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EDITORIAL 1

Rozumìt jazykùm Babylonu...

David Brabec

Napsalo se kdysi ve svìtové literatuøe 
o dubnu, že tento mìsíc bude pokaždé 
zvolna mizet v nekoneèných pøeprškách, 
a øíká se to už nìkolik stovek let, leè 
mnohem praktiètìjší se mùže zdát èes-
ké myšlení a naše tuzemské stanovisko, 
že za kamny, za nìž vlezeme v bøeznu, 
si v dubnu ještì pobudem. A to málokdo 
tušil, že v nynìjší dobì je to za kamny 
nejpøíjemnìjší, jsou-li roztopená a máte  
v ruce dubnové èíslo Plže. Èili to, které 
právì našim ètenáøùm pøedkládáme.

Vždy jsme rádi, když se nám podaøí 
pøijít se sousedstvím autorù, z nichž je-
den píše už dlouho a ten druhý mnohem 
delší dobu. V tomto èísle našeho èaso-
pisu takovou dvojici tvoøí píšící výtvarná 
umìlkynì Kvìta Monhartová a píšící hu-
debník a ex-herec David Brabec. Oba 
jsou tak rozdílní, až je to až k nevíøe, leè 
v pøátelském sousedství jim nic nebrání. 
To je kouzelná architektura plžího pros-
toru! Svìtu poezie je vìnována i obsáhlá 
kritická úvaha, v níž se Karolina Válová 
zabývá dosavadní básnickou tvorbou 
osobitého klatovského literáta Miroslava 
Sosoie, tè. žijícího v nedalekých Bavo-
øích. Prozraïme, že jeho verše vyjdou     
i za velkou louží, pokud se to nedomák-
nou v Bílém domì!

Poezie je poezie, leè co všichni blbi   
a blbci tohoto svìta, co se tak rádi spo-
jují? O jejich vìdeckou typologii se po-
kusil (se zjevným zdarem) z akademic-
kých kruhù pøicházející vìdátor lidských 
neduhù Akad Demikov. To si poètete!     
A próza? Urèitì jste se již s gustem za-
èetli do vzpomínkového pásma Milana 
Èechury, které je teprve v zaèátcích! 
Západoèeské téma má pozoruhodná 
povídka staroplzeneckého univerzálního 
literáta Iva Fencla. Reportážnì fejeto-
nistické veleboviny Marka Velebného 
nás nezavádìjí do Francie, jak by se na 
první pohled mohlo jevit, leè na Slo-
vensko.

To leží na východ od Plznì, vydáte-li 
se však tím smìrem, nejednou jedete 
pøes Pardubice. v nichž sídlí mladý bás-
ník Ladislav Slezák, autor dvou básnic-
kých knih a též autor, kterého pøedstavu-
jeme v rubrice Navštívenka. Další lite-
rární mládí nalezneme v rubrice Mladý 
Západ: Terezu Èermákovou, nedávnou 
laureátku Ceny Ason-klubu, dobøe zná-
me z nìkolika plžích publikací, zato 
úplnì poprvé se v Plži svými miniaturami 
pøedstavuje Kristýna Bláhová. Ta vìøí, že         
i temné dny lze prozáøit svìtlem a štìs-
tím. Kéž by mìla pravdu.
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Kvìta Monhartová

Architektura prostoru
Chromatický prostor 
Pøed sebou mám židle, obsazené i prázdné.
Oèi jsou na vyvýšeném podiu obráceném do sálu.
Modré oèi stále ještì zasazené do zlatého vìku.
Již to není sentiment, pouze návrat do touhy. 
Proè jejich barva lehce vybledla, 
nebo moje vidìní už není užaslé?
Prožitky chromatického prostoru jsou obestøeny
tajemnými úèinky a mají filozofický potenciál.

Strom rozdává pošetile ruce.
Bodøe potøesu sukovitou vìtví.
Tenké vìtévky se dotknu jen lehce 
a sklouznu po jejím jehlièí.
Další bezmyšlenkovitì stisknu.
Stisk náhle pichlavì zabolí.
Èelem se dotknu kmene na pozdrav. 
Provedu to s povìrèivou zkušeností. 
Nemùžu ale uniknout svému lidství,
proto lehce naøíznu kùru stromu, 
aby vyronil pár kapek mízy.
Nožem pøejedu i svou dlaò.
Pøitisknu ji na zranìný strom.
Sbratøení z èisté lásky.
Syrová a živá intenzita a zároveò jemnost pøírodních jevù
si však nadále uchovává sjednocující, témìø živoèišnou sílu.

Záda pøede mnou pøímo srùstají se židlí.   
Hnìdá záda jsou již lehce shrbená.
Spoleèenské postavení židli narovnalo.
Zachmuøenì se naježí a nabodne každého,
kdo se zádùm pøiblíží, už jsem ten pokus vzdala.
Myšlení a cítìní by se mìly spojit 
a stát se novým katalyzátorem pøedstavivosti.

Køížení                    
Sníh sochaø mìl touhu rozumu.
K oslavì dne vytvoøil dokument.
Nepoužíval moderní technologie
ani virtuální sdìlení, jen stopy,
otisky rukou, nohou, pracek, kopýtek.
Na vrcholcích trávy se mu chvìly èepièky.
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Ten nadaný romantik s pøedstavou moci.
Bez zkušenosti procházení prostorem
zùstává vlastní uvažování o prostoru neúplné.

Suchá tráva smotaná se šlahouny ostružin nás nepustí dál. 
Jen tu a tam poslušnì zalehla a vytvoøila nízký prùlez pro zvìø.
Proto èlovìk milenec používá ostré nástroje, aby vstoupil do èasu.
Jenom proplétání tìla prostorem jako propojení elektrických obvodù
mùže spojit prostor, tìlo, oko a ducha.

Plný chutì, plný vùnì, plný zvukù 
podzim chytl své barvy pod krkem
a nutí je zpívat chorál poslední hodiny.
Divoké kachny na hladinì brázdí slunce,
slunce se pod jejich nohama chvìje.
Prožíváme neuvìøitelnou rozkoš ze hry,
s oèima dokoøán, nohy ruce, celé tìlo v pohybu.

