na rubrice Pøíbìh na pokraèová-
ní. Rádi otiskujeme nové básnì-obrazy 
Jaromíra Komorouse i prózu Miroslava 
Sulana s aktuální tematikou. Rovnìž se 
sluší poblahopøát Daniele Kováøové        
k dalšímu literárnímu ocenìní, opìt za 
detektivní knížku, obáváme se však, že 
po pøeètení jejího brilantního minihoro-  
ru Pøepadení se všichni porotci a porot-
kynì budou pøed autorkou schovávat   
na sto honù. V rubrice Navštívenka se     

v Plži pøedstavuje básník a prozaik Pavel 
Ctibor, výrazný støedogeneraèní tvùrce. 
Z razantních nápadù a postøehù Patrika 
Linharta pro poøádek dotiskujeme ty, kte-
ré se do lednového èísla nevešly.

Do minulých èasù nás dozajista po-
stupnì uvádí a hodlá pravidelnì uvádìt 
Milan Èechura, do ještì vzdálenìjších 
èasù se však vracíme v šumavském do-
kumentu Viléma Hracha. Díky autorovi 
za nìj: texty tohoto ražení a s tímto 
sdìlením mìly vznikat a být publikovány 
již pøed drahnou dobou. V únoru je ple-
sová sezóna a snad neuškodí si pøipo-
menout, jaká plesová atmosféra vládla   
v pradávném, pøedìlovém roce 1948,     
a jak se o tom píše v jednom anonymním 
(?) dokumentu z pøelomového února. 
Kdyby Stanislav Bukovský nìkdy tehdy 
sestavoval a aktualizoval „nauèný slov-
ník“, možná by vypadal jinak!

A Mladý Západ? Tentokrát je spo-
leèným dílem Západoèeské univerzity      
v Plzni, ovšem s tím velkým rozdílem,  
že Petr Kopecký na ní studuje v sou-
èasnosti, zatímco Vladislav Høebíèek, 
generaèní druh Milana Šedivého, ji do-
studoval již v odlehlé minulosti. Pozor-
nost si zaslouží i polemiètìji zamìøená 
recenze Iva Haráka, týkající se vydání 
básní z pozùstalosti Luboše Vinše.         
A únor bílý snad pole posílí. 



2POEZIE

Jaromír Komorous 

Ostruhy zanesené prachem

1990

Barvy Život Otevøenost
Rozviò se muleto
Trháme øetìzy dlouhé pùl století
ukutých kováøi temna

Rozviò se muleto Hoøí
Skrýváme dojetí
obtìžkáni studem
zkoumáni okem pøes vìjíø

flamengo podtrhnou kastanìty
a kytary Paca de Lucia
Andalusie vhání barvu do tváøe
corrida do oèí slzy

veèer na všechno brzy
jen picadores zapíjejí býky
ostruhy na botách zanesené prachem
a obavou z pøíštích let

veèer je na všechno brzy
až ráno se brouzdat vodou
V úlomcích mušlí nacházet rým
k veršíku: Kdo to vše øídí?

A co takhle myslet?

V kokonu vlastních siloèar
s rozpìtím do nekoneèna
neuvìøitelné ráno snídám
Obklopen elektrickými výboji
vektorovì vzpøímen
vymítám ze sebe období  bída

elektrostatikou povýšen na pole
ke kterému dál než k smrti
k svítivé obloze povýšen
bez nárokù návratu
utržený z obìžné dráhy
závislý na pýše

jež støídavì stoupá a klesá
aniž doznala logiky

(K obrazùm Heleny Zelenkové Ottové)

pøi klouzavém letu denním
uèit se od orlù termiku
a støemhlavým letem pak
zahrát si na zjevení

Pøistávám pohøíchu pozdì
když už jsou prebendy rozdány
a kdosi se snaží i o øád
Zbyteènì tak jako mnohokrát
zbyteèné pokoušet osud
a hledat smír kde nelad

Kolobìh

V prostotì pøíslib radosti
a radost po zbytek dnù
Kde vèera se potácel neèas
dnes jaro své vìrné hostí 

Vtiskne jim laènì poslání
pøivítá bzuèící kolednice
a v ježatých košilkách bez hany 
                                                a marnosti
vybubnuje o zem pak nasládlé klání

dìlit od marnosti správné
zasadit se o naplnìní dnù
kde poslepu nahmatáš dychtící ruce
nejisté dny v šanonu dávné

Navzdory

Zdìdìnou aurou prosvítit podzemí
a srdnatì èelit èerné
vypudit myšlenky na žluèovitost svìta
s kterou se v sobì nesmíøit

Vybojovat srdci vlastní etáž
na které stvoøit oázu
v níž se dá volnì dýchat
zatímco voda stoupá

a proè ne pýcha
z èistého svìdomí
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a nepodepøít s ní odlesky svìtel
vrhaných apokalypse v ústrety

a v poslední vìtì
vyslané vesmíru
nevykøièet teze o propojení lidství
navzdory zatápìným ideám

Obyèej

Ustlat si v poli plném kláskù
a zapomenout porcování beranù
pøibyvší pokaždé když zdánlivì nasyceno
daleké i blízké podhradí
a najednou zas ty zpytavé pohledy
a beznadìj strážcù pokladu
a prodloužená ruka trhu
a kasací zábava s prodlením

V pootevøených dveøích honí se chutì 
                                                 s nárokem
v dùlkách pro oèi nadìje s neschopností
ve zbytcích vlasù prosvítá závist
zbytnìlá napøíè politickým spektrem 
èi jak øíkat bandì kašparù
natlaèené pod okap nevím kolikátým 
                                                     omylem
a v roztanèených souvislostech
hledat pak smysl všeho

Resumé

V kùži dospìlého kluka
bez potøeby Golgoty se kácím
S køížem na zádech vystupuje 
                                    na Adamovu lebku
míjeje ulici Paøížskou i Váci
sumíruji si epitaf v hlavì 
Pod trnovou korunu nevidìt
Dvacáté století? Havì�
A máme se za to stydìt
èi hledat ideje na pøelomu vìkù
potrestáni od myší?
S køížem na zádech vystupuje 
                                    na Adamovu lebku
jež od mé se neliší
s poslední veèeøí utrhnutou od úst
rozdávat moudra a rozumy?
Tak jako vždy kálíme na pùst
Tak jako vždy motto: neumím

Pøed Blaníkem 

Pøicházím bosý abych nedunìl
po cestì dláždìné pro koòský povoz
Pøicházím bosý i vìkem rozložen
hledaje správné slovo
vlastnì vìnec jich spletený v prosbu
vyjeïte páni záhy po probuzení
doplòte chatrnou vozbu
pøišel váš èas Èerti se žení

Úpìnlivì naivní báseò  
 
Honit se s ježky od stromu ke stromu
Jedineènost okamžiku postavit nad vìènost
Uhýbat oèima pøesile ptákù
Nedbaje zákazu vycházení
s rozumem žížaly vylezlé z hlíny
housenky visící z maliníku 
ponravy mizící z nahnilých hrušek
znièeného automatu na štìstí 
Obloukem vyhnout se mohyle z pušek
Nechat se pozlatit od slunce
Na kšilt od èepice nalepit vstupte
A tìšit se z návštìvy komárù

Je utopické pùldne vyjmuté z èasu
zbavené hukotu motorù
zproštìné ubíjející mìstské vøavy

Zbloudilá invaze andìlù

V emigraci

Záøe i v duši a v srdci mrazení
Smyšlené plameny ve stehnech
Vydýchaný vzduch k nehnutí
I ateisté z Èech myslí na modlení

Když nepøichází zprávy a mìly by
Když vzpomínky øítí se z kopce
Když smyjí se mimikry obìti i lovce
Když uzrává èas i na chyby

A pohledy upøené jen jedním smìrem
A výhody žití jako by nebyly
A možná se rozdíly zvìtšily
A neumíme øíct svìtùm v kterém
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Miroslav Sulan

Otázky
(Skuteèný pøíbìh s tajemstvím)

Páteèní odpolední rychlík z Prahy do 
Plznì byl opoždìn a pøecpaný, sotva 
našli místo. Vedro, tìžká a objemná za-
vazadla, únava a podráždìnost z pøed-
chozího cestování. Když zvedal svou na-
ditou tašku na polici nad sedadly, ozval 
se mu za zády ženský hlas.

„Vejde se tam ještì i ten mùj?“
„Jistì,“ a aniž se otoèil, uchopil podá-

vaný tìžký a hranatý kufr a jako vzpìraè 
ho zvedl nad sebe, svoji tašku musel 
posunout k oknu.

Podìkování se nedoèkal. Když se 
otoèil, komu to právì pomohl, žena byla 
pryè.

„Musíme té paní tady držet místo,“ 
øekl manželce, když si chtìla natáhnout 
unavené nohy na protìjší sedadlo.

„A komu vlastnì?“ zeptala se žena 
logicky.

„Nevím, ale urèitì pøijde, to by si sem 
nedávala ten tìžkej kufr,“ odpovìdìl –    
a poprvé zapochyboval.

S dalším zpoždìním vyjeli.
Neznámá žena nikde.
Kufr nad jeho hlavou vypadal zlo-

vìstnì: vysoký, hranatý, jako opevnìný, 
s èíslicovým zámkem.

V Berounì už bylo jasné, že majitel-
ka zavazadla si k nim sednout nepøijde. 
Snad se usadila nìkde jinde, kde na je-  
jí loïák nezbylo místo, uklidòoval se. 
Aspoò mùže manželka nabìhlým nohám 
odpoèinout. Rychlík jel opravdu rychle, 
ale pomìrnì tiše, loòská rekonstrukce 
trati byla znatelná. Aspoò nìco v té bídì. 
Jeho žena unavenì zavøela oèi, manže-
lovu nervozitu nechápala. Nìjaké nebez-
peèí si vùbec nepøipouštìla. Proè taky, 
jsme v Èechách, tady je pøece klidno      

a bezpeèno, tady se bomby do vlakù ne-
dávají!

Pak už to nevydržel.
Vstal, vstoupil do ulièky a hlasitì oslo-

vil ztichlou pøední pùlku vagónu. Oprav-
du bylo plno, nìkdo èetl nebo klimbal, 
ale tlumený hovor pomalu utichl. Nuda  
je zvìdavá.

„Nezlobte se, že ruším... Jen se chci 
zeptat, jestli tenhle kufr nade mnou ne-
patøí nìkomu z vás?“

Nikdo se k té vìci nehlásil. On pak 
svùj dotaz zopakoval v zadní èásti va-
gónu. Nikoho to zavazadlo nezajímalo. 
Nejen nuda, ale i lhostejnost. Jen vzadu 
se náhle zvedl mladý muž, nakrátko 
ostøíhaný, sympa�ák v džínách a barev-
ném trièku. Pøešel k nim a nahnul se      
k nìmu.

„To je on?“ ukázal nahoru. Pøikývl.
„A vy nevíte, kdo to sem v Praze dal?“
„Byla to nìjaká ženská – ale vùbec 

jsem ji nevidìl, zmizela, ještì než jsem 
kufr umístil...“

„Mluvila èesky?“
„Jo, ale nìjak divnì, a øekla mi jen 

jednu vìtu.“
„Zajdeme za prùvodèím,“ sdìlil mu 

mladík, jehož otypoval na policajta v ci-
vilu. A nekompromisnì dodal: „Pojïte se 
mnou...“

Teï už je provázely zvìdavé oèi spo-
lucestujících. Koneènì se nìco dìje! Ne-
rad byl støedem téhle neèekané pozor-
nosti, horeènì pøemýšlel.

Dìlám paniku a budu z toho mít jen 
ostudu. Nebo jim všem nìco opravdu 
hrozí? Je možné, že už by se teroristi 
pøesunuli i do Èech? Od dveøí do ved-
lejšího vozu se ještì ohlédl. Kufr byl na 
svém místì, a on si náhle pøedstavil tu 
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hrùzu: ohlušující výbuch, praskot plechu, 
døeva a skla, køik zranìných...

„Pospìšme si,“ pobídl mladíka. Ten se 
na nìj jen nevrle ohlédl.

Ke kritickému místu, kde se po nìm už 
rozhlížela jeho manželka, se vraceli ètyøi:  
on, (ten asi) policista, dva prùvodèí. Zdáli 
se být klidní, tváøili se profesionálnì, ale 
dùležitì. Byli samozøejmì støedem záj-
mu.

Kufr nad jeho sedadlem ale nebyl!

Cítil se trapnì. Asi ho budou mít za 
magora. Ale to všechno se bìhem té ho-
diny stalo! Manželka vypovìdìla, že po 
jejich odchodu pøišel z vedlejší èásti va-
gónu jakýsi starší muž, beze slova sun-
dal kufr z kovové police – a klidnì s ním 
odešel.

Tøi muži ještì zbìžnì prošli pøední 
èást vozu. Chlap s kufrem nikde.

To už se blížili k Rokycanùm. Mladík 
mobilem nìkam telefonoval.

„To už není vaše vìc,“ striktnì øekl 
zrudlému oznamovateli neoèekávaného 
teroristického èinu. Ten pøíbìh byl zøejmì 
nìèím úplnì jiným.

„My už se o nì postaráme!“

Vy urèitì, pomyslel si. A náhle si pøi-
pomnìl závìr Èapkovy Války s mloky, 
když starý Povondra odpovídá svému 
vnukovi Frantíkovi, cože to plave ve 
Vltavì: „MLOK. TAK UŽ JSOU I TADY.  
PÙJDEME DOMÙ. TO TEDA JE KO-
NEC.“ – Dnes jako tehdy? uvažoval.