Voda byla teplá, kladla jen lehký odpor.
Vedle sebe cvièili vyhýbaví hlavonožci, 
z jiného pohledu tvoøili hlavohlavouny.
Vytušili jsme konec a pomalu se vynoøovali.
A brali na sebe obvyklou podobu.
Vycházíš pøede mnou – zaèarovaný
do nebezpeèného hada touhy.
Do neskuteèného, neovladatelného,
snad až do paláce sladkého høíchu,
do paláce zakázaného høíchu.
Touha zùstává, jen šidítka se mìní.
Tìlo díky pohybu napøíè ubíhajícímu
a pøekrývajícími se perspektivami
se stává živým mìøítkem prostoru.

Dav se lehce vlní,
tu a tam cinkne sklenièka.
Pøi tøíštivém zvuku skla
postavy strnou, hlavy se obrátí,
obraz je nasvícen ostøe,
aby v následující chvíli 
se opìt lehce pohnul, zamlžen.
Obrat a otáèení tìla, kdy se uplatní 
nejprve kratší a poté dlouhá perspektiva,
pohyb nahoru a dolù, rytmus
otevøených a uzavøených nebo svìtlých 
a tmavých geometrických forem – 
to vše tvoøí jádro prostorové výpovìdi.
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Elastické horizonty 
Èasné pøedjaøí s prùhlednou krajinou.
Stromy mizí, ještì nenabírají na objemu.
Pole a louky zaèaly pøemýšlet, co je èeká.
Všechny zimní vìtry odvály jejich divokost.
V klidu poledne po nich kráèí muž objevitel.
Jeho magický svìt hledá zapomenuté snìní.
Nohama pøitom hladí obnažená stehna zemì.
Nakolik je naše mysl elastická?
Kam až ji mùžeme napínat?

Pìšina lehce posypaná skelnou drtí pøechází v chodník.
Mozaika dlaždic si vybírá barvu k mým støevícùm,
rozevlátým sukním, vyklenutým lýtkùm i k oèím,
které se dìsí uklouznutí po hladké teorii pocitù.
Mapa chodníku s poledníky a rovnobìžkami,
mapa s poskládanými a zaèištìnými obrazy.
Na chvíli jsme na nich oba a držíme se za ruce.
Potom ty zakopneš a sprostì nadáváš
a já se sama sebe ptám, kde stojím.
Zážitky se neutváøí pouze na základì objektù èi vìcí samých.

Bøízy se mlèenlivì kroutí na chvìjivì hnìdém pozadí,
na svìtlejší ploše se vzpínají jejich sestry k modlitbì,
jejich ruce splývají s oblohou a sní o vyšší spoleènosti.
Zrcadlo rybníka pùsobí záchvat paniky, vábí a láká.
Je to legraèní záminka k první návštìvì pánské ložnice.
Tváøí v tváø ohromným promìnám lidského myšlení
je tøeba naše hodnoty na všech úrovních znovu pøehodnotit.

Rychlost stínu
Žena a pes v temnotì lesa.
Pøes køíž pìšin se pustím za nimi.
Potkávám stromy, které pøede mnou ukroèují,
jejich suché listí je pøipraveno spustit zvonkohru,
naskládané lodièky putují po kmenech borovic,
poslední slzy zimy hledají cestièky do potoka.
Zelená barva se rozstøikuje v rùzných intenzitách.
Zelená barva zabaluje kmeny a smìje se pøitom.
Zelená pøevléká mlhu a svazuje vrcholky stromù.
Okamžik zvýšené citlivosti roznìcuje situaci.
Stranou dopøedu, dozadu…
prázdná slova svìtla zní v promlouvajícím tichu.
Pøekrývání popøedí, støedního plánu 
a pozadí je zásadní otázkou prostoru.
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Keøe hoøely, i když je mráz lámal.

Na tmavém pozadí byl plamen jasný.

Zmrzlá pùda poèítala naše kroky.

Les nadosah zaškrtával naše roky.

I v tmavé aleji je možné vyrovnávat se 

se ztracenou láskou a pøipravovat se,

i když nevìdomky, na svìtlo.

Svìtlo, které oèima nevidíme,

mùžeme cítit. 

Svìtlo je nepøedvídatelné,

stíny nespojité.

 (Úryvky z knihy amerického architekta Stevena Holla Paralaxa)

David Brabec

Fragmenty
Samota dvorù

Dvory prázdné, 

holé støechy.

Zmlkni, blázne!

Ztichly vzdechy.

Na pavlaèi 

prádlo hnije, 

okna pláèí, 

rozbili je.

Cihly strohé 

práchnivìjí.

Daly sbohem

beznadìji.

Odpuštìní

nepøichází, 

køehké chvìní 

tmavých sazí.

Kaple III.

Zšeøelé zázemí
sakristie.
Svìtci jsou na zemi,
ubili je.

A prasklo zlomené srdce zvonu.

Andìlé bez køídel
neuletí.
Kde vùnì kadidel?
Tam kde smetí.

Chuchvalce plevelu na záhonu.

Není svit mìsíce,
svatozáøe.
Zmizely svìtice,
skryly tváøe.

Rozumìt jazykùm Babylonu... 
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U Božích muk

Na zemi zùstaly
voskové stopy.
Knot tiše dosloužil.
Dávno není.

Mlhy se pøevalí
pøes pøíkopy, 
pøes listí na louži,
pøes dláždìní.

Nikdo už netouží

Po vzkøíšení

Kostel

Drátìný plot z vitráží,
sklo rozbité.
Tisíc nocí na stráži, 
luny støíbøité.

Pavuèiny pøikryly
rozvaliny.
A déš� pøišel na chvíli, 
trojjediný.

Klika, dveøe dubové, 
oltáø chybí.
Synové a otcové...
Emblém ryby.

Øev motoru mì vytrhl z úvah o ne-
smrtelnosti èeského chrousta. Okolo 
okna mého domeèku usazeného nad 
lomem prosvištìla Lada. Ne princezna 
Lada; auto. Bylo ráno, 6.40, a nepro-
svištìla by, kdybych nemìl u silnice nad 
lomem dokoøán vrata, já mameluk. Kaž-
dou sobotu (byla sobota) jsem je ale rá-
no otevíral Jardovi.

Vždy v montérkách pøijíždìl vyrábìt 
dlažební kostièky a taky dnes už zaøe-
zával, až to od stroje práskalo. Bum, 
bum, bum. A zas. Štìpiny odletovaly, mìl 
však ochranné brýle. Už to znal. Léta.  
Žil vedle na vsi. Mechanismus stroje na 
dlažbu jej ohrožoval jen málo, ale vraceli 
se k sobì, on a stroj, po plných šest    
dní v týdnu. Mocné Jardovy packy se èi-
nily, takže nevnímal nájezdy Lad na lom.     
Ký ïas? 