Co vlastnì víme, øíkal si. Kde je nì-
jaká jistota v tomhle nepøehledném svì-
tì? Kdo je na které stranì a odkud hrozí 
nebezpeèí? Neumìl si odpovìdìt. Odpo-
vìï asi neexistuje. Možná se zapletl 
svou všeteènou zvìdavostí do nìjaké 
vyšší hry, která se odehrála v jejich va-
gonu. Ty vìèné nezodpovìzené otázky: 
kdo jsme, odkud pøicházíme a kam spì-
jeme?

Daniela Kováøová 

Pøepadení
Staèilo pár krokù a z osvìtleného pro-

stranství pøed restaurací vstoupila na 
asfalt, který vedl do tmy. Pøes park si 
zkracovala cestu už tolikrát, že trefila i se 
zavøenýma oèima. 

Chodník vede nejprve kousek rovnì   
a pak se prudce stoèí doprava na malé 
námìstíèko s kašnou uprostøed parku. 
To už bude mít polovinu cesty za sebou, 
a když zvládne další oblouk, uvidí mezi 
stromy svìtlo mìsta s bezpeèím tram-
vajové zastávky. Jsou to pøece jen dva 
stometrové úseky, øíkala si, když se no-
øila mezi stromy a tma pøed ní zhoustla. 
Pøece nebude utrácet za taxík jen proto, 
aby ji svezl oklikou kolem parku. A pod- 

le statistik v parcích stejnì nikdo mladé 
holky nepøepadává. To se jen tak mezi 
lidmi povídá, protože nejvìtší nebezpe- 
èí nehrozí od cizích lidí, kteøí se v noci 
schovávají za stromy, ale od nejbližších, 
které k sobì sami vpustíme.

Její oèi si pomalu zvykaly na tmu. Vi-
dìla kolem sebe tmavé a ještì tmavší 
odstíny stromù a keøù a kdesi za nimi 
tušila prolézaèky, na kterých si za svìt- 
la hrály dìti. Její lodièky vy�ukávaly na 
chodník nesrozumitelnou morseovku      
a listy stromù se tøely o sebe jako dopisy 
v poštovním vaku. Klid, holka, uklidòo-
vala se. V tomhle parku se pøece nikdy 
nikomu nic zvláštního nestalo. 
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Vìdìla, že je zbyteèné se ohlížet. 
V èernoèerné tmì by stejnì nic ne-

vidìla. 
Pak se do klapotu podpatkù vmísilo 

nìco dalšího. Nejprve to snad ani nebyl 
zvuk, jen divný pocit, jakýsi pozùstatek 
zvíøecího atavismu èi šestého smyslu, 
který ani tisíciletá civilizace a život ve 
mìstì nedokázaly úplnì udusit. 

Polkla a srdce najednou cítila nejen   
v hrudi, ale i za ušima. Bušilo jí v hlavì 
jako duše zvonu a bránilo lépe zachytit 
zvuky, které slyšela za sebou. Kdyby by-
lo léto, mohli to být milenci v trávì, ale 
teï na podzim? Pøitáhla si klopy kabátu 
ke krku a zrychlila. Zvuky ji ovšem ná-
sledovaly.

Teï už rozeznávala rázné mužské 
kroky. 

Zrychlila. 
Ještì pár krokù, chodník znovu zato-

èí, husté stromoví ustoupí a pøed ní se 
otevøe prostorný støed parku s fontánou 
a poulièní lampou. Už-už by mìla slyšet 
uklidòující zvuk vody, která do pozdních 
podzimních dnù padá z pískovcového 
chrlièe. Namísto vodního šelestu však 
vnímala pøibližující se kroky a teï už i ci-
zí pravidelný dech. 

Pøemýšlela, jestli ji chce jen okrást, 
anebo také znásilnit a dokonce i zabít. 
Když bude poøádnì køièet, tøeba ji nì- 
kdo uslyší. Kdyby se rozebìhla, tøeba by 
mu utekla, ale na nohou má støevíèky na 
podpatku a on podle zvuku kožené po-
lobotky. Rozeznávala, jak vržou pøi kaž-
dém kroku. 

Musí být tìsnì za ní. Teï už by jí 
nepomohlo, ani kdyby rychle uhnula       
z chodníku a ztratila se v hustém stro-
moví. Svou chvíli k útìku už propásla. 

Schoulila ramena dopøedu a pøitiskla   
k lokti kabelku s penìženkou a mobil-
ním telefonem. Zrychlila, skoro už utí-
kala. Vìdìla, že útoèník bude obrovský, 
ramenatý a že proti nìmu nebude mít 
vùbec žádnou šanci.

Koneènì se pøed ní objevila spoøe 
osvìtlená plocha s kašnou, lampou a la-
vièkou. Vøítila se ke kašnì. Jako kdyby jí 
svìtlo dodalo odvahy èi bezpeèí, rychle 
se otoèila.

Muž, který se právì objevil z tmy, byl 
ještì chlapec. Drobný, štíhlý, sportovnì 
obleèený mladík s dìtskými rysy se na ni 
plaše usmál, obešel kašnu a vykroèil na 
chodník, který míøil na opaènou stranu 
parku. Když ji míjel, ulehèenì vydechla. 

Pak ho jedním pohybem chytila za ra-
meno a trhnutím otoèila k sobì. Vydìše-
nì na ni hledìl, ale než stihl otevøít ústa 
a vydat z nich zvuk, vyrvala mu srdce     
z tìla a bleskurychle je snìdla. 

Chlapcovo tìlo se ještì vteøinu udrže-
lo na nohou a pak se tiše sesulo k zemi.

Polkla poslední sousto. 
Z kabelky vytáhla vlhký ubrousek, 

oèistila si ruce a oblièej a v malém ka-
pesním zrcátku ovìøila, že jí na tváøi 
nezùstala jediná kapka krve. Pøitáhla si 
klopy kabátu tìsnìji ke krku, vìnovala 
poslední pohled tìlu zhroucenému vedle 
kašny,  pak se otoèila a vykroèila do tmy.

Ilustrace Miloslav Krist
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Dnes tam nad cestou stojí novodobá 
kaple, ale ještì po válce zaèínal pár 
krokù nad ní høbitov. Døíve se takovým 
místùm øíkalo „svatá pole“. Ti, co tady     
v rodné zemi pøi vìèném snìní odpoèí-
vali, dostali místo odmìnou za tìžký 
život tam nahoøe. Ze høbitova byl totiž 
krásný rozhled do dálky pøes všechna 
pohoøí Šumavy a na nedaleké statky      
a chalupy. Tìmto chalupám na Zhùøí pod 
Javornou (Haidl am Ahornberg) nebylo 
možno upøít to, co dnešní vesnice po-
strádá. Dokonale architektonicky zapa-
daly do krajiny a zcela souznìly s okolní 
pøírodou, ze které jejich stavitelé brali 
vždy jen kámen a døevo. Kostel na hor-
ním okraji královácké vesnice znamenal 
pro domorodce v jejich životì ze všeho 
nejvíce. Byl jejich velkou chloubou. 

Sakrální stavba zasvìcená Nejsvì-
tìjší Trojici dominovala dalekému okolí 
témìø po dvì stì let až do neš�astného 
zániku obce. Život se tam rok za rokem 
podobal chùzi po stále stejné cestì. 
Radostné se støídalo se smutným a toho 
radostného bylo víc, ale jen do poloviny 
tøicátých let.

Tehdy na celý kraj zaèala pùsobit 
agresivní propaganda militantního sou-
seda a jeho vinou se snesla na celý svìt 
válka. Do kdysi poklidné vesnice zaèaly 
pøicházet zprávy o mrtvých rodácích na 

evropských bojištích a v obci zaèalo pøi-
bývat smutku v dosud nepoznané míøe.

Nìmecko, které to vše zpùsobilo, sice 
válku po právu prohrálo, ale obec od té 
doby stíhala jedna pohroma za druhou. 
Nejprve byli obyvatelé Zhùøí v roce 1946 
nuceni opustit svou vesnici, když posled-
ní mši pro nì celebroval faráø Heinrich 
Krampe, a další rána na sebe nenechala 
dlouho èekat. Krajinu na poèátku pade-
sátých let zakryl mrak „studené války“    
a nìkolik nerozkoukaných dosídlencù 
bylo nuceno místo také opustit. 

Území dostalo podezøelý název Vojen-
ský újezd Dobrá Voda a samotné Zhùøí 
se ocitlo ve vojenském výcvikovém 
prostoru (VVP). Tentokráte poslední mši 
ve svatostánku pro odcházející osídlen-
ce v dubnu 1952 sloužil sušický kaplan 
Karel Flossmann, kterého jsem dobøe 
znal. Nikdo netušil, že tentýž duchovní 
už jako ThDr. a docent na teologické fa-
kultì university v Èeských Budìjovicích 
vysvìtí 3. záøí 1999 novì postavenou 
kapli v pùdorysu kostela totálnì znièe-
ného po cvièných armádních støelbách. 
K vybudování této kaple došlo zásluhou 
a na náklady rodákù žijících po vyhoš-
tìní v Nìmecku. Bylo proto pochopitel-
né, že vedle èeského provedl vysvìcení 
kaple také duchovní z Nìmecka.  

V holém zdivu trèela vìž kostela z tro-
sek znièené vesnice jako výstražný prst 
až do roku 1955. Jako poslední poslou-
žila i ona jako cíl demokratické armádì  
v pøípravì na další válku. Po sakrální 
stavbì zùstal jen smutný pahorek.

Z kostela za jeho slávy vedly jedny  
ze ètyø dveøí pøímo na místní høbitov       
a ten za nízkou zídkou v nové dobì ne-
mìl pøipomínat staré èasy. Kdosi naho- 
øe rozhodl o pøemìnì høbitova na nic 
neøíkající louku. Cesta k takové pøemìnì 

Vilém Hrach

Tøetí pohøeb
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mìla být jednoduchá. Postaèí bagrem 
vyhloubit uprostøed „pole mrtvých“ velkou 
jámu a do té všechny nebožtíky s jejich 
náhrobky nahrnout. Jak se nechala sly-
šet nìkterá zelená tykev z velení, „mrtví 
budou mít k sobì blíž“. 

Bagrista (Zdenìk Eichenger z Louèo-
vé) povìøený destrukèní prací se ocitl na 
smutném místì a sám. Aby zahnal smut-
né myšlenky, které se vìtšinou na tako-
vém místì pøikrádají, zásobil se lahvo-
vým pivem a s prací spìchal. Alkohol, 
drsné šumavské klima a fušersky odve-
dená práce zpùsobily, že nìco z ostatkù 
mrtvých zùstalo na povrchu a nìkteré se 
postupnì stìhovaly po mírném svahu,   
až se ocitly na dohled pøi hlavní cestì. 
Místo bylo sice veøejnosti nepøístupné, 
ale bolševickou kostnici pár lidí pøece jen 
na vlastní oèi spatøilo. Zpráva o tom se 
roznesla a zrodila se nebetyèná ostuda. 
Konal se tøetí pokus – tøetí pohøeb.  

Po roce 1970 bylo nìkolik vìtších ná-
hrobních kamenù ponechaných dosud 
stranou odvezeno do prostoru mezi 
Brunstem a Gerlovou hutí a položeno   
do základù budované strategické silni-
ce, potøebné k pøevážení tìžké vojenské 
techniky. 

V jakém duševním rozpoložení se   
asi nacházela po zprávì o takové devas-
taci paní Marie Schmidtová? Docházela 
k matèinu hrobu na Zhùøí a hrob matky 
opatøila podobenkou v hnìdém oválném 
rámeèku, a ta byla jedinou vzpomínkou 
na její tváø. Pocházela ze samoty zvané 
Poustka v údolí Pekla pod Hartmanice-
mi a do mìš�anské školy v Železné Ru-
dì dojíždìla v zimì na lyžích. Její man-
žel utekl ještì pøed odsunem do Bavor   
a Marie nemìla dostatek odvahy, aby 
tam svého muže následovala. Vychová-
vala šest dìtí a na chalupì žila ještì       
s rodièi Josefem a Francziskou Löffel-
mannovými.  

Odvaha jí však nechybìla v jiném smì-
ru. Hospodáøství na Poustce sloužilo po 
krátký èas jako poslední stanice pøed 

odchodem øady lidí po únoru 1948 za 
hranice státu. Z Bavorska pro nì dochá-
zel a pøevádìl bývalý hospodáø ze Že-
žulky a znalec lesù horní Šumavy Franz 
Seidl s pašerákem a pøevadìèem Jose-
fem Felcmanem, který pocházel z neda-
leké chalupy v Bošovì. Když byl Seidl    
s pøevádìnými osobami zadržen, nastaly 
pro Marii Schmidtovou zlé chvíle. Zamì-
øila se na ni Státní bezpeènost a jen díky 
šesti nezletilým dìtem a starým rodièùm, 
o které musela peèovat, unikla  likvidaci 
nebo trestu odnìtí svobody. 

Po všech zmínìných místech nachá-
zejících se v romantickém údolí pod 
Hartmanicemi dnes zbyla jen trocha ka-
mení ze základù milosrdnì pøikrytých 
travou, køovím a jívami.

Do stejné kategorie devastace sakrál-
ních památek náleží i vzpomínka na 
událost, které jsem byl pøítomen na šu-
mavské Kvildì. Na místním høbitovì se 
nepohøbívalo a národní výbor dostal       
z Prachatic souhlas s jeho zrušením. 
Likvidace høbitova se uskuteènila v létì 
roku 1978 a nic se v podstatì od pa-
desátých let nezmìnilo. Tentokráte se     
k vandalskému dílu (na rozdíl od zha-
nobení krypty v kapli na Staré Hùrce) 
propùjèila složka Pohranièní stráže a ná-
hrobní kameny vìøících z kvildské far-
nosti byly bagrem z plochy høbitova na-
hrnuty za kostel. Turistická sezona byla  
v plném proudu a lidé se procházeli po 
høbitovì a poøizovali si zábìry. Nevída- 
ný zpùsob nakládání s majetky mrtvých 
zachytila svými fotoaparáty k ostudì 
obce a socialistického státu mimo dal-
ších i osádka dvou zahranièních vozù  
zn. Mercedes zaparkovaných nedaleko. 
Zatímco muži fotografovali a filmovali, je-
jich ženy zùstaly stát na pokraji a plakaly. 

Vykonavatelé zlého díla dospìli pøi 
svém poèínání hluboko pod hranici lid-
ské dùstojnosti. Jejich ruce vedla zloba  
a ty dlátem vysekaly podobenky zesnu-
lých z oválných rámeèkù na náhrobcích. 
Køíže a další kovové symboly byly odve-
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zeny do sbìru a kamenné náhrobky 
zavezeny do hranièního pásma (HP)      
v prostoru Hrabìcích Hutí. Až na jaøe 
2004 se náhrobní kameny ocitly v øadì 
opøené pøi høbitovní zdi. 

Pátral jsem tehdy za kostelem mezi 
nakupenými kameny a jeden malý ko-
vový korpus Krista se mnì podaøilo 

zachránit. Zapadl mezi náhrobky a van-
dalové už po nìm nepátrali. Pavel Noha, 
pracovník sušického Muzea Šumavy, ji-
nak nedostižný kumštýø ve svém oboru, 
vyøezal pro Krista døevìný køížek s ná-
pisem INRI. Hledí na mì zavìšený na 
trámu v pražském podkrovním bytì        
a s uspokojením ète øádky, které píši. 

Jan Sojka

Námìstí sv. Marka

(pokraèování)

2. obraz 
1S: Proè jsi tam nepøišel?
2S: Kdes byl?
Marek: To je na mì moc otázek na-

jednou.
1S: Celý dvì.
Marek: (sundá si brýle a èistí si je)
2S: Byla tam spousta lidí, tøeba by 

ses s nìkým seznámil.
1S: Tak proè jsi nepøišel?
Marek: (nasadí si opìt brýle) Dojíš to? 

(ukáže na stùl)
1S: Ne. (pauza) Ale sním. (dojídá 

chlebíèek)
Marek: To je dobøe, to by byla totiž 

vìèná škoda, ta debrecínka…
2S: Marku!
Marek: Co je?
S2: Proè jsi nepøišel, slíbils nám to!
Marek: (sbírá po 1S drobky) Drobíš…
S2: Nech toho! (plácne ho pøes ruku)
Marek: A drobky jsou na zemi, jdu pro 

vysavaè… (zvedá se)
S1: Seï!
S2: Tak co s tebou bylo?
Marek: (je nervózní, poposedává na 

místì, po chvilce mluví) Nemìl jsem èas.

1S: Zaèínalo se v pìt, to už jsi mìl po 
práci.

Marek: Byl jsem po šichtì unavenej, 
tak jsem odpoledne pospával.

2S: Mohl jsi pøijít veèer.
Marek: Veèer mnì trochu bolela hla-

va, tak jsem polehával.
2S: Já se zblázním. (trochu zbrkle se 

napije)
Marek: (bere ubrousek) Kapeš na 

stùl. (utírá to)
1S: (vytrhává mu ubrousek) Marku, 

takže ty nám tady v klidu øíkáš, žes ne-
pøišel, jelikož jsi polehával a pospával?

Marek: Naopak.
2S: Co naopak?
Marek: Nejdøív jsem pospával, pak až 

polehával.
2S: Není to jedno?
Marek: Není.
2S: Tak není… (na 1S)
1S: Slyšíš dobøe, není. (na 2S)
Marek: No není. Když polehávám, tak 

nespím, to bych rovnou øekl, že jsem 
spal až do veèera. 

1S: Ty se nám snad jenom zdáš…
Marek: Já skoèím pro ten vysavaè, a� 

to tady nerozneseme. (zvedá se)
1S+2S: (pøísnì se na nìj podívají)

(Hoøká komedie o narozeninovém veèírku)
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Marek: (opìt si sedá) Tak já to vysaju 
zítra.

1S: Jestli zase nebudeš pospávat.
2S: Nebo polehávat.
Marek: (už podráždìnì) Že se poøád 

strefujete jenom do mì! To jednoho hroz-
nì baví poslouchat!

1S: Tak dobøe. (zvážní a kývne na 
sestru)

2S: Napij se a uklidni se.
1S: Uvolni se.
Marek: Vy mì dìsíte…
1S: Jen klid.
2S: Marku, chtìly jsme si s tebou váž-

nì promluvit.
Markùv otec: (vchází) Marku, pozor!
Marek: Teï?
1S: Jo, teï.
Marek: Tady?
1S: Teï a tady.
2S: Nebo mùžeme tøeba u koupelny, 

jestli chceš.
Marek: A je to nutný, nìjaký hovory? 

Mám narozeniny.
Markùv otec: Hrozí ti nebezpeèí, ty 

osle jeden! 
1S: Právì proto, že máš ty naroze-

niny.
2S: Mìly jsme to v plánu už u nás.
1S: Ale nepøišel jsi. A dneska kromì 

nás taky nikdo nepøišel, takže…
Markùv otec: Za chvíli se do tebe 

pustí, zdrbou tì od hlavy k patì! Utni to 
nìjak, pryè od toho!

Marek: Chápu. Chcete mi koneènì 
øíct, jaká jsem nula, pupkáè, koktavec, že 
mám brejle jako dna od zavaøovacích 
sklenic, že jsem jiným pro smích a že se 
mi øíká Bøichomluvec.

Markùv otec: To je vùl, panenkomarjá, 
to je vùl, on to ještì øíká za nì, to je 
vùl…

1S+2S: (jsou lehce v rozpacích)
Marek: Co koukáte? Tak snad abych 

se namoèil do marinády, posypal grilo-
vacím koøením a pozval všechny na 
grilovaèku, ne?

1S: S tím Bøichomluvcem to víš od-
kud?

Marek: Není to jedno? 
Markùv otec: Nech toho, nebo se do 

toho zamotáš!
2S: Asi je.
Marek: Vím to od vás dvou.
1S: To není možný.
Marek: Slyšel jsem vás na záchodì.
Markùv otec: A je to tady!
2S: Cože?
1S: Co to povídáš?
Marek: Pøed mìsícem jsme byli na 

pivu. Já si dal taky jídlo a nìjak mi to…
1S: To nerozvádìj, k vìci.
Marek: Prostì jsem sedìl na záchodì 

a vy jste tam pøišly, tak jsem to slyšel.
2S: Co je to za blbost?
1S: My nechodíme na pánský, Marku.
Marek: To bylo na dámský toaletì.
1S: Ty lezeš na ženskej záchod?
Markùv otec: To není mùj kluk, tohle-

to, to není možný! (odchází) To je pøece 
vùl!

2S: Co máš co dìlat na ženským zá-
chodì? Jsi normální?

Marek: (vztekle) A kam jsem asi mìl 
jít, když na pánským se zavøeli Venca     
s Katkou!

2S: Venca s Katkou?
Marek: Jo! 
2S: A co tam dìlali?
Marek: Jak to mám vìdìt, nebyl jsem 

tam, vždy� to øíkám!
1S: Tak se hned nerozèiluj!
Marek: Když vy máte nìkdy tak na-

blblý otázky! Co tam dìlali, co tam dì-
lali? Nejspíš spolu splachovali, co já vím! 
Prostì kvùli nim jsem musel na dámský, 
bylo to akutní. (pauza, napije se) A pak 
jste tam pøišly vy dvì. Teda to jsem ne-
vìdìl, že jste vy dvì, dokud jste nespus-
tily. (rychle se opraví) Jako mluvit, mys-
lím. Já musel být potichu, jak bych vám 
to asi vysvìtloval.

1S: Takže jsi nás slyšel.
Marek: Jo, jak jste o mnì mluvily.
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2S: To zrovna ségra nemyslela.
Marek: Aha. Tak to jsem slyšel taky.
1S: Super.
2S: To je trapas.
Marek: Taky vás asi bolelo bøicho…
1S: Nech toho!
Marek: No co? To se stane každýmu 

nìkdy.
2S: Marku!
Marek: Je to pøece lidský.
1S: To se nám ulevilo…
Marek: (uchechtne se) To teda jo.
1S+2S: (vyèítavì se na Marka podí-

vají)
Marek: Byl jsem v kabince až vzadu, 

tam se moc nechodí. Takže jestli vás mù-
žu uklidnit, nedokázal jsem pøiøadit…

1S: Pøiøadit co?!
Marek: Jednotlivý zvuky, jako který     

z vás patøí.
2S: Nebuï nechutnej, Marku.
Marek: Tak pardon. 
2S: No sláva.
1S: Odteï na každým hajzlu kontro-

luju, kdo tam je.
2S: A jak to chceš dìlat? Legitimovat 

je? Nebo tam nakukovat shora? Budou 
tì mít za deviantku.

1S: Musíme se nauèit chodit na zá-
chod pøed tím, než nìkam pùjdeme.

2S: Copak jsme psi?
Marek: Už toho nechte.
1S: Èlovìk aby se bál i…
2S: To ti povím.
Marek: Proè zrovna Bøichomluvec? 

Nejdøív jsem byl naštvanej, ale pøešlo mì 
to. Proè Bøichomluvec?

2S: To vymyslel Libor.
Marek: Libor?
1S: Jak jsi tehdy u nìj na tom veèírku 

vyhrál tu sázku.
Marek: Jo myslíš ty feferonky.
2S: To byl teda nápad…
Marek: To jsem mìl namále.
1S: Slušnì øeèeno.
2S: Usnul jsi v tom velkým køesle, tro-

chu ses sesunul, ale to… (ukazuje)

Marek: Co?
1S: Bøíško…
2S: No, bøíško. Trèelo ti jako nahoru    

a divnì to v nìm huèelo.
Marek: Vy jste poslouchali moje bøi-

cho?
1S: S hrneèkem, to napadlo Romana.
Marek: Super.
2S: Katka ti vyhrnula svetr, mikinu, 

trièko a nátìlník a my jsme poslouchali.
Marek: To je trapas.
1S: Ale ne, je to lidský.
Marek: Poslouchat nìèí bøicho hrneè-

kem?
2S: Ne, že ti tam tak huèelo, je lidský.
Marek: To jste mì uklidnily.
1S: Byly to fakt zvláštní zvuky.
2S: Škoda, žes to neslyšel sám.
Marek: No jo, mám velký bøicho, tak 

se tam toho hodnì dìje. Takže mùj pu-
pek jsme probrali. Co dál? Teï tøeba to 
moje koktání. Mùžete zaèít.

1S: Ale vždy� to není tak hrozný.
Marek: Tomu sama nevìøíš.
2S: Nìkdy taky nekoktáš.
Marek: To jo, když spím nebo když 

mlèím. (pauza) Já koktám už i pøi jídle.
1S: Marku, nám nevadí, že koktáš     

a že máš velký bøicho.
Marek: Proè by to taky mìlo vadit 

vám, to mi není jasný.
2S: Ségra chce øíct, že tì máme rádi 

takovýho, jaký jsi.
1S: To ale neznamená, že bys na so-

bì nemohl pracovat.
Marek: Takže mám jako chodit na lo-

gopedii? Z bachoru si nechat od felèarù 
vypumpovat tuk? A oèi si nechat vypálit 
laserem?

2S: Nic z toho dìlat nemusíš!
Marek: Víte to jistì?
1S: Jde nám o tvou povahu.
Marek: O povahu? Co je s mou pova-

hou?
2S: Právì. Je taková nijaká.
Marek: Jo nijaká… Prostì vás kom-

plet moje existence, fyzická a duševní, 
jednoduše sere, je to tak?
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1S: To není pøesný.
Marek: Hned je mi o nìco líp.
2S: Jsi moc hodnej, neprosazuješ se, 

radši se podøídíš…
1S: Je vidìt, jak si nevìøíš, jak máš 

strach, že nìco zvoráš.
2S: Všechno si necháš líbit, neprotes-

tuješ.
1S: Nic sám nevymyslíš, poøád na nì-

co èekáš.
Pauza.
Marek: Je to všechno?
1S: To je málo?
2S: Chceme, abys byl trochu drzejší, 

jako životnì drzejší, smìlejší.
1S: Ale ne vlezlej. Abys byl vtipnej      

a pohotovej.
2S: Ale ne trapnej a vulgární. Aby ses 

pral o svùj názor.
1S: Ale ne za každou cenu. Aby ses 

ozval, když ti nìco vadí.
2S: Nebo když ti nìkdo vadí.
1S: Aby sis zkrátka sám sebe vážil.
Marek: (smutnì sklopí hlavu, chvíli 

mlèí) Se mnou to bylo tìžký odjakživa. 
Ze školky mì dali naši pryè, protože mì 
tam šikanovali.

1S: Jako ty dìti?
Marek: Dìti ne.
2S: To nechápu.
Marek: Jedna kuchaøka si na mì za-

sedla.
1S: To snad ne…
Marek: Ale jo. Øekl jsem jí, že od ní 

nechci èaj, protože smrdí.
2S: Smradlavej èaj bych taky nepila.
Marek: Já nemyslel ten èaj… (pauza) 

To bych už pøeskoèil. A ve škole to po-
kraèovalo.

1S: Zase kuchaøka?
Marek: Ne, dìti. Poøád se mi posmí-

valy, dìlaly mi naschvály. Na výletì mi 
nalily lepidlo do bot. Na lyžích mi svázaly 
na vleku lyže k sobì. A ten nejvìtší 
blbec, co potom šel na gymnázium, tak 
ten øíkal pøede všema, že jsem šlechtic.

1S: Šlechtic?