Ve služební kšiltovce, bez bundy i zbra-
nì, tedy když nepoèítám paralyzér, uhá-
ním za vetøelcem. „Hej! Vy projíždíte lo-
mem až do prdele? Tudy neprojedete.“

Otevøely se dveøe oranžové obytné 
buòky, když jsem ji míjel, vyskoèil mladý 

Sergej. Ale bez kalhot. Zapadl zpátky, 
málem se pøerazil o kocoura, natáhl tep-
láky oznaèené Ferrari, obul rudé botky  
té samé firmì zaprodané, prohrábl èupøi-
nu, zase byl venku, ale zíval. Do pùl tìla 
nahý, jak se probudil: „Jak to hlídáš?   
On ti projel? Co je to za vola?“

„Nì znáju!“ Bìželi jsme mezi haldami 
kamení k zadnímu pletivu, kde Lada 
zastavila a couvala. Otoèila se výhrùžnì 
jako diverzantka, rozjela se mamlasùm   
v ústrety. Ale opravím to. Sergej není 
mamlas.

Sergej, to� prostý Ukrajinec, kluk sa-
má žíla a sval, hrdý na vlast, na víru mat-
ky své a otce svého, na ruce své. Už je-
denáct let zaøezávají ony nemalé ruèièky 
z Ukrajiny v tomhle èeském lomu a pøe-
dák Sergeje nechal bezplatnì žít v buò-
ce jen pár krokù od okraje obøí jámy.     
Ó, žij si zde, ale pracuj! Úètujeme spolu.

„Mam spravit druhou drtièku,“ øíká 
hrdelním tónem šlachovitý mameluk, 
když se vysouká z Lady. „Kurva, ale   
kde zùstala ta éra? Ještì nepøijeli? V pùl 
sedmý mi pøece mìli zobat z ruky u ko-

Ivo Fencl

Lom
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Pøedal jsem službu. Mizím z práce.    
Z legrace ještì bouchnu z boku na Ser-
gejovu boudu. Nesesype se. A snad jim 
nezaskoèilo! Dost úzkostí. Šlapu pøes 
vrch na bicyklu a dolù sjíždím okolo hos-
pody v našem mìsteèku; doma pozdìji 
uléhám a veèer pøes les zpìt. V sedm 
straším v lomu zas. Je to už jako ten 
pocit, který se dá vyjádøit jen dvìma 
francouzskými slovy. A znovu. A znovu. 
Buch. By� jen o víkendech, zatímco v týd-
nu se pokouším dìlat nìco jiného.

Obcházím za soumraku areál, jsem 
sám. I buòka pùsobí jako mrtvá (asi se 
udusili kostí) a je legraèní kontrolovat 
díry v plotu, který ani nenatáhli okolo 
celého lomu. Ale dìlám to. Dál. Dál krá- 
èím jako ohaø a vím už, co najdu na tra-
se. Bagry, auta, bagry, auta. Kryt s dy-
namitem a honem zpátky. „Tys nezavøel! 
Co vìtráš?“ vítá mì v baráèku vztekle 
Sergej. Chystá sobì i stále ještì nevi-
ditelné partnerce veèeøi. Guláš? Má to 
hodnì masa a zeleniny a koøení. Nu, 
spíš boršè. „Je tu Adina?“ ptám se.

Dáma vchází. Sluší jí to. Ale pøed ní 
mìl Sergej skuteènou krásku. Èešku. 
Dlouhovlasá Adina je ovšem hodnìjší, 
jak už vím, a z rodné Ukrajiny. Potkali   
se ale teprve tady v Èesku. On je pros- 
tý kluk, ale ona má vysokou. U nás je 
ovšem ráda za práci u pásu. Zatím? 
Navždy? Adina žije na ubytovnì v deset 
kilometrù vzdáleném mìstì a pøes tý-
den se nechá autobusem co ovce ode-
vzdanì vozit do dalších padesát kilo-
metrù vzdálené montovny a považuje to 
za výhru. Víkendy oddanì tráví s pod-
mraèeným Sergejem, jehož pøedchozí 
partnerka Sabina byla obklopena vìru 
vypeèenou rodinkou. Ukrajince zneuží-
vali, jak jsem rychle pochopil z jeho na-
ivního vyprávìní. Upravil jim dva byty, 
pomáhal øadu let jejímu otci ve firmì,  
kde mu ale pak øekli, že nezbývá na je-
ho plat. Nakonec mu dala kvinde. „Zra-
dila,“ jak øekl. Stále ještì jsem Sergeje    
v duchu vidìl v šoku poté, co se to stalo. 
Neumìl uvìøit. „Za vše.“ Od té doby 

várny! Je skoro sedm. Do prdele.“ Jen 
oni mu pøesnì prý øeknou, co je v drtièce 
jejich firmy na cucky. „Vy dva tìžko! Co 
civíte? Aby to nìkomu z vás tak rozse-
kalo ještì tlapy. Vole, co je?“

„Opisuju si vaši espézetku. Jak se 
jmenujete?“

„Larus.“
„Tú-u.“
Další návštìva? To je cvrkot. Ale klid! 

Jde o služební auto mé bezpeènostní 
agentury. Zastavuje a ven se štrachá ci-
kán Štefan. Zdravím jej.

„On má Jirka dneska volno,“ informuje 
mì. „Tak ma vyzvedli na recepci v hotelu 
Pig, kde jsem byl – jako každej den – od 
veèera, nó, a budu ještì hlídat pøes den 
lom. Nevadi?“ krátí.

Jsem rád. „Proè? Fajn.“ Podáme si 
skoro bratrsky ruce. Už jsem se uklidnil  
a Sergej mávne rukou. Mizí v buòce, kde 
má Adinu. Ne fenku. Holku. Larus to ne-
tuší. Popojel Ladou k drtièce a zapaluje 
si. Èeká. Je konec bøezna. Nad propastí 
lomu na žulu krouží holubi a hejno 
vrabcù, utvoøili jinaèí kruhy než kouøové 
a Jarda nepøestal vytváøet krychlièky   
ani na sekundu. Sere na svìt, už abych 
byl doma (ví) a je to rutina, léta zkuše-
nosti. O prsty už nepøijde. Buch. Buch! 
Agenturní øidiè odjíždí. Kliïas by zùstal  
v klidu, ale já jím nejsem. Zebe mì. A ce-
lý èas jsem idiotsky zvažoval: Není to 
bouda na mne kýmsi nalíèená a zkouš-
ka, jak hlídám? Chytaèka? Past? Ani ten 
Sergejùv komisní ranní výraz mi na klidu 
nepøidal. Nic naplat, paranoidním jsem. 
Malilinko. Ale proè?