Marek: Jo, šlechtic.
2S: Tak to není nic tak špatnýho, 

šlechtic, ne?
Marek: Koktal z Kokoøína.
2S: Jo takovej šlechtic…
1S: A to ses nikdy nebránil?
Marek: Na støední už jo, to se nedalo 

zvládat. Ale vyhodili mì kvùli tomu ze 
školy.

2S: Tebe šikanovali a za to tì vyho-
dili?

1S: Tos nám nikdy neøíkal. Øíkals, žes 
odešel ze školy kvùli stìhování.

Marek: To jsem si vymyslel. Stìhovali 
jsme se, tak se mi to v tu chvíli hodilo. 
Copak jsem mohl øíct, jak to bylo?          
A hlavnì komu asi?

1S: Jak to teda bylo?
Marek: Spolužáky jsem mìl fajn, ale 

mì šikanovali jiní.
1S: Starší, že jo?
Marek: Ne, mladší.
2S: To snad nejde, ne?
Marek: V mým pøípadì jde. Byla to 

taková tupá partièka, vždycky si mì vy-
èíhli na záchodì.

2S: Tak proè jsi tam chodil?
Marek: To jsem mìl chodit ve tøídì do 

umyvadla jako Libor a Venca?
2S: Libor chodil do umyvadla na zá-

chod?
1S: Tos nevìdìla? To je známá his-

torka.
2S: Já to vìdìla o Vencovi, ale že       

i Libor? No to je nìco. To si ani nechci 
pøedstavit.

Marek: Tak si to nepøedstavuj. Aspoò 
vidíš, jakej je ten tvùj Libor prase.

2S: Jakej mùj Libor? Ségra, co to 
øíká?

1S: Nechte toho. Fakt je, že na zá-
chod se obèas musí.

2S: Možná jsi mìl už tehdy chodit na 
dámský. Tam by za tebou snad nešli.

Marek: Jo. A když by mì tam holky 
nachytaly, tak co? To by mì nejspíš vy-
hodili taky, ale jako úchyla.
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2S: Tak jak to bylo?
Marek: Jak to bylo… Musel jsem jim 

líbat pantofle, vykat jim a takový blbiny. 
1S: Na tom záchodì jako, jo?
Marek: Jo.
2S: Ale kvùli tomu tì asi ze školy ne-

vyhodili…
Marek: To ne. Pak se mi daøilo asi 

tejden jim unikat, jenže oni se schovali 
do kabinek a dostali mì. Chtìli si to vy-
nahradit. Pøinesli z jídelny hrneèek, na-
brali vodu z mísy, a že se musím napít 
na jejich zdraví. (pauza) Mnì se nìjak 
zatmìlo pøed oèima, prostì mi ruplo       
v kouli, tak jsem se na nì vrhnul, hroznì 
jsem u toho øval. Jednomu jsem pøerazil 
nos, druhýmu jsem zlomil ruku a ten tøetí 
utekl. 

1S: Teda Marku…
2S: Máš mùj obdiv.
Marek: Nikdo mi nevìøil, že jsem se 

jenom bránil. On o tom totiž nikdo ne-
vìdìl, já to nikomu pøedtím neøekl, co mi 
dìlají. Byl bych za ještì vìtšího vola.

1S: To asi jo, øíkat nìkomu, že tì ši-
kanují mlaïoši.

Marek: Takže mì vylouèili za to, že 
jsem šikanoval mladší spolužáky.

1S: To se snad mùže stát jenom tobì.
Marek: Jednu výhodu to ale mìlo. 

Vzali mì na jinou školu a povìst agre-
sora šla se mnou. Nikdo si na mì nic 
nedovolil.

2S: Aspoò nìco.
Marek: Problém byl ale na tìlocviku. 

Tìlocvikáø mì vzal do zápasnickýho 
družstva.

1S: Takže jsi se zase pral?
Marek: Nepral. Nechal jsem se z tìlo-

cviku osvobodit a on mì za to fyzicky 
napadl.

1S: Na záchodì, že jo?
Marek: Jo.
2S: Proè jsi to nenahlásil?
Marek: Komu by asi uvìøili? Jemu, ne-

bo mnì? No nic, holky, napijeme se?
Marek+1S+2S: (pijí)

1S: Je škoda, že z tý vítìzný bitky      
v tobì nìco nezùstalo.

Marek: Nemám rád násilí.
1S: To nemyslím, ale aspoò nìjaký 

vzdor aby z tebe obèas vyzaøoval.
Marek: Jak to myslíš? Že se mám       

s každým hádat?
2S: To ne, ale tøeba s tím opraváøem. 

Zvonek zkazí a ještì se ti montuje do 
televize.

1S: Kolik to stálo?
Marek: To nechtìjte ani vìdìt,
1S: Takže tì sprostì okradl.
2S: Proè jsi mu nìco neøekl?
Marek: Mnì se zdálo, že nìco dìlá 

špatnì, ale on si mlel svou. A pøesvìd-
èovat blba nemá cenu. Tak jsem si mys-
lel svoje a byl zticha.

1S: A zaplatils za to, že ti nefunguje 
zvonek ani televize.

Marek: Tak moje špatný vlastnosti už 
jsme probrali. Mám taky podle vás nì-
jaký dobrý?

2S: Urèitì máš! Jsi tøeba moc…
Marek: (utne ji) Hlavnì mi neøíkej, jak 

sem hodnej. To rozhodnì nepovažuju za 
dobrou vlastnost.

1S: O jedný dobrý vlastnosti vím.
2S: (udivenì se na sestru podívá) Jo?
1S: Máš smysl pro humor a umíš si 

dìlat srandu sám ze sebe.
Marek: Co mi taky zbývá.
1S: Tøeba zrovna, jaks to teï øekl.
Marek: Já bych to ale nazval spíš se-

beironickou nutností než nìjakým dìlá-
ním srandy ze sebe.

1S: To je jedno, jak tomu øíkáš, pod-
stata je stejná. A ne každej to umí.

2S: Já tedy ne.
1S: To souhlasí.
Marek: Takže když to vezmu kolem    

a kolem, jsem vlastnì ideální partie.

Tma, konec 2. jednání, hraje velezná-
má svatební znìlka.

(Dokonèení pøíštì)
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POLITIK – to je ten, který by rád udìlal 
ráj na zemi, kdyby mu v tom opozice       
a koalièní partneøi nebránili

KOALICE – to je sòatek z rozumu. Pøed 
jeho uzavøením je tøeba si smluvnì roz-
dìlit majetek.

OPOZICE – to je schopná a zodpovìdná 
parta, která by vše øešila mnohem lépe 
než vládnoucí garnitura

DEMOKRACIE – to je vláda kamarádù

DISKUSE – to je, když všichni mluví na-
jednou a nikdo neposlouchá, co øíkají 
druzí

SUBSIDIARITA – to znamená pøenést 
rozhodování co nejníž. Praha je níž než 
Šumava a Brusel než Praha.

JUSTICE – ta má za úkol nadøazovat zá-
kon nad spravedlností

LIDSKÁ PRÁVA – jsou to, na dodržování 
èehož bychom v nìkterých cizích zemích 
mìli striktnì trvat

MEZINÁRODNÍ PRÁVO – to je, jak za-
bránit malým zemím, aby si dovolovaly

VÁLKA – to je zpùsob, jak šíøit demo-
kracii nebo náboženství jinými pro-
støedky

HUMANITÁRNÍ BOMBARDOVÁNÍ – to 
je jako nafackovat dítìti, aby se chovalo 
zpùsobnì

SAMETOVÁ REVOLUCE – to je jako pøí-
vìtivá poprava

SOLIDARITA – to je, aby chudí pomáhali 
chudým, aby nebyli chudí

BEZDOMOVCI – to jsou prominenti, kteøí 
nemusejí platit složenky a tramvají jezdí 
zadarmo

PRAVDOLÁSKAØI – to jsou dobráci, kte-
øí se svými odpùrci jednají podle Kristova 
doporuèení. Dostanou-li jednu z jedné 
strany, pøejí si dostat i z druhé strany.

MULTIKULTURALISMUS – to je vzájem-
né mezietnické obohacování za policejní 
asistence

KOREKTNOST – to je, když namísto ïá-
bel øíkáme èert a namísto ursus medvìd. 
Hlavnì neprovokovat!

CELEBRITA – to je médii oblíbená, dob-
rosrdeèná a inteligentní krasavice

DOTACE – to je metoda, jak zvýhodnit 
jedny oproti druhým; takovým, co si nic 
nezaslouží 

RÙST – to je bezpodmíneèná nutnost. 
Stromy je taky tøeba nechat rùst do ne-
be.

AKADEMIE VÌD – to je ústav, který kdy-
by dostal víc penìz, dokázal by, aby-
chom mìli více penìz všichni

CÍRKEV – to je spoleèenství, jehož cílem 
je život v chudobì a sebeobìtování ve 
prospìch bližních

CÍRKEVNÍ RESTITUCE – to je, aby       
v zájmu spravedlnosti bylo vráceno i to, 
co ukradeno nebylo

BIBLE – to je kniha, kterou podle pøed-
stavitelù církve svaté nesmíme brát do-
slova                          

KULTURA – to je vzpoura proti normální 
existenci a zdravému rozumu

UMÌLEC – to je ten, kdo nìco umí, tøeba 
provazochodec

KOMEDIANT – to je pachatel alternativ-
ního umìní

UMÌNÍ – to je to, co dìlám já. Ucho si 
ale neuøíznu.

KÝÈ – to je to, co dìlají ostatní. Nic jim 
nepomùže, ani když si ucho uøíznou.

BUDOUCNOST – je to, co nám politici 
pøipravují z lásky. Dùvìøujme jim a nech-
me to na nich.  

Stanislav Bukovský

Aktualizovaný slovník nauèný
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a nazdar hodiny, ale takový drsný hacker 
zase nejsem, abych se s tím dokázal po-
prat až do dùsledkù. Mám takový námìt 
na román. Zaèalo to úvahou nad feno-
ménem letních útokù. Zaujal mì pøípad 
útoèníka z Afghánistánu, který nedaleko 
Nice napadl matku s dcerou, které se be-
zostyšnì oblékaly. Pozdìji však místní 
policie oznámila, že není z Afghánistá-
nu, ale z Pákistánu. A není to jedno? øekl 
jsem si. Než jsem si staèil odpovìdìt,     
s podzimem do mìst vtrhli abusivní klau-
ni. Operují od Chicaga po Kolín nad Rý-
nem a ještì o kousek dál. V románu by 
šlo o nesmiøitelný souboj klaunù a islám-
ských teroristù, nikdy by se však nestøetli 
face to face, dokonce ani na facebooku, 
všechno by odskákalo civilní obyvatel-
stvo. Až by na svìtì byli jen oni, setkali 
by se po jednom zástupci – pro drama-
tický efekt – tøeba na kamenném mostì 
pøes Otavu, na filosofující repliku prvního 
by ten druhý odpovìdìl: „A není to jed-
no? Teï jsme všichni civilové.“ 

Hoši z Midsomeru
Kandiduje na místního europoslance, 

takže je to køivák. A zvláštì mì tìší, že 
tato vìta padla z úst detektiva Jonese    
v britském seriálu Vraždy v Midsomeru. 
V anglické literární tradici jsou všichni, 
kteøí nekandidují za naprosto beznadìj-
né liberály, považováni za vykuky, tak    
to bývalo, ale tradice jdou do kopru          
i s koprem samotným – proto mì tìší 
toto lotøíkovství, glosa øeèená na okraj. 
Je neuvìøitelné, jak nìkterá obèanstva 
vìøí tìm ètverákùm politikùm, jak se        
s nimi hádají, jak jim oponují, jako øady 
Lis Simpsonových zfetovaných americ-
kou demokracií. 

Letní emoce, podzimní extase
Kolikrát jsem dùraznì upomínán, abych 

se už koneènì sebral, odpálil si pár moz-
kových závitù a zcela bez básnì a hany 
napsal svùj mainstreamový román. To prý 

platí – platí to složenky. Teï se sice slo-
ženky posílají mailem, takže staèí DEL   

Patrik Linhart

Kandiduje na europoslance

Pavel Ctibor 

Sahat zakázáno
Muž, který se dotýká displejù, by mìl 

mít zakázáno dotýkat se ženského tìla. 
Když se dotýkáte tzv. dotykového 

displeje, zapojujete své tìlo pøímo do 
elektrického obvodu pøístroje, jenž s vá-
mi pomocí onoho displeje „komunikuje“. 
Roky a roky snili konstruktéøi o tom, jak 
odstranit tlaèítka. Takovou nepraktickou 
vìc, kdy musíte nìco zmáèknout a pøes 
nìco se síla vyvozená vaším stiskem 
pøenese na nìco jiného, co se sepne. 
Moc mezikusù asi. A podél okrajù tlaèí-

tek se mùže nìjaká špína z vašich prstù 
dostat dovnitø, do pøístroje. Jaká hrùza. 

Vývoj šel rozhodnì tím smìrem, aby 
tohle nebylo nutné. Urèitì jste se pak     
v jedné fázi setkali s klávesnicemi, kde 
byla tlaèítka jen vypouklými místy sou-
vislého kusu zakøivené plochy. Jejich 
mírným promáèknutím se kontakt sepjal 
jako u èudlíku klasického provedení. Ale  
i tomu je v principu již odzvonìno. U do-
tykového panelu je vašimi prsty odvádì-
na èást elektrického náboje do vašeho 
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tìla, náboj v tom místì panelu poklesne 
a senzorická matrice umístìná pod ním 
na to zareaguje, jako kdybyste v pøí-
slušném místì nìco stiskli, zhruba 
vyjádøeno. Na síle dotyku nezáleží. 
Poprvé se tenhle pøístup uplatnil u do-
tykových ploch notebookù, tzv. touch-
padù. Už tam do vás zaèal proudit náboj 
z umìlých aparátù. A další prudký nárùst 
rozšíøení nastal s objevem dotykových 
displejù pro masové používání. Šlo tam 
o to, že oxid india a cínu, jímž je displej 
potažen, aby byl prùhledný a pøitom 
elektricky vodivý, se podaøilo nanášet na 
podklad v rovnomìrné a velmi malé 
tlouš�ce na znaènì rozlehlou plochu. 
Takže ona dìtská touha sahat pøesnì 
tam, kam se dívám, mohla zaèít vítìzo-
slavné tažení svìtem. 