Nemìl bys být. Je mír! Máš práci. Nic 
se nedìje a tyto stavy bys mìl odkop-
nout do jámy lomu. Jako chlap. Zklidni 
se, brachu, velím sám sobì jako na 
vojnì. Hlídáš, hlídá, hlídáme! Tak zní 
heslo naší firmy. A lom? Jen díra v ze- 
mi. Odpovìdnost na místì, ano, a naftu 
z nádrží tu vysávali a kradli, ne že ne, 
ale strach jest tvùj nepøítel, sokolíku. 
Pomni. Pomni a vìø si.
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uplynul rok. Jak se našli s Adou? Asi 
pøed šesti mìsíci, ale podrobnosti hlída-
èi domku neprozradil. Jen mi došlo, že 
napodruhé už vìdìl, co dìlá. Ba bylo    
to jako z uèebnice, jak si nyní budoval 
nový vztah. Je ale rozumový pøístup        
v tìchto vìcech tou pravou cestou?       
Já byl vždy proti podobnému názoru; 
taky jsem ovšem sám. Mám tu však 
zázemí. Zato Sergej? Pro Krista! Je ci-
zincem v cizí zemi a kdož ví, co cizinci 
zbývá? On hladí svého cvièeného ko-
coura, skuteèného pána lomu, a zavede 
mì i Adinu pøed baráèek. Stojí tam hrá-
dek ze žulových kostièek. Trochu stra-
nou, aby nepøekážel.

„Když jsem sem pøed jedenácti roky 
prijéchal, zaèal jsem ho cementovat          
a dva a pùl mìsíce mi to trvalo. Je krás-
nej, ne?“

„Zarùstat ho ale necháváte. Bejlí, moc 
bejlí,“ namítl jsem. Je to iluze, chlapèe   
a chlape!

„Vím. Svìt!“ To øekl. Zase jsme se vrá-
tili do domeèku. „Snad mi hrad neroz-
metají."“

„Kdo?“
„Pøijede pár Maïarù.“
„Cože?“
„Ty se divíš? Proè? Vy, Èeši, nechcete 

makat. Už mìli pøijet odpoledne.“
„A kde budou bydlet?“
„V tìch zbývajících buòkách.“ Zaryèí 

motor. Maïaøi jsou tu. Ètyøi. Vyházejí je 
na zem a najaté auto mizí. V taškách se 
jim blýská vodka, na snìdé kùži mají 
tetování, na kebulích málo vlasù a uvnitø 
nemnoho myšlenek. Èesky se nenauèili. 
Soužití, které následuje, by mohlo být      
i horší. Týdny plynou za debat se Ser-
gejem a jeho dívkou i pøi sobotních pit-
kách s Maïary, kterých se ale v podsta-
tì neúèastním. Chlastají a nudí se, ale 
zatím to na kriminál není. A to jsem rád. 
„Ty, Sergeji! Nevypadneš aspoò dnes do 
vsi na pivo?“ divím se další pátek veèer, 
když celé Maïarsko zmizelo taxíkem do 
velkomìsta za tìmi lehèími ženami.

„Kape ti na karbid? Já už do zdejší 
knajpy nevlezu. Pøece jsem ti vyprá-   
vìl, co jsem tam zažil. Za chvíli pøijede   
z mìsta Adina a vy Èeši jste chamraï, 
nezlob se. Neobstojíte. To chování. Leje 
do sebe gambáè, druhý se mu sápe     
na holku a on... Nièevó. Ani �uk. Žádná 
reakce. To by se v Kyjevì takhle nese-
mlelo, tam už by byly kudly venku. Jsem 
kluk ulice, víš, ta mì vychovala. Tohle     
si u nás chlap nenechá líbit. Ještì mì 
okøikli. Nevydržel bych to mezi nimi. Ne-
rozumím! Nikdy víc.“

„Ani u táboráku?“
„Ale jo. Tam to ještì zkusím.“ 
V nákupním støedisku ve vzdáleném 

mìstì se onehdy Sergej odhodlanì 
svlékl do trenýrek, jak mi vyprávìl, a ne-
chal se obletovat svùdnými prodavaè-
kami. Nakoupil onu památnou soupravu 
oznaèkovanou koníèky ve žlutém poli 
(Ferrari), ale poøídil ji hlavnì proto, aby   
v ní štrádoval z lomu k táborákùm a...

Zpátky. „Je to pøece, Lorenci, nejlepší 
znaèka.“

Co jej to stálo! Jinak tolik škudlil. 
Zaèal jsem mluvit o jejich potenciálním 
bytì u nás v mìsteèku, ale zmizeli s Adi-
nou v buòce a já rád pozdravil pøedá-
kovu dceru Lenku, která opìt pøišla 
uklízet. Byla to hezká ženská nìco pøes 
tøicet, mnì však už bylo devìtaètyøicet,    
i nevidìl jsem tu šanci, aè jsem nebyl 
zadán.

„Vás to baví jen hlídat?“ vyzvídala 
znovu. Snad jsem si to jenom namlou-
val, ale pøipadalo mi, že vyslovuje otázku 
pohrdlivì.

„Když mám volno, dìlám i jiné vìci.“
„A co?“
Na to jsem nedokázal odpovìdìt       

a vše se mi tím pádem zaseklo jako 
vždy. Necítil jsem se k nièemu vhodný, 
nicménì ani pøedákova zetì vidìt ne-
bývalo. Dáma oèividnì zùstala sama       
s malou dcerou a rodièi. Náhle mì na-
padlo, že její otec (zvyklý na sortu chla-
pù z lomu) hned tak nìkoho nevystojí. 
Má to dcerka tìžké. I zametal jsem pøed 
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Lenkou nepovýšenì a ona vytírala tak 
dlouho, až jsme došli k WC. „Tam už 
pøed tim mym mopem nic zametat ne-
musíte, hrdino.“

„Jasnì.“ A vybavily se mi nápisy, kte-
rými pøed rokem v nìjakém záchvatu 
pokryla dlaždièky nad mušlemi. To, co 
užíváte, je kratší, než se vám zdá, a pro-
to pøistupte, prosím, ještì blíž. Uklízím 
zde. Jak èas plynul, pracovníci sice cho-
dili také moèit, ale jinak se na žule v lo-
mu ti mladší støídali. Nìkdo vydržel déle, 
nìkdo odpadl tøetí den. A já se zeptal: 
„Co myslíte, Lenko? Jak dlouho bych 
vydržel pod vaším tátou?“

Zarazila se, napøímila. Pøestala vytírat 
ten hajzl. „Ale pøece… To každý mùže. 
To nechápete? Co si poøád myslíte, vy 
všichni? Jste jeden jako druhej. Myslíte, 
že je tøeba jen Rambù? Jde o to se na-
uèit sekat kostky a není to lehké, ale     
vy zatím všichni zdrháte pøedem a on  
má Sergej pravdu. Je to èeská malost.“ 
Vytírala dál. Rychle. Co se mì týkalo, 
chtìl jsem nìco namítnout, ale pøeruši- 
lo nás øièení motoru. Ejhle (vybìhli jsme 
z domeèku)! Svalnatý Maïar (zcela 
namol) øídí bagr areálem.

Kdybychom byli v románu, strefí se 
nakonec do té obøí ïoury, blesklo mi 
naivnì hlavou a naivnì proto, že v realitì 
se vzápìtí utrhl bøeh a masa hlíny se zøí-
tila za gravitací k jezírku, kde se Maïar-
sko hned první den opile koupalo.

Hle, sleduji let bagru. Je to možné? 
Pøevrací se, pásy své pánu Bohu do 
oken zdvíhá, dopadá. Vytáèím 155. Pak 
ale onen borec živ a zdráv vyplouvá.      
V šoku jsme si dali tehdy s Lenkou pusu. 
A se Sergejem? Nikoli. Došli jsme pøes 
vrch po svých k nám na pivo a místní 
žebrák Mára tam jen zase somroval       
a loudil prašule i na hrdém Ukrajinci. 
Vyšli jsme na vzduch, moèili a Sergej   
mi povídá: „Já se ani sem nevrátím.“

„Ale mì nejspíš brzy pøeloží. Pak se 
tady obèas sejdem.“

„Já nevím.“ Vrtí hlavou. „A co Lenka?“ 
ptá se. Odvádí jen øeè.

„Lenka? Nic.“
„Staèila by možná pusa, pako. Bozk. 

Nebyl už? Já vás vidìl.“
„Takže víš, že by nestaèila. Už konèí 

se den.“
„Zase ta malost.“
Ukázal mi, nevím proè, køížek. Vybavil 

jsem si, že má Adina stejný. „Pra-vo-sla-
ví,“ slabikoval. Já si uvìdomil, jak se on   
i Ukrajinka k sobì pøede mnou vždy cho-
vali cudnì. O to ale nešlo, ne pøede-
vším, a skuteènì jsem ho víckrát do naší 
hospody nedostal. Sergej se domníval, 
že pochopil princip soužití s Èechy.

Radìji bude pro sebe a jen s Adinou. 
Ostatnì se našli. Vrána k vránì a víra     
k víøe, a když nemìl v lomu ji, øedil èas    
o samotì sledováním cizokrajných filmù, 
které stahoval. Jen žádné knihy bohužel 
neèetl a nejspíš si nikdy nepøeète ani tu-
to povídku, ale jeho pøístup k pøíbìhùm   
z pláten mi byl sympatický, nebo� málo-
která blbost u nìj obstála. A Maïar?

Muž, jenž utopil bagr? Co byste èe-
kali? Vylili jej, aè se z vody nalité tam      
z bokù lomu štrachal bodøe a silácky. 
Všichni Maïaøi museli. Jít. Pracovali 
ostatnì naèerno. A nijak moc bíle ani ne-
pronikli pøes hranici. Nahradila je skupina 
Ukrajincù, ale nìjak se také nepovedli. 
Žádní noví Sergejové! Bohužel. I on se 
od nich – po pár pokusech je uèit – od-
vracel. Tušil jsem, že ani z nich tu nikdo 
nezùstane, a lom žil i životem pøírodním, 
i životem chlapským a vítal dennì nejen 
toulavé koèky a zajíce a srny, ale taky tu-
cet postarších místních makáèù. Ještì 
neodešli, by� každý pokukoval po dù-
chodu. Mìli to za pár. „Až ale odejdou...“ 
øekl mi jednoho dne pøi posilování Ser-
gej. „Až odejdou, kdo z vás tu bude dì-
lat?“

Nikdo. Nebo� vše vzdali Maïaøi a po 
nich Ukrajinci, až jsme tady zbyli jen já, 
Lenèin táta, ona, Sergej a Adina.

Žilo by se nám v tom lomu krásnì až 
do smrti, ale skuteènì mì pøeložili.
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Karolina Válová

Ani lítost ani obrácení ani odpuštìní
Mnozí ještì ani dostateènì ètenáø-  

sky nestrávili loòskou kompozici románu 
a do nìj vložených básní v knize  Déš� 
který nebyl a již vyšla další publikace 
Miroslava Sosoie. Na  køtu knihy Žlutej 
král (HereLove, Hradec Králové 2016) 
pøedstavil autor, pùvodem z Klatov, který 
podle svých slov momentálnì žije „mezi 
Šumavou a Bavorskem“, svou pátou 
knihu za posledních šest let. Zajímavé 
èíslo, zvláš� uvážíme-li, že autorovi je 
šestadvacet. První sbírku nazvanou Po-
sibilita (2010) vydal básník samizdatem 
bìhem studií na Èeské zemìdìlské 
univerzitì. O rok pozdìji se s touto sbír-
kou pøestal ztotožòovat a definitivnì ji 
zavrhl poté, co radikálnì zmìnil názor  
na tvorbu a našel specifický autorský 
výraz. 

V roce 2011 zaèal Miroslav Sosoi spo-
lupracovat s nakladatelstvím Èeskoslo-
venské anarchistické federace a pøedsta-
vil pøelomovou sbírku Tìla. Jeho nezvyk-
lá „experimentální poezie“ v  neèekaných 
pomìrech a ve jménu dekonstrukce mí-
chá vše od romantismu pøes dekadenci 
po postmodernu, od sonetù po grafické 
inovace, od narážek na biblické texty po 
odkazy k dílùm souèasných spisovatelù 
a filozofù. Výsledkem je temná, až natu-
ralistická drásavá živoèišná poezie bo-
lestných výkøikù, které zní mezi naléha-
vým milostným šepotem. Poezie, kterou 
autor tvoøí v zastoupení za „odporného 
andìla“ svého nitra. Sosoiovy hutné 
verše se svou rychlostí a struèností po-
dobají textùm písní, které kdysi psal 
napøíklad pro dodnes aktivní klatovskou 
punkovou kapelu SVZ. 