Novorozenec nemá dobøe dovyvinutý 
zrak, tak za primárnìjší považuje si na 
dostupnou vìc sáhnout, a teprv druhotnì 
se o jejím utváøení ujiš�uje zrakem. Až   
o trošièku pozdìji jsou tyhle fáze u nìj 
tìsnì spojeny vjedno. – No dobøe, pøi-
pus�me, že v systému, kdy se dotýkám 
klávesnice, a v dùsledku toho znaky na-
skakují na monitoru, vzdáleném od ní, je 
nìco distanèního, jako když „sám sobì 
píšu telegram“. Ale jestli je návrat k lep- 
ší prostorové integraci vjemu a reakce 
na nìj umožnìn zatím pouze tak, že 
strkáme prsty pøímo do elektrického pole 
a odvádíme z nìj náboj do svého tìla,   
je to v poøádku? Je to lidštìjší? Pokud 
stojíte se svým tak oblíbeným telefo- 
nem s dotykovým displejem bosí v trávì, 
tak se onen náboj odvádí vašima no-
hama do zemì. Ale obvykle jste obutí     
a na asfaltu èi podobnì. V tom pøípadì 
zùstává náboj ve vás, nìkam se posou-
vá, mùže se i hromadit, a vy to neovliv-
níte. Co to znamená? Lékaø vám nej-
spíš poví, že nic. Ale co takové úvahové 
koncepce Wilhelma Reicha o bionové     
a orgonové energii v jejich vztazích    
vùèi elektromagnetismu? Myslíte si, že 
na nich nemùže být nic oprávnìného?      

Ze svých intuitivních zjištìní mohu vy-
vodit, že tak snadno bych to neodbyl.

Kdo se dotýká tìla druhého, spouští 
dalekosáhlou výmìnu tìchto „energií“. 
Tam ale nìjaký elektrický náboj získaný 
z displejù nemá mít co dìlat. Ten to mù-
že pouze narušovat. A pak si pøedstavte 
film, však jste vidìli hromadu takových, 
kde stojí muž a žena od sebe oddìleni 
velkou plochou skla, a� je to letištì nebo 
nìco ještì horšího. Tisknou se k sobì 
pøes sklo, dlaò k dlani nebo i ret ke rtu 
kladou pøes sklo. A teï si pøedstavte,    
že je to sklo potažené vrstvièkou oxidu 
india a cínu, je v ní náboj, a kde se právì 
dotknete, odvedete ho do sebe a „za od-
mìnu“ se na druhé stranì nìco stane. 
Sen všech prùkopníkù virtuální reality: 
získat opticko-hmatovou iluzi druhého 
èlovìka v životní velikosti. Zde nikoli troj-
rozmìrnou, ale to se pøekousne. Uvádím 
ale takový pøíklad jako ukázku odlidš�u-
jícího „chladu“ elektroniky, kdy pøirozená 
vláènost lidské pokožky je simulována 
nìjakým elektrickým nábojem svítícího 
panelu.

Opravdovým lékem, bionicko-orgo-
nickým záøièem, který vykompenzuje tu 
pøebitost èlovìka displeji, je dotýkání se 
èerstvì snesených ptaèích vajec. Jsou 
teplá a skrze porézní skoøápku s vyso-
kým obsahem vápníku pùsobí na vaše 
koneèky prstù nìèím daleko blahodár-
nìjším než ony takzvané „dotykáèe“.      
A nehet vám též mùže zùstat trèet ve 
spáøe mezi tlaèítky snad jedinì, když  
vás u toho „za trest“ klovne slepice         
a chòapne vám malíèek do zobáku.     
Co také èekat od skuteènosti, pokud 
zrovna není kuøetem Tamagoèi.

Ty displeje, skrze nìž se zapojujete 
do obvodù, jimiž dáváte svùj „biomag-
netismus“ všanc, jste si oblíbili skoro 
všichni. I ti z vás, a není jich málo, co 
nemají rádi pocit, kdy v suchém zimním 
dnu sundávají pøes hlavu svetr a vlna  
jim drnèí o zástøih. O vlasy se to pìknì 
nabije, respektive obrácenì: Ze svetru 
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pøejdou volné elektrony do vaší èupøiny  
a odtud se okamžitì rozlezou do celého 
organismu. Vy pak cítíte nìco divného, 
neladného ve vašem „kožním potenciálu“ 
anebo vlastnì pardon – necítíte nic. Ale 
jakmile si sáhnete na vodovod anebo na 
futro dveøí – bim! A máte ránu. Takhle se 
ta elektøina vymlátila. Elektrony pøešly 
tam, kde „jim je líp“ než ve vaší pokožce. 
Hlavnì vám je líp bez nich. Tìžko tohle 
ovšem vykládat nìkomu, kdo rád mode-
luje cifry – bezmála jak sochaø hlínu. To 
vám pøece pøipadá famózní, palcem 
šoupat po ploše devítku èi jinou èíslici, 
provádìt prstem úkon, který je podob-
nìjší drbání než skuteènému listování,   
a pøi nìmž se ovšem pøed vaším zrakem 
„obracejí“ stránky. Jak fešné (od slova 
fashion)! – Tak vám už „není pomoci“.     
V tíživých snech nìkoho z vás navštì-
vuje pocit blížící se bouøky. Když spíš 
hlavou k oknu, mùže ti nìkdy pøipadat, 
že venku uhodil blesk, a tím pádem se 
pøiblížila bouøka, ale pøitom to byl jen 
mikrovýboj vzniklý tøením tvého hustého 
oboèí o povlak polštáøe. O naškrobenou 
(ne, to ne, v tak obstarožních rekvizitách 
jsem neuvízl), nìjakou aviváží napajco-
vanou podušku. Nadejde èas a váš pol-
štáø bude opatøen displejem – vlastnì on 
celý bude jeden velký dotykový displej. 
Hlava bude nepøetržitì monitorována, 
každý pohyb anebo drobné cuknutí kout-
kù pusy, a bìda, když vám ukápne slina, 
elektronický budík, a to bude ovšem na 
nejprimitivnìjší z do polštáøe vestavì-
ných funkcí, se její vahou, mokrostí, ky-
selostí nebo teplotou aktivuje a pøedvede 
vám pravý elektromasážní bengál hodný 
nemocnièní psychiatrie s jejími elektro-
šokovými aparaturami.

Ale kdyby jenom polštáø! I pøikrývka 
bude celá jeden ohromný dotykový dis-
plej. Ohebná elektronika, aby vás to po-
øádnì pøikrylo a netáhlo vám na cemr, 
bude v nedaleké budoucnosti bìžnou 
vìcí, však už se na tom pracuje. A tahle 
pøikrývka, pod níž budete listovat v èísel-

ných údajích i kolenem a loktem, bude 
nìèím jako celotìlové solárko, jež ovšem 
svìdí místo aby høálo. Blechám, štìnicím 
ani švábùm se v záhybech té peøiny sice 
doopravdy daøit nebude, zato nìkde pod 
postelí bude potøeba pár „švábù“, co jsou 
z nich sestaveny integrované obvody. No 
a nakonec si nechávám tu nejchoulos-
tivìjší partii tìla. Už Bohuslav Brouk o ní 
pøed mnoha desetiletími prorocky pro-
hlásil, že budoucnost patøí ipsaèním 
automatùm. Tak si zkuste pøedstavit 
nìjaký hadøík, snad froté žínku, zhotove-
nou z flexibilní elektroniky, s dotykovým 
displejem, jenž pøilne k vašemu ohanbí. 
Dál už radši nevykládám – takhle daleko 
totiž „vùle k moci slova“ technopesimisty 
nesahá.

Aby toho nebylo málo, berou si nì-
kteøí technofilové do huby i živou pøírodu. 
A rozpoznatelným rysem, že technika 
pøedstavuje eticky retardaèní stránku je-
jich uvažování, pøitom bývá všudypøí-
tomný sexismus. Jeden výrazný maèo 
napøíklad dává k lepšímu, že pouze sa-
meèek gekona dokáže lézt po svislém 
okenním skle. A hned pøihazuje další 
pøíklad takového tvora – slunéèko sed-
miteèné. Ano, milé dìti, zacpìte si uši, 
vaše tolik oblíbená beruška totiž pohlav-
nì obcuje zezadu a sameèek pøitom sedí 
samièce na krovkách, jež jsou lesklé ja-
ko sklo. A aby se na ní udržel, vyvinuly 
se u nìj pøísavky na konèetinách. Kdež-
to samièka, která je pøi styku vespodu, je 
nepotøebuje, a tak je nemá. Ale v ústech 
nìkterých mužù jsou bonmoty tohoto rá-
zu pouze dalším kamínkem na piedestal 
èi stupnì vítìzù, jež si vrší pod svou 
pohlavní identitou. – Tak teï zbývá jen 
èekat, kterému z techno-emancipova-
ných pohlaví lidského zvíøete se rychleji 
vyvinou pøísavky k dotykovým displejùm. 
Protože, a to už je fakt „šok na hlavu“,       
v únoru 2016 jsem mìl co do èinìní        
s dotykovou tabulí urèenou pro školní vy-
uèování – rozmìrové limity už vskutku 
pøestaly platit.
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Milan Èechura

Válka s pamìtí 
aneb Když spisovatel nepíše II.

Paulovo vystoupení bylo urèitì mojí 
nejhlubší hudební emocí, jakou jsem kdy 
prožil. Navštívil jsem ještì koncert dru-
hého beatla, Ringo Starra, a to v Den-
veru v USA. Dojem byl obdobný a zøej-
mì oba zážitky už nikdy nic nepøekoná, 
alespoò co se týká hudby. Z obou kon-
certù mám podepsaná trièka, která visí 
na zdi vlevo od poèítaèe, na kterém píšu, 
takže na nì obèas juknu a je mi dobøe.

Jinak jsem moc podobnì velkých 
koncertù ve svém životì nezažil. Velice 
totiž nesnáším davy lidí. Nic mnì ty da-
vy nikdy neudìlaly, ale necítím se v nich   
ve své kùži. U tìchto dvou jsem však 
svoji fobii pøekonal a blahoøeèím si za to 
dodnes.

* * * 
Za tìmito dveømi jsem ještì nikdy ne-

byl, a to už jsem pøekroèil šedesátku. 
Mluvím o dveøích nahrávacího studia. 
Teï jimi procházím, v ruce držím peèlivì 
naladìnou kytaru a mám zvláštní pocit. 
Pøejíždím oèima vnitøek místnosti. V ro-
hu se krèí souprava bicích nástrojù, ve 
stojáncích se protahuje nìkolik kytar       
a pøed židlièkami, které vypadají jako 
barové, se vypínají tøi nebo ètyøi mikro-
fony. Posadím se na jednu z nich, pøe-
hodím si popruh své spoleènice pøes   
krk a na notový stojánek položím jede-
náct textù svých písní, které chci nahrát. 
Tak se do toho pustíme, ozve se z ved-
lejší místnosti, v níž jsou mixážní pulty, 
hlas Pavla Èengeryho, jenž má veške-
rou techniku, které absolutnì nerozu-
mím, na povel. Tak jo, zakrákorám hla-
sem, který vùbec nepoznávám. Mám 
trému jako panic pøed prvním sexem. 
Odkašlu si, napiju se vody z plastové 

láhve, zmáèknu první akord a zaènu 
zpívat.

Plzeò je nejhezèí, když s ranním roz-
bøeskem…

Stop! vybafne na mì reproduktor 
umístìný nìkde za mojí hlavou. Musíš  
ty struny poøádnì maèkat, a jsi trochu 
pod tónem. To to pìknì zaèíná, pomys-
lím si. Tak znovu, ozve se Pavlùv hlas.

Plzeò je nejhezèí, když s ranním 
rozbøeskem…

Stop!!!

Takových stopek jsem zažil ještì ne-
poèítanì. Pøesto na své první natáèení 
cédéèka s názvem Plzeò spisovatelská 
vzpomínám velice rád. Asi jsem se nauèil 
ty struny maèkat poøádnì a hlas se mi 
také nìjak usadil. Když pøišly pasáže,  
na které jsem muzikantsky nestaèil, 
zahrál je zvukový mistr sám a naprosto 
preciznì. Byl totiž kromì toho, že se vy-
zná ve všech tìch hejblátkách, také 
skvìlý kytarista. 

Za tøi natáèecí frekvence jsme byli ho-
tovi, pak následovala práce, jež šla úplnì 
mimo mì. V nìkterých skladbách se do-
hrály jiné nástroje, mùj hlas se nìjak 
upravil (jak, to se mì neptejte) a pak     
se to celé pøeneslo na disk. Asi za 
ètrnáct dní jsem sedìl v mixážní míst-
nosti s výše zmiòovaným Pavlem Èen-
gerym a s Michalem Vaòkem, majitelem 
studia Accent. Na zemi ležela velká 
krabice a v ní byl naštosován výsledek 
naší práce.

Tak si to poslechneme, øekl jeden        
z nich, už nevím který, a zasunul cédéè- 
ko do pøehrávaèe. Plzeò je nejhezèí, 
když s ranním rozbøeskem… Struny 
nedrnèely a svùj hlas jsem nepoznával, 



19

jak byl pìkný. Kdo umí, ten umí. A tech-
nika je mocná èarodìjka. Moc se mi to 
líbilo a ten dojem byl umocnìn tím, že   
to všechno bylo poprvé. V té chvíli jsem 
se domníval, že i naposled.