O rok pozdìji pøichází sbírka Cruor 
Bestia, v níž poprvé velmi zdaøile kom-
binuje prózu a poezii, aby tak definoval 
další charakteristický rys vlastní tvorby. 
Naplno se rovnìž vìnuje „básnické tour“, 

sérii autorských ètení na pomezí exta-
tické performance za doprovodu živé 
hudby po nejrùznìjších èeskomorav-
ských klubech a literárních kavárnách. 
Ve sbírce se více než èasto objevuje té-
ma „šílenství“ a jeho nebezpeèných hra-
nic, které následnì prostupuje všechna 
autorova další díla. Cruor Bestia vznikla 
na cestách mezi Plzní a Prahou, mezi 
pøednesy a koncerty, ve víru nespouta-
ného noèního života, na dnì vypitých 
sklenic alkoholu, ke kterým se autor hrdì 
pøiznává. Jeho aktuálním mottem, kdoví 
zda tvùrèím nebo životním, koneckoncù 
je „nevyprazdòuju lahve, to ony mne“. 

Z tvorby Miroslava Sosoie je me-
diálnì nejdiskutovanìjší sbírka Pokání      
z roku 2013. „Vtíravì noblesní, agresivní, 
romanticky vulgární, nevšední a origi-
nální poetická èísla plná výkøikù i smut-
ných pohlazení,“ tak ji v pøedmluvì cha-
rakterizoval Jiøí Hlobil, kurátor Zápa-
doèeské galerie v Plzni. Malíø a grafik 
Šimon Sýkora, Sosoiùv vrstevník, ka-
marád a pozornì naslouchající ètenáø, 
zdokumentoval období vzniku knihy ve 
své klauzurní práci nazvané Lunatics.    
V umìleckém dokumentu se snažil 
zachytit noc jakožto odvrácenou stranu 
svìtla, krásy a vùbec života, stejnì jako 
období pøíhodné pro èerpání inspirace   
a tvorbu, období svobody, období tajem-
ství. Miroslav Sosoi v dokumentu èás-
teènì hraje a jím ètené verše podkres-
lují zábìry mìsíèních nocí, industriálních 
zátiší a neobvyklých osobních i spole-
èenských situací.

Jedna z úvodních básní s názvem 
Babí léto je trestí „prchavých“ motivù Po-
kání: „Když jsme pøišli domù, stále v nich 
[rudých kadeøích] byla cítit svìžest mla-
dého vìtru a mokrého listí jableèného 
sadu. Když jsi prošla kolem ohništì,        
z tvých vlasù a ramen se zaèala nebes-
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ká voda mysticky vypaøovat…“ Ony mo-
tivy-symboly nacházíme rovnìž v ná-
zvech ètyøech èástí sbírky Pìt krokù od 
ohnì, Hoøící alej, Jableèné listí a Beze 
zbytku.

Prostøednictvím „mokrého listí z jab-
leèného sadu“ je zobrazena jabloò, 
strom poznání dobra a zla. Vlasy jsou 
asociovány se ženou, což je spojení, 
které má v literatuøe dlouhou tradici.       
V Pokání nacházíme kadeøe èechrané 
vìtrem nebo sepnuté hoøícími sponami   
v pøípadì svádìné ženy, ale také vlasy 
„ze kterých nic nezbude“ v pøípadì že- 
ny vy-užité a zne-užité, vlasy uvolòující 
se z copu, „pøislíbené“ milenci, stejnì ja-
ko vlasy padlých krasavic urousané od 
mužského semene.

Autor sám oznaèil Pokání v jednom 
novinovém rozhovoru za svou nejkru-
tìjší knihu odehrávající se „v neprù-
stupných krajinách pøedpeklí“. Na první 
pohled je to pøekvapivá definice, proto- 
že Pokání je ve srovnání se skuteènì 
syrovou a témìø násilnou Cruor Bestia 
místy až nìžné, meditativnì zadumané   
a introspektivní. Èímž ovšem nechci 
tvrdit, že nás v této sbírce básník ošidil   
o pro nìj typické a velmi uvìøitelné obra-
zy delirií, všemožných tìlesných tekutin 
a mrtvol. I neodmyslitelný expresivní ja-
zyk je ponìkud upozadìn ve prospìch 
kreativní mozaiky neèekaných zdrob-
nìlin, èeských novotvarù a latinských 
slovních høíèek. Na druhý pohled, možná 
na druhé pøeètení, se však dosud skrytá 
krutost opravdu ukáže. Nejtranspa-
rentnìji v básni O pùlnocích i polednách, 
v níž je položená zásadní „otázka ble-
dých oèí a ohoøelých nohou“. Na otázku 
se pokouší odpovìdìt žena uvìznìná    
v klaustrofobicky stísnìném a velmi 
nepøíjemném prostoru. Kde je to místo,  
v nìmž kromì samoty trpí zimou a po-
stupnì se skrze pøirozené projevy živé-
ho organismu zbavuje vší lidské dù-
stojnosti? Ve vìzeòské cele? Ve zdán-
livém útoèišti váleèného krytu? V „krášli-

vì høejivé postkomunistické klícce“? 
Nejspíš pouze v lidském nitru. Každo-
pádnì bledýma oèima nevidí a její 
ohoøelé kotníky neumožòují pohyb. 
Bìhem polo-nocí a polo-dnù, na pomezí 
mezi èasy, v dobách oznamovaných 
zvukem zvonù se jako høíšnice a kající 
ateistka nemodlí, ale trpnì „snáší doteky 
svého Boha“. A vìzte, že se opravdu 
nejedná o pøíjemný kontakt. Ke stejnému 
se vrací prozaický fragment Momó, v níž 
je narozené dítì položeno otcem-bohem-
šéfem do kartonové krabice a zbaveno 
tak možnosti pohybu. V básni Pod vli-
vem èteme: „…v tak malé místnosti já 
kleèím stísnìný nedbaje možnosti se 
dùstojnì hýbat“. V Dominus, Deus, 
Sabaoth taktéž: „Jsem sám na stolové 
hoøe v klaustrofobické pøedstavì potla-
èené vírou v Bohy a jejich syna…“

Zmiòovaná krutost celé sbírky je prá-
vì v pøiznané podobì vlastního nitra 
chápaného jako prostor. Prostor zprvu 
líbivý, jenž se poté nenápadnì mìní       
v past, do které se sami lákáme vlast-   
ní neèinností a lhostejností, pøièemž 
jsme „obvázáni jutovými vlákny temnoty 
a shozeni v propasti takzvané svobody“. 
Život v iluzi je nebezpeèný a odráží stav 
spoleènosti, z níž je autor pøinejmenším 
znechucen. Ve verších básnì Plectrum 
ante portas èteme: „…s balvanem na 
krku klesám hloub do vody. /…/ Tlak je 
tak bolestný a mé dno tajemné, klesám 
tak pomalu, stále hloub do sebe. Hleda-
je svobodu v nitru a pøece ne, voda tu, 
voda tam, svou volnost ojebe.“

Báseò První noc v novém, která uza-
vírá celou sbírku, nabízí nejradikálnìjší 
možné øešení. Muž se snaží zabydlet     
v arkýøi. Proti stísnìnosti bojuje zaøizo-
váním „útulného posezení“, které má po-
sloužit k vytržení z jeho šílenství. Z po-
tøeby „útulného posezení“ vraždí oba 
spolubydlící – identická dvojèata, a jeli-
kož si po jejich smrti poprvé všímá dvou 
naproti visících a navzájem se odráže-
jících zrcadel, spekulujme o sebevraždì. 
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Nitro se stává hrobem. Záludnou „otázku 
bledých oèí a ohoøelých nohou“ øeší         
i zoufalí poutníci, kteøí žádají útoèištì      
v cizí zemi slovy „již nechceme pøed 
vámi a vašimi modlitbami prchat, kotníky 
máme ohoøelé, svìdomí zdeptaná…“      
z básnì Z nièeho nic není, z nièeho nic 
nevznikne. Ono „a nihilo nihil“ by mohlo 
platit za podtitul knihy. Poutníci i vìznìná 
žena dochází k závìru, že k odpovìdi   
je tøeba pøedevším „ta posraná kuráž“ 
nebo alespoò „dostatek pøíèetnosti“. 
Ticho a klid v nitru-svìdomí, to jsou hlav-
ní høíchy, ze kterých se kají autorovy ly-
rické subjekty. Jsou uzavøené do sebe, 
nechají se trýznit. Nestaèí si posypat 
hlavu popelem, ale vykøiknout, jednat. 
Toto lehce revoluèní nabádání potvrzuje, 
že spoleènì s autorem stále vìøíme 
naivní myšlence, že obrácený høíšník je 
cennìjší než programovì celoživotnì 
ctnostný èlovìk.

„Prý jsem se prohøešil, prohøešil. 
Prohøešil! Bez oèí vnímáním svìtlého 
okolí? Co jsem to ukradl? Sluneèní 
trojspøeží? Na co jsem zapomnìl? Na 
vlastní svévoli? /…/ Prý jsem se pro-
høešil? – Dìsivým vøískotem. Na co  
jsem zapomnìl? – Na nevlastní hoøe.“  
To jsou první a poslední verše básnì 
Divadlo. Samotný název sbírky Pokání  
je všezahrnující a vševystihující. Pokání 
je hlavním tématem, zpùsobem existen-
ce, zaèátkem i koncem. Skrze verše 
èteme o nejrùznìjších zpùsobech poká-
ní a prostøednictvím použitých symbolù 
je chápeme v rùzných rovinách. Milenci 
si øíkají „pojïme se kát“, alkoholem po-
silnìný „kajícník“ vypráví o pìti promar-
nìných propitých dnech… Pokud by-
chom však v Pokání Miroslava Sosoie 
hledali onen tradièní symbolický postup 
zahrnující lítost, obrácení a odpuštìní, 
tak ten opravdu nenajdeme.

1.
Když vidìl rozdrásanou vránu
ležet na provlhlé silnici
tak si vzpomnìl na den
kdy zemøel obraz nad katedrou
a všechny ty støeva okolo
vypadaly jako špagáty
z nebeských dun
na nichž visí symboly prenatálního
                                                    poklidu
vždy� noci ještì nejsou
tak mocnì pusté
jako tenkrát
když zase nepadal sníh
a veèeøe vychládala rychleji
ale možná to mìlo smysl
a celý ten manifestní pohøeb
volal po úniku z trezoru

Ladislav Slezák

Pár flekù na obzoru
Však ta rozdrásaná vrána
nikým nepohnula
a proto zbylá hejna
dál vzlétávají
z opadaných stromù
které zùstaly vybroušené
zamrzlou rosou
jako tenkrát
jako tenkrát

2.
Nabrala do dlaní
všechny ulice a námìstí
jež minuly staletí
povrchních dìjin
smáèených slzí múz
ztichlých jako kamenné
družky èasu
na renesanèních podstavcích
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Chtìla je rozfoukat
pøes celý širý svìtadíl
sešitý z baletních sukýnek
a øeznických zástìr
aby všechny stezky
protekly prachem
lebeèních skel
až teprve pak
budou úzké boky
pøesýpat pomaleji
a ona bude opìt
usínat s úsmìvem
na okoralých rtech
vždy� padající písek
bude zajisté zdravit
všechny ztichlé
bolesti

3.
Zakopl jsem
a mlhavým pohledem
vidìl žehnajícího Krista
uvíznutého v portálu
tak proè pláèeš, Marie
vždy� andìlé jsou na cestì
a havrani ještì daleko
jen z toho supa mám strach
hlavu má jak stvoøenou pro rohy

Ten první ranní svit
vše prozáøí
a tvé oèi, panno
vyschnou navždy
každou kapku krve
pojme zemì
každý kus masa
jednou zanese èas
jen tak mohou
další generace dýchat
vždy� mùžeme klidnì spát
andìlé jsou pøeci na cestì
a havrani ještì daleko