Do studia Accent v Božkovské ulici 
jsem se ale vrátil ještì jednou. Vidíte? 
Èlovìk míní, život mìní. Fotbalový klub 
Viktoria Plzeò totiž vyhlásil soutìž o no-
vou hymnu. Nevím, jak se mi to povedlo, 
ale mìl jsem ji za dva dny hotovou.    
Pak mi došlo, že chci-li, aby uspìla, 
musí mít nìjakou orchestrální podobu. 
Tady bych si jenom s kytarou urèitì 
nevystaèil. A tak jsem znovu zavolal 
Michalu Vaòkovi. Jelikož jsem však 
nemìl peníze na zaplacení nahrávací 
frekvence, domluvili jsme se, že do toho 
pùjde v urèitém pomìru jako spoluau- 
tor. 

Bylo to skvìlé rozhodnutí. Hymna      
s názvem A� stále vítìzí Viktoria vyšla  
ze studia jako monumentální skladba. 
Pøesnì takovou jsem si ji pøedstavoval. 
Její zpracování bylo možno nepochybnì 
považovat za spoluautorství. Pøestože se 
mi tak líbila, v soutìži neuspìla. No co, 
øekl jsem si. Život nekonèí. Ale bylo mi  
to líto. Tak jsem ji, dodnes nevím, jak se 
mi to povedlo, vyvìsil na youtube. A stal 
se zázrak. Bìhem dvou mìsícù se hrá- 
la na stadionu a hraje se tam dodnes,     
i když už v trochu jiné podobì, kterou jí 
dala o dva roky pozdìji Plzeòská filhar-
monie. Každá verze je jiná i pøes svùj 
stejný základ. Poøád se nemohu rozhod-
nout, která se mi líbí víc.

 * * * 
Zrovna teï jsem si na nìco vzpomnìl, 

takže šup z nedaleké do hluboké mi-
nulosti. Po zániku skupiny The Pickwick 
došlo v mém aktivním muzicírování k po-
sunu. Vznikla skupina The Cross. Proè 
jsme mìli, všichni ateisti, v názvu køíž,  
to nevím dodnes. Možná to patøilo k vì-
ku, možná k neznalosti, možná k blbosti. 
Anebo v tom bylo od každého trochu. 

Nicménì založení a provozování této 
kapely vedlo k jedné události, na kterou 
dodnes vzpomínáme všichni, kdo jsme 
se jí zúèastnili.

Píše se rok 1968. Stojím s ostatními 
èleny skupiny The Cross za zataženou 
oponou sálku restauraèního zaøízení ob-
ce Druztová, okres Plzeò sever. Trošku 
se klepeme, protože máme dìlat tak-
zvané pøedskokany tehdy již pomìrnì 
známé skupinì The Regeneration, ve 
které hrají kupøíkladu Jirka Lang nebo 
Radek Køemenák, pozdìjší hudební 
velièiny a spolu s Richardem Kybicem 
èlenové slavného Turba èi Bumerangu. 
Je jasné, že 99% lidí pøišlo na nì. Co     
s tím? Jak je zaujmout? Nejlépe bez-
chybnì zahranou písní.

Nevím, kterého mamlase to tenkrát 
napadlo. Možná to byl bubeník Jirka, 
možná mùj budoucí švagr Láïa, možná 
jsem to byl já sám. V každém pøípadì 
jsme si vybrali tu nejtìžší možnou sklad-
bu. Na té si vylámali zuby jiní borci. Za-
hrál jsem úvodní akord a Jirka spustil. 
Anglicky umìl stejný prd jako my, ale 
výslovnost mìl nejlepší. Skoro jako John 
Lennon.

Let me take you down, ’cause I’m going 
to Strawberry Fields.

Nothing is real and nothing to get hun-
gabout.

Strawberry Fields forever.

Po tìch jahodových polích navždy 
pøichází kytarové sólo, takový sestup, 
který George Harrison zvládal bravurnì. 
Láïa ho pøi zkouškách také nìjak zvlád-
nul. Teï se však z jeho strun vyøinul po-
divný shluk tónù, který pùvodní sólo ani  
v nejmenším nepøipomínal. Když doznìl 
poslední tón, pøišel Láïùv komentáø pøed 
zapnutým mikrofonem. Estéti prominou.

„Kurva.”
To by nebylo to nejhorší. Šok byl tak 

velký, že jsme všichni zapomnìli text,     
a potom to vypadalo následovnì:
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Ta da da da da ta da da dá da dá da da

Tá da da da

Da da da da da da da

Tady ale pøišla naše chvíle, vzpomnìli 
jsme si a všichni unisono a radostnì za-
øvali: Stroubery fýlds forévr.

Mìli jsme velký úspìch. Ještì nikdy 
jsme nezažili, aby se 99% posluchaèù 
chechtalo.

Tohle fiasko mìlo ještì jednu dohru. 
Láïa byl ze svého kiksu hroznì znièený, 
takže ho jedna dívèina utìšovala seè 
mohla, až se posléze vzali. A jsou spolu 
už 45 let.

 * * * 
Kostel svatého Jiøí je jedním z nej-

starších dochovaných kostelù na území 
dnešní Plznì. Leží v mìstské ètvrti 
Doubravka u soutoku øek Mže a Úslavy, 
nedaleko zaniklé støedovìké obce Tý-
nec. To však není podstatné. Je to jen 
malièký výlet do historie, aby bylo vidìt, 
že se vyznám, a taky že  umím hledat 
na internetu.

Daleko dùležitìjší je, že na louce u to-
hoto kostela to právì zaèíná vøít. Sedím 
asi ve tøetí øadì lavièek, jejichž nohy se 
lehce boøí do trávy. Celý den zde pro-
bíhala soutìž plzeòských hospod o nej-
lepší jídlo. V dùsledku toho si spokoje- 
nì pomlaskávám a chystám se na 
závìreèný chod. Na takovou sladkou 
teèku.

 Kdyby se náhodou nìkdy dostaly mé 
retroexkurze do rukou tìch, jichž se to 
týká, asi by mi nepodìkovali. Hudební 
skupina, která má za chvíli vybìhnout   
na pódium umístìné pøed lavièkami        
a pod høbitovní zdí, je všecko, jenom     
ne sladká teèka. Jde totiž o „Ka�áky“,     
o srdeèní záležitost nìkolika plzeòských 
generací. Kdyby nìkdo mladší nebyl s to 
vybavit si správný název, tak tady je: 
Katapult. Dnes mají vystoupit v nové 
sestavì, protože v krátkém èasovém 

období odešli do muzikantského nebe 
dva z jeho zakládajících èi dlouholetých 
èlenù „Dìdek“ Šindeláø a Tolja Kohout, 
následováni dalším z bubeníkù „Kášou“ 
Kahnem. Naštìstí Olda Øíha, frontman 
kapely, se drží a obklopil se mladými klu-
ky, ochotnými a schopnými pokraèovat   
v tradici.

Zaèíná se smrákat a zahájení kon-
certu se blíží. Lavièky jsou už zaplnìny  
a je i dost divákù, kteøí se rozhodli užít   
si „Ka�áky“ na stojáka. Vzduch je nabit 
èásticemi tìšení a také èásticemi netr-
pìlivosti. Ty se projevují pohvizdováním, 
pokøiky a dupáním, které je silnì tlumeno 
trávou. Pøesto celkový lomoz pomalu ale 
jistì sílí a spìje k jedinému. K zaèátku.

A je to tady. Zšeøelé jevištì se rozsvítí 
a do mých uší se zahryzne typický ky-
tarový riff. Tu tu tu du, tu tu du du, tu tu 
du du… A ještì jednou… A ještì jed-
nou… Pak se ze zákulisí vynoøí tøi po-
stavy, jedna s kytarou, druhá s basky-
tarou a tøetí s palièkami. Jsou natoèené 
bokem, trochu pøihrblé a v rytmu toho 
katapul�áckého riffu se poskoky, s jed-
nou nohou vytrèenou do strany, blíží     
ke støedu pódia. Tam se na chvilièku 
zastaví, kytaristé se rozestoupí a bube-
ník usedne za svùj nástroj. Ještì jednou 
nechají sólovku pøehrát to své tu tu tu du 
a pak se pøidají. 

V tu chvíli propukne nadržené hledištì 
ve vdìèný ryk. Tìší se na zhruba hodinu    
a pùl nejvìtších hitù, které za ta léta už 
zlidovìly. Hlupák váhá, Lesní manekýn, 
Nìkdy pøíštì, Až – známá spíš jako     
Co dìti, mají si kde hrát, a mnoho 
dalších. Èeká je nadšený výkon dvou 
mladých muzikantù Andyho a Ondry       
a také neuvìøitelné šplhání Oldy Øíhy  
po konstrukci jevištì. Ty starší oèekává 
návrat do mládí a ty mladší poznání,    
jak se hraje starý dobrý rock and roll.    
Po posledním tónu se na louce u sou-
toku dvou øek rozprostøe ticho. Velebné  
a možná díky blízkosti kostela i trochu 
mystické. Je konec. A já se tìším na dal-
ší zaèátek.
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(Pokraèování pøíštì)

V souvislosti se skupinou Katapult, 
ještì ve staré sestavì, bych chtìl vzpo-
menout i na další zážitek. Mìl jsem 
tehdy štìstí a sehnal lístky na jejich kon-
cert v plzeòské Besedì. Sedìl jsem na 
krásném místì. V první øadì, úplnì vle-
vo a asi dva metry pøede mnou byl umís-
tìn reproduktor basové kytary „Dìdka“ 
Šindeláøe. 

Koncert zaèal jako obvykle. Olda Øíha 
hrál ten svùj akord, podle kterého lze 
Katapult poznat na sto honù. Jeden, dva, 
tøi, ètyøi takty… Tak jsem se zaposlou-
chal, že jsem si nevšiml „Dìdka“, jak     
se šklebí a chystá se na svùj nástup.      
Pìt, šest, sedm, osm… Trsátko se opøe-
lo zespodu o strunu baskytary a svírá- 
no prsty svého majitele sebou škublo, 
jakoby nekoordinovanì, smìrem vzhù-
ru. Tón, který vyrazil z reproduktoru, se  
v pøíští desetinì vteøiny zarazil o mé tìlo, 
ovšem neroztøíštil se, ale s plnou silou 
tlaèil na mùj hrudník a já cítil, jak i se 
židlí odjíždím dozadu. Ten tón ve mnì 
vìzel až do konce. 

Øeknu vám, byla to síla.

* * * 
„Happy birthday to you, happy birth-

day to you…“
Opírám se o futra. K uchu mám pøi-

tisknutý telefon, ze kterého se linou pøí-
šerné zvuky. No, linou, to asi není to 
správné slovo, linout se mùže nìco li-
bého, nìco co pøináší duši radost a tìlu 
užitek. Já mám duši ochromenou dìsem 
a tìlo doèasnì ochrnuté, takže nemohu 
pøejít od futer k židli, abych se posadil.

„…happy birthday dear Milan, happy 
birthday toooooo youuuuuu.“

Obzvláš� to závìreèné tù jù je nej-
strašnìjší. Nesmím však vypadnout z ro-
le. Mrknutím na kalendáø zjistím, že je 
vše, jak má být. Pátého prosince. Ano, 
mám narozeniny. Zhluboka se nadech-
nu.

„Musím ti øíct, Vladìnko, že letos to 
bylo zase o kus lepší než minule.“

„Viï,“ ozve se potìšenì z druhého 
konce telefonu. „Taky jsem to celý rok 
trénovala a zase celý pøíští rok trénovat 
budu.“

Trochu tlumenì, ale pøesto zøetelnì, 
je slyšet mužský hlas s malým, pøesto 
však znatelným americkým pøízvukem:

„Ty vuole.“

Situace, kterou jsem právì popsal, 
vzniká vždy pátého prosince pøi mých 
narozeninách, kdy mnì tímto zpùso- 
bem pøeje ženina sestra, žijící ve Spo-
jených státech amerických. Její každo-
roèní zpívané pøání zaujímá v žebøíèku 
nejhroznìjších hudebních produkcí, jaké 
jsem kdy slyšel, suverénnì první místo. 
Když pánbùh nadìloval hudební sluch, 
tak Vlaïku ve frontì nesèíslnìkrát pøed-
bìhli, a když na ni koneènì pøišla øada, 
došel. Jeho nedostatek jí však stvoøitel 
vykompenzoval systematièností, proto  
se na prosincové „happy birthday“ mohu 
naprosto spolehnout. Slyšel jsem ho už 
tøicetkrát. Vìtšinou jsem na nì pøipraven, 
ale nìkdy pøece jen pozapomenu a o to 
je pak zážitek dìsivìjší.

Ale stejnì. Už jsem si na nìj zvykl, 
proto kdyby nebyl, tak by mi moc chybìl. 
Opravdu. Nelžu ani v nejmenším.

Mezikapitola první

Ve vyprávìní o hudbì jsem dospìl ke 
konci. Jasnì se mi do nìj všechny zá-
žitky nevešly. O své místo na slunci pøi-
šel tøeba Dan Nekoneèný, jenž zpùsobil, 
že jsem ještì dlouho po jeho koncertì 
vrtìl hlavou a øíkal – to snad není možný. 

Takto bychom mohli pokraèovat ješ-  
tì hodnì dlouho. To ale nejde, protože 
prostor na povídání si o hudbì je pøece 
jen omezený, a také se sem už tlaèí vy-
právìní jiné. 
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Vìneèek v roce 1948
Luky Leš

Ve znamení šustícího hedvábí, záøí-
cích lustrù i oèí odbýval se vìneèek dru-
hých roèníkù obchodní školy. Naše dí-
venky již nìkolik dní pøedem zkoušely 
rùzné druhy lakù na nehty a pilnì se uèi-
ly polonesu. Hoši naproti tomu se uèili 
vázat motýlka, aby si potom pøece je-
nom vzali kravatu. (Zjistil jsem, že mnozí 
s motýlkem mìli v kapse pro jistotu          
i kravatu.)

Kapesníèky v rukou dam a cigarety     
v kapsách pánù pùsobily jakési uklid-
nìní. Škoda jen, že se to vše nekonalo     
až na konci roku. Je to tak trochu rou-
hání se, napsat, že jsme absolventy, tak 
krátce po pololetí.

Prùbìh vìneèku byl dobrý. Ponìkud 
divnì naladìný, ale pøece se usmívající 
pan øeditel netanèil. Zásluhou americké 
volenky nìkteré dívky litovaly toho ponì-
kud pøehnanì. Nesmìlý pan profesor 
tøídní, milý pan profesor Kabát, výteèný 
taneèník dr. Rous, salonní lev Ing. Boèan 
a trochu osamìlý, ale vždy k úsmìvu na-
ladìný pan profesor Hokeš tvoøili nepo-
èetnou skupinu zástupcù profesorského 
sboru. Kouøilo se výjimeènì mimo zácho-
dy a kotelnu. Dokonce nìkteøí odvážlivci 
popíjeli s dvìma pány profesory cosi kal-
ného, patrnì víno.

Úøednì vìneèek zakonèil ve dvì hodi-
ny a jiný, pouze pánský, skonèil prý až 
kolem páté. Každý si pøišel na své. Nì-
kdo byl na roztrhání, jiný, resp. jiná, si 
roztrhla šaty, jiný si propálil límeèek        
a snad se i kdosi zamiloval. Polonesa 
byla krásná a Èížková také. Vznášela se 
témìø jako lehounký opar – nìco po-
dobného mìla i na bradì. Alois! V tom 
èlovìku nìco døíme. Jeho promenáda     
s chotí pana profesora – to byla elegan-
ce pøímo královská. Nikdy nezapomenu, 

jak na moje mrknutí pøiskoèil pan pro-
fesor Boèan a milosrdnì mi klepnul, aby 
mì osvobodil od valèíku, který bohužel 
neovládám. Krásnou modelku pøipomí-
nala Aubrechtová, vílu Andìlová. Naše 
Helenka pak filmovou hvìzdu, Divišová  
a Karlíèek tam nebyli. Zato Talhofer tam 
byl.

To by bylo tak zhruba vše. Jenom 
mne poøád trápí pøání, abychom tìmi 
absolventy opravdu byli.

Nìkteré pøíspìvky do rubrik Stopy      
a Z odkazu vznikly nedávno a nikoli ná-
hodou jsou podepsány plným jménem, 
existují však také „stopy“ bezejmenné, 
anonymní, neurèitelné. Takový je i tento 
text: s nejvìtší pravdìpodobností pochá-
zí z pera bývalého studenta Obchodní 
akademie v Plzni, který je nejspíše roè-
ník 1931 a který údajnì skonèil v emi-
graci. Za plesové sezóny 1948 však 
mladistvý pisatel urèitì na odchod do 
exilu nemìl pomyšlení: to byl ještì jeho 
(a nejen jeho) mladý svìt otevøený ná-
hodám. Možná však v cizinì neskonèil, 
možná narukoval k nìjakému tankovému 
praporu, možná se pozdìji octl mezi   
tzv. èernými barony neboli pétépáky. Ta-
ké tam mohl vzpomínat na atmosféru,    
v níž se konal druhoroèácký únorový 
vìneèek. Uveøejnìný záznam poskytuje 
svébytný „odkaz“, po nìmž následoval, 
øeèeno s Josefem Škvoreckým, „konec 
nylonového vìku“. Zvolna též zapoèal 
odsun obyvatel z Plznì, vyhazovy ze za-
mìstnání, zábor jejich bytù... až došlo     
k tzv. èervnovým událostem 1953. Ty si 
ale na plese v únoru 1948 ještì nikdo 
nedovedl pøedstavit.                        (red.)
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Vladislav Høebíèek

Ta žena má rozpuštìné vlasy
Tankery

Schovávali se za horizontem

A obèas vykoukli komínem

Jestli jim tam ještì sedím

Jsouce pøesvìdèeni o své nenápadnosti

Abych nebyl za kazišuka

Odešel jsem spát

Ráno jsem pak na bøehu nacházel

rýhy po kotvách

vyležená místa

a nedopité sudy s naftou

Když se v bøeznu zaèaly klubat

dùkazy jejich lásky

odhánìl jsem od nich

hladové grínpísáky

Podzimní

Ta žena má rozpuštìné vlasy

Když ani vítr 

kdo potom

A dál chodí po listopadové verandì

sem a tam

Tam a sem 

chodí žena s rozpuštìnými vlasy veèerem

Pøi každé obrátce

slyšíš z útrob domu tep hodin

Padla

V zatáèce mizí vlak

Výpravèí zapálil nádražní budovu

a mezi pražci houfuje si ovce

Tak si nìkdy øíkám

Tak si nìkdy øíkám

když po rozmoklých cestách života

                                       klopýtá Bezmoc

boøí se po kotníky do zemì

a skøípe mými zuby

copak by mi asi øekl Pavka

copak by mi øekl Pavka Korèagin

Sémantická

Kdyby se lásce øíkalo lopata

bylo by krásnì v perníkové chaloupce

Smíchovský ráno

Bøehy spínaj pahýly stromù 

k tichý modlitbì

øeka vychrchlala pucky mlhy

do pøíkopù kolem Strakonický

a když tam pøijíždim

z motoru se ještì kouøí

Kleèí 

rozbitou hlavu položenou na volantu

jako kdyby se už pøed nárazem 

modlil spoleènì s tìmi bøehy

Dopraváci se záchrankou už sou 

                                                  na cestì

a já za hodinu støídam

MLADÝ ZÁPAD
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Už zase cítím ten stejný pocit. Pocit, 
který mì sužuje již po dlouhé dny, 
mìsíce a roky. Kdykoli si vzpomenu, do 
oèí se mi derou slzy a já stìží mohu 
jejich proudy zastavit. Jsem jak ten 
nejvìtší ubožák, uvìznìn v nedobytném 
hradu své mysli, který jsem si sám utvo-
øil. Nevím, co je správné a co špatné, co 
je reálné a co pouhá fantazie. Mùj mozek 
je zmaten všemi stavy, které prožívám. 
Nevyznám se v nich, všechno je tak pro-
mìnlivé. I moje myšlenky bìhají jako 
splašení konì vyprahlou pustinou. Je 
tìžké se v nich zaèít orientovat nebo 
najít hlubší smysl. Všechno je složité      
a mám pocit, že se to už nikdy nezmìní, 
že už nikdy nebudu ten veselý muž plný 
radosti ze života. 

Opravdu vypadám jako troska, nejen 
uvnitø, ale i navenek. Mùj oblièej je plný 
vrásek, smutku a špíny, která se usazuje 
v zákoutích mé trpící tváøe. Otevøené 
jizvy uvnitø mého tìla se projevují i nave-
nek a nikdo normální o mì nezavadí ani 
pouhým pohledem. Obèas cítím, jak na 
mì spoèine pár zvìdavých oèí, ale za 
chvíli i to zmizí a èirý rozum zvítìzí nad 
zkoumavým pohledem.

Uplynulo již spoustu èasu od osudné 
události, která navždy zmìnila mùj oby-
èejný život. Život, který jsem bohužel   
jen okrajovì prožíval, ale nikdy si neu-
vìdomil hlavní význam toho mít vše, co 
jsem chtìl. 

Byla již pozdní noc a já se opravdu 
unaven vracel domù. Mìsíc a hvìzdy 
svítily na pøíjezdovou cestu, která se 
táhla až ke dveøím mého domu. Blížil 
jsem se pomalými kroky k bíle natøené-
mu zápraží. Všude kolem bylo až nepøí-
jemné ticho. Vyvolávalo ve mnì zvláštní 
pocity nejistoty a neklidu. Noha míjela 
nohu a já se s narùstajícími pochyba-   

mi neustále pøibližoval. První, co jsem 
spatøil, bylo rozbité okno do obývacího 
pokoje. Vydìsilo mì to. Hlavou mi zaèaly 
bìhat nejrùznìjší myšlenky a úvahy. 
Rychle jsem je odsunul do pozadí. Ne-
musím si pøece hned vymýšlet neprav-
dìpodobné scénáøe. Natáhl jsem svoji 
ruku ke klice u dveøí a pomalu ji stiskl. 
Dveøe se s øezavým skøípotem poèaly 
zlehka otevírat. 

Rozhlédl jsem se po místnosti a to,  
co jsem vidìl, mìlo být navždy mým 
oèím skryto. Na stìnách byly v nepravi-
delných intervalech rozprostøeny cákan-
ce rudé a zøetelnì ještì èerstvé krve. 
Nevìøícnì jsem zùstal stát uchvácen 
tímto výjevem. Bylo to strašlivé. Po nì-
kolika okamžicích jsem si uvìdomil, že 
skvrny na zdi nabývají urèitých tvarù,    
až se staly písmeny. TIK TAK – tato 
slova se najednou tyèila nad všechnu 
zbylou èerveò.

Pohltil mì pocit strachu, bázlivì jsem 
se rozhlížel po místnosti a mé oèi tìkaly 
mezi jednotlivými kouty pokoje. Zaèal 
jsem opatrnì prohledávat celý dùm. 
Dostal jsem se až do dìtského pokoje. 
Hrùzný výjev, na který se mi naskytl po-
hled, mì naráz pøimrazil k podlaze.

Následující výkøik trhající mé plíce se 
prodral skrze otevøená ústa na povrch. 
Mnou vydávaný zvuk musel být slyšet  
na míle daleko. Z oèí se mi spustily slzy. 
Nedokázal jsem  ovládat své emoce. 
„Proè?! Proè?!“ dralo se z mých úst.  
„Jak se to jen mohlo stát? Kdo to mohl 
udìlat?“ Tyto otázky jsem øval do svìta, 
do všech stran, aby to všichni slyšeli. 
Nezáleželo mi už na nièem. Všechno se 
mi rozplynulo pøed oèima jako prach 
sfouknutý ze stolu.

To je mùj pøíbìh. Pøíbìh mého života, 
který jsem ještì nikdy živé osobì ne-

Petr Kopecký 

S ním je všechno jiné
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vyprávìl. Pøíbìh, který mìl být navždy 
skryt v hlubinách mé ponièené mysli, 
skrývající se pøed jakýmkoli náznakem 
toho, že by kdy vyplul napovrch.

Teï tu stojím, stojím a emocionálnì 
znièený vzhlížím k posledním hvìzdám 
letní oblohy. Nad obzorem se již brzy 
objeví krásné paprsky vycházejícího 
slunce a já uvidím tu nejkrásnìjší vìc, 
která pro mì na svìtì zùstala. Jen 
zlatavì žlutá barva té nejvìtší hvìzdy      
z hvìzd mi dokáže alespoò doèasnì 
pøivodit pocit až bláznivého štìstí. Je to 
vùbec štìstí nebo jen pocit obyèejného 
blázna, který vzhlíží k pøedmìtu tak ob-
rovskému, že si ani jeho skuteènou veli-
kost nemùže pøedstavit? Tìžko odpovì-
dìt na takovou otázku, když se myšlenky 
rozbíhají do všech koutù mé mysli a ne-
lze je pospojovat zpìt do smysluplných 
vìt. 

Moje skelné oèi zaèínají pátrat v nad-
cházejícím jasu. Zkoumají záøi, která se 
zaèíná rozprostírat nad celým širým svì-
tem. Tolik bych si pøál ji ještì nìkdy vidìt, 
ale zároveò mám pocit, že se již nikdy 
nechci probudit a vìnovat tomuto úkazu 
jediný pohled. Ani vteøinu mého draho-
cenného èasu, kterým stále ještì dispo-
nuji.

Vítr kolem mì proudí a já si vychut-
návám jeho ladné poryvy, které mì jako 
by poponáší vzduchem. Slyším první 
zvuky èasného rána, které se rozléhají 
krajinou. Cítím vùnì putující vzduchem  
v jednotlivých vlnkách. Vnímám celé své 
okolí, jak nejlépe mohu. Sluneèní paprs-
ky mnou prostupují a já si uvìdomuji     
to životodárné teplo, které roznáší do 
dalekých zemí. 

Na tváø mi vklouzne vítìzoslavný 
úsmìv. Pøipadám si, jako bych ovládal 
tento neuvìøitelný svìt a jediná živá 
bytost se mi nemùže rovnat. Naposledy 
do plic nasávám doušek životodárného 
vzduchu, který mi zaèíná proudit tìlem. 
Uvolním svoji mysl a uvìdomuji si kaž-

dou z posledních milisekund jednoho 
bezvýznamného života. 

Už témìø cítím zem, její zemitou pod-
statu, které brzy budu èlenem. Sypké 
èásti hlíny se kolem mì zaèínají sesku-
povat. Drobounká smítka zaèínají poma-
lu létat na všechny strany. Moje ruce se 
již dotýkají zvláštní hmoty, kterou poma-
lu prostupují níž a níž. Blížím se dolù 
celým svým tìlem.

Zavírám víèka a mùj možná až pøíliš 
krátký život se mi promítá pøed oèima. 
Nikdy jsem se necítil tak naplnìn. Údaj-
nì se øíká, že bytí na tomto svìtì je dar, 
kterého si máme vážit, ale možná není 
dùvod pøeceòovat tuto etapu, která se 
mùže po smrti vyvinout v nìco mnohem 
hodnotnìjšího. Možná je bez nìj všech-
no lepší, ale to je jen vyvozený pøedpo-
klad získaný z pøedlouhých úvah.