Dnes použiji tvùj závoj, Marie
dnes neuvidím svìt
až první ranní svit
vše prozáøí
naše talíøe
už nebudou prázdné

vždy� mlhavé pohledy
se po spánku
vyjasní

4.
Zatímco všechny Julie vstávaj
a vítaj zvlhlá rána
tak svíèkám dohoøívá knot
a mrtvá tìla po zemi
už jsou cítit hnilobou
asi nemìli pít
a prášky na spaní
mìli nechat kapse
vždy� Romeové spí
a nemá kdo zaplatit nájem
hlavnì že maj vyholenou
pùlku naduté hlavy
a jejich piercingy
spolklo maso
když Julie se oblizují
...vùnì masa

Zatímco všechny Julie vstávaj
a vidí tu spouš� kolem
a maèkají spouš� u spánku
život je pouš�
vždy� prospaly noci
zvlhlé ránem
a slunce radìj opìt zajde
proto èas a prostor
mizí v rukou
nehybných tìl
a smrt se stane
pouhým slovem

5.
Rozlité oèi
na promaštìném ubruse
na nìmž ležely
spolykané prášky
ale nemluvme o nadìji
stejnì jako šatníky
otevírají ústa
a sousta chrlí
pod okrové okapy
tak i povlávající šaty
nad útesem
zapadnou do nejzazšího 
koutu skøínì
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nìkam pod mýdlo
ale nemluvme o lásce
nemluvme o nitích vrb
zachycených ve vlasech
vždy� jsoucno
prostoupené vìtrem
ovine prorostlé lahve
s vùnìmi
ale nemluvme o smrti
mluvme o spoleèném šatníku
architektonickém skvostu
okoralé minulosti – tedy budoucnosti
ano
zase mluvíme o smrti
existuje však jiné téma
k rozhovoru

6.
Klatba na všech siluetách
a neposkvrnìných stínech
odpovídá šepotem
vyschlých ústních oáz

Prej posouvaj se hranice
prej všech pohledù v klínech
prej na všechny vyhoøelé
prej malý lok benzínu

Pøístavy však již pohltily bøehy
pohltily kamenné barikády
vycpané slámou
opøedené siluetami
a stíny
høíšnými stíny

7.
Když komín vyprskl poslední zbytky
kouøových clon
a indiáni se vydali na západ
tak poletující sáèek
vdechnul pocit marnosti
a v genech skuteènì není vše
ani v páteøi, kterou opustil
již pøed lety
nìkdy hold nezbývá nic
než napnuté stìny
uzavøený uzlíèek nervù
a pár šáteèkù na rozlouèenou
jsou to však jen ukazatele
šipky a znaèky
které máme èíst

abychom došli poznání
nìkdy tak nejasného
že ho po vdechnutí vyprskneme
správnì
jsou nám na stopì

8.
Z každého zrcadla
jeho každého støepu
každého odlesku
zùstávají v rukou 
krvavé šrámy
ale obvazy spí
a melodie tepu
celkem klidnou chùzí
rozzáøila tisíc slepých oken
a jednu rozsvícenou garsonku
Molochu, bìž radìji spát

9.
Sliny na podlaze
postel ve zvìtralém povleèení
kvìtináè bez vody
a krev nad tìlem

Kávová zrnka rozdrcená v žilách
stopy pneumatik na podlaze
plyšáci opìt bez výrazu
a krev?

Až pøíštì usneš v pokoji
s cigaretou v puse
tak se pøesvìdè
že shoøí úplnì všechno

i ta zdánlivì nehoølavá krev

10.
Na bøehu armádních pochodù
zní salva
všem padlým sluncím
a všechny ty paprsky
stokrát vypité
snímají realitu
opøedenou pavuèinami
a prachem
z dìtských polièek
s rozladìnými loutnami
cínových vojáèkù
hledajících
touhu popadaných
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Akad Demikov

Tøináct
Pøesnì tolik typù lidí je, øíkám neradostnì, pøesnì na tolik typù se lidstvo dìlí:

na blbce domácí, zpravidla neškodné

na blbce venkovní, hluèné, zpravidla útoèné

na blbce spoleèenské a nevyzpytatelné, 
kteøí pudovì vyhledávají stáda spøíznìných blbcù

na blbce velkopanské èili po zbohatnutí

na blbce z chlastu, lenosti a vìèného brblání

na blbce nepùvodní napodobující manýry jiných blbcù

na blbce obecní èili s funkcí a razítky místo pohlaví

na blbce s talentem své blbství dlouhodobì skrývat

na blbce bez talentu, zato s odhodláním si talent obstarat

na blbce se schopností být vždy a za všech okolností výhradnì blbci

na blbce výmluvné a s jasnozøivými nápady, jak všechno a všechny pøechytraèit

na blbce sobìstøedné, kteøí jiné, zpravidla ještì vìtší blbce, shromažïují, 
a pomocí tìchto blbcù dìlají blbce z tìch ostatních

zatøinácté zbývají ti, kteøí, protože nemají, jak se vùèi výše uvedeným 
typùm blbství bránit, jsou vìtšinu života za…

kvìtù tulipánù
v nichž stojí napøímené
sevøené duše
naše
naše

11.
Èervení stojí
zelení tanèí
a centrum opuštìného mìsta
kreslí záhyby dechù
ze svých prasklých tepen
jenom jednou splynout
s pøerušovanou èárou
na novì položené silnici
pod koly letenek za štìstím

aby okovy mobilních dat
propadly beznadìji
z toulavých tøpytek
noèních skel
tisíckrát oslepených
dlažební kostkou
kostkou srdce
v centru opuštìného mìsta
moøi samoty
bøehu rozkoše
a vìèných radovánek
v nichž tkví èernobílo
v neznámé zemi
ztracené planetì
nìkde na fleku
nekoneèna.
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Marek Velebný 

Jak jsem hrál 
na petanqueových turnajích

Petanque (píše se i pétanque) jsem 
hrál už pøed lety s bráchou a ten mi 
dokonce koupil koule pod stromeèek. 
Nìkolik let je vozím jako závaží v autì, 
ale nemìl jsem dlouho pøíležitost s nimi 
hrát. Na literárním setkání na Slovensku 
na Martinskej poetickej jeseni bývá pe-
tanqueový turnaj tradicí. Párkrát mi úèast 
nevyšla a je fakt, že jsem dal pøednost 
spoleènému saunování s temperamentní 
Popradèankou Mirizmou, ale loni v Tur-
èianských Teplicích jsem se turnaje 
úèastnil. 

V parèíku v centru lázeòského mìs-
teèka jsme hráli v smíšeném èesko-slo-
venském družstvu dva Markové, tak 
jsme se pojmenovali