Nic z toho už nezjistím. Mùj oblièej se 
pomalu noøí do hlíny. Prudký náraz lá- 
me postupnì každou mou kost v tìle na 
nìkolik kouskù. S posledním výdechem 
ulehám do svého nevykopaného, ale pøi-
tom pøedurèeného hrobu. 

V rudém chaosu se dala identifikovat 
tøi tìla nebo alespoò to, co z nich zbylo. 
Ruka se zásnubním prstenem se zba-
vena veškeré kùže, povalovala na èerve-
ném polštáøi. Ještì napnuté svaly svíraly 
chomáèe blonïatých kudrlin potøísnì-
ných krví. 

Houpací koníèek také ztratil svou snì-
hobílou barvu. Rozdrásané tìlo trùnilo 
na jeho sedle a zbaveno hlavy se v ryt-
mu houstnoucího ticha pomalu pohupo-
valo. 

Na tøetí nebohé tváøi vyhlížející z okna 
ztuhl nìmý výkøik bolesti a hrùzy. 
Drásajíc si pouhými nehty svoji hruï  
cosi dopadalo na holou zem. Oèi zbar-
vené doruda již ztratily køiš�álovì èisté 
slzy. Potùèky krve, které smutnì ronila,  
jí stékaly po tváøi. Kropily sypkou hlínu, 
která prozatím ležela a pokojnì vyèká-
vala pod oknem. 
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Trapná neužiteènost básníkova

Z edièní poznámky námi recenzované 
knihy Hroutící se tíže (Pro libris, Plzeò 2016) 
se ze slov Roberta Jandy doèteme: „Básník   
a prozaik Luboš Vinš (1959–2014), jehož život 
a pøedèasná smrt jsou úzce spjaty s krajinou 
kolem Blatné, zanechal v pozùstalosti dosud 
nepublikované básnì, z nichž je sestaven 
tento výbor.“  Dodejme, že je valnou mìrou 
tvoøen verši ze sbírky Až jednou nebudem, 
dále básnìmi z posledního roku Vinšova 
života a koneènì esejisticky ladìným za-
myšlením (nejen) nad knížkou Vinšova bás-
nického souputníka Romana Szpuka Chrá-
mová studnì. Krom editora sbírky (jinak spíše 
Vinšova básnického protichùdce, pisatele 
experimentálních básnických textù) se na vy-
dání opusu podílel tolikéž autor doslovu, 
literární kritik a publicista (dlouholetý vysoko-
školský pedagog) Vladimír Novotný (který 
edici Ulita, v níž sbírka vyšla, øídí). Ten dù-
raznì upozoròuje na dosud nepublikované 
Vinšovy texty prozaické (žánrového zacílení 
románového) a publikované verše øadí mezi 
„existencialisticky zacílenou (...) estetickou va-
riantu“ soudobého èeského básnìní.

Vìdom si okolností, za nichž knížka vzni-
kala a byla vydána, sluší se zmínit nìkolikeru 
tragiku, již jsem pøi èetbì poci�oval. Tou první 
je jistìže pøedèasnì uzavøený život autorùv; 
pravím-li autorùv, míním tím také, že jde o ži-
vot do posledních chvil tvùrèí. A pravím-li tvùr-
èí, nesmím zamlèet ani to, že celá øada Vin-
šových textù nebyla vydána (to jsou ony 
romány); jiné (èímž míním zejména básnì) 
vycházejí pravda na svìtlo Boží, leè vydány 
toliko v regionálních nakladatelstvích a 
reflektovány regionálními periodiky (se všemi 
dlouhými stíny takového kontextu).

Tragika nedokonalých èi nedokonaných 
vztahù èlovìka ku svému okolí, slovu a sobì 
(svému údìlu stejnì jako úkolu) tvoøí ostatnì 
jedno z ústøedních témat Vinšova pøemyšlo-
vání veršem stejnì jako esejem. Touha po 
(sebe)uskuteènìní se tu støetává s akutní 
nedostateèností, nemožností dosáhnouti už 
už vidìného. Vidìného ovšem spíše kdesi   
za oèima: pùvodní pøedstava a její následná 
realizace pøedstavují vzájemnì ne zcela to-
tožné entity. A tento paradox nedaøí se beze-
zbytku pøemostiti. „Stejnì jednou nezbude nic 

/ možná ani tìch pár strof v kalendáøi.“ Možná 
tu pro absenci, zde pro nepùvodnost básnic-
kého obrazu, pro rozostøenost slova. Pokud 
jsme z Vinšových souputníkù citovali Romana 
Szpuka, tady bychom za pøíklad volili spíše 
nìkoho jiného: Iva Hucla, který své poznání 
halí do rytmicky, výrazovì a významovì kon-
centrovaných zenových kóanù.

Tou nejvìtší tragikou Vinšovy Hroutící se 
tíže je tedy fakt, že zùstává kdesi na pùli cesty 
za básnìním intelektu a ducha. Na pùli cesty 
mezi ždanou originalitou pohledu a básnickou 
tradicí pøedzjednanými klišé typu: „voda v po-
lích / vzpomíná bìlostnou záø“. Snáze svedu 
odpustiti kýè pou�ových kohoutù (lhostejno, 
zda papírových frkaèek èi tìch na houpaè-
kách) jako z Josefa Frièe èi Jaroslava Seiferta 
druhé sbírky: „až tady nebudem / možná se 
stane nìco krásného“, nebo� sentiment tu spí-
še zvýrazòuje poznání tím, kterak tlumí roz-
máchlost gesta. Škoda jen, že ona pùle tu pùlí 
– báseò na to, co je nalezeno básnickým inte-
lektem (z osobní zkušenosti zpøesòuji: spíše 
podvìdomím tohoto intelektu), a to, co je do-
povìzeno opakovanou frází, k ne-zøetelnosti 
lexikalizovanou metaforou: „prožít, jak kdesi 
raší vítr / jak vichøice sténá“. 

Pokud jsme zde už nìkolikráte zmínili 
Romana Szpuka, dodejme nyní, že Vinše       
s tímto básnickým kolegou pojí nìkolikeré 
prolínání paradigmat a nìkolikerá støída rytmu 
uvnitø jediné básnì. K èemuž dím, že mi ryt-
mická roztøíštìnost textù nevadí; zejména 
tehdy ne, pokud slouží k významovému odstí-
nìní). Spíše bych uvítal vìtší koncentraci, 
sevøenost, struènost Vinšových textù. Filozo-
fující básník (spíše, než básnící filozof) bojuje 
s abstraktností termínù („ze souøadnic nico-
ty“), bohužel se jen nìkteré pokouší po svém 
definovat a konkretizovat. Pro ètenáøe mùže 
být problémem jistá nedotaženost, nedoøeèe-
nost, eliptiènost textù. Pokud však tento 
pøejde od vršení abstrakcí („éterem vznìtù / 
budeš se vznášet / nadlehèovat rozpustilost-
mi ducha“) k vìcem takøíkajíc pøedstavitelným 
a uchopitelným („krabièka od sardinek / a pøi-
pínáèek“), není to vùbec na škodu výsledné 
konkretizaci – za pøíklad dávám Vinšovu 
mistrovskou miniaturu Zrcadlo. Èímž nechci 
tvrdit, že se v takovém pøípadì stává jeho 
básnìní vìcí hromadného konzumu. Vždy�   
si je pisatel vìdom, že nejen u køiku starozá-
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Tøi dárky k pìtasedmdesátinám

V loòském roèníku Plže jsme v rubrice Jubi-
leum alespoò pøipomnìli životní výroèí bás-
níka Stanislava Sedláka žijícího ve Velké 
Hleïsebi, máme však za to, že mnohem vìtší 
dárek ke svým narozeninám si nadìlil sám 
autor. Doposud jsme ho znali pouze jako 
tvùrce knižnì vydané sbírky Nálezy, která 
pøišla na svìt v dávném roce 1991 a po níž 
následovala zdánlivì nekoneèná prodleva, 
dozajista však i z obèasných èasopiseckých 
publikací (pochopitelnì též v našem mìsíè-

Errare humanum est

Vše plyne a vše se mìní, leè co zùstává, 
to je realita, že není v silách redakce Plže 
rozesílat autorské korektury. A tak se nìkdy 
do uveøejnìného textu vloudí chybièka a ve-
smìs nevíme, kde se tam vzala a jak se tam 
vzala. A víme-li, tak nepovíme. Došlo k tomu   
i v jedné básni Milana Knížáka, otištìné v Plži 
è. 12/2016, s. 3: místo správného „Standardi-
zaci identit“ vyšlo žel nesprávnì „Standardi-
zaèní identit“. Autorovi i ètenáøùm se pocho-
pitelnì omlouváme. Píše-li prof. Knížák, že 
„nikdo neposlal text ke korektuøe a tak se 
ozývám až po zaslání autorského výtisku,“ 
vyplývá z toho potìšující okolnost, že aspoò 
autorské výtisky se vždy snažíme rozesílat! 
Pøitom jiná periodika na to èasto kašlou, aè 
nemají  do kapsy hluboko. To je také svého 
druhu „identita“ literárního èasopisectví. 

                   (red.)

níku). Jenže jak se ukazuje a potvrzuje, Sta-
nislav Sedlák v regionálním ústraní a úkrají 
psal a zøejmì i nadále píše poezii neustále     
a nepøetržitì, což je záležitost hodná úcty,        
a díky tomu mohl nyní sestavit hned tøi, po-
každé mírnì tematicky komponované soubory 
èi uvážlivé výbory ze své tvorby, a to „od polo-
viny 80. let minulého století do roku 2016“. 

Všechny tøi knížky byly vydány v úhledném 
formátu a pøedevším vlastním nákladem a rov-
nìž s vlastními ilustracemi, jak v souèasnosti 
bývá pohøíchu zvykem; všechny tøi také uvá-
dìjí stejný rok vydání èili 2016. Sluší se však 
je vyvolat jménem: první se nazývá Krmení 
jara, druhá Rodinné album, zatímco ve tøetí 
najdeme vícero palèivìjších aktuálních motivù 
a nikoli náhodou se jmenuje Politika – je také 
od Boha?. Mùžeme si sice v duchu øíkat, že 
když vznikl homo politicus, pámbu takøíkajíc 
nebyl doma, leè politika je politika a poezie je 
poezie. Nejde ale o nìjaké vìtší satirické 
skladby: Sedlák tíhne pøevážnì k aforistiètìj-
šímu básnìní, tepajícímu nové stejnì jako sta-
ronové a nehynoucí spoleèenské i èlovìèí ne-
øády. Neøád však zùstane neøádem, z pohledu 
Plže je nadmíru záhodno po blahopøání k na-
rozeninám neménì srdeènì velkohleïseb-
skému autorovi pogratulovat k trojici utìše-
ných básnických knížek.                          (red.)

NÌCO SE STALO

konních prorokù „hlas volajícího na poušti / 
míjí se s halekáním davu“. 

Takový hlas nejen kárá a káže, ale také 
objevuje tehdy, jestliže od konkretizace dospí-
vá k intimizaci (poèítající se ètenáøovou zku-
šeností estetickou i prostì lidskou: „...balónek 
/ ponechaný dìtskou rukou / zvìdavì napo-
spas vìtru“) a od ní pøes propast rozevírající 
se za zkušeností jen materiální („na neèitelné 
stranì mince“) k myšlenkám a pøíbìhùm 
stvoøeným básnickým obrazem.

Je-li básníkova práce podobna úsilí „stopy 
v bahnì vypuštìného rybníka / psát“; pokud 
jsme ostatnì spatøovali nìkolikerou tragiku ve 
Vinšovì lidském údìlu èi jeho úsilí tvùrèím, 
pøesto chci nakonec hovoøiti o vítìzství. O klo-
potném a klopýtavém, neúplném a ne vždy 
dokonalém ohledávání toho, co dosud drží     
a zaváží. O úsilné polemice (nejen) se sebou 
samým, s vlastní tvorbou o sílu a smysl 
básnického slova a smysluplného sdìlení vù-
bec. O souboji s rozsahem vlastního talentu, 
jenž nepøekypuje slovní zásobou, hudebností 
verše ani tøpytnou a originální metaforikou, ale 
doposledka touží rùsti a zráti tøebas proti pù-
vodním dispozicím. Tam, kde se ti disponující 
jeho vìtším rozsahem spokojí s opakováním 
více dané než získané øemeslné zruènosti.      
I v tomto je Luboš Vinš vìren slovùm posled-
ního ze svých textù ve sbírce obsažených: 
„Trapná neužiteènost básníkova nespoèívá     
v jeho založení, ale v založení svìta. (...) Bá-
seò je vždycky cestou nìkam. Slovem, které 
od poèátku hledá tvar.“

JE, nikoli BYL. Nebo� básník JEST, dokud 
je èten.

Ivo Harák
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Jan Jelínek

Rébus è. 2

VARIACE NA DANÉ TÉMA
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Básnì Karly Erbové
Závìr dramatu Jana Sojky
Navštívenku Bohumila Ždichynce

Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) 
- výtvarník a publicista

Pavel Ctibor (1971 Praha)
- fyzik, básník a prozaik

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

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

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

Vladislav Høebíèek (1979 Strakonice) 
- státní zamìstnanec, básník, 
  žije v Praze

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

Jaromír Komorous (1951 Plzeò) 
- textaø, básník a publicista

Petr Kopecký (1992 Daleké Dušníky) 
- student ZÈU, žije v Plzni

Daniela Kováøová (1964 Ostrava) 
- právnièka a spisovatelka, 
  žije ve Štìnovicích u Plznì

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

Luky Leš (asi 1931)
- nìkdejší student Obchodní akademie 
  v Plzni

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

Jan Sojka (1973 Plzeò) 
- pedagog, prozaik, básník a dramatik

Miroslav Sulan (1938 Støelské Hoštice) 
- prozaik a publicista, žije v Klatovech
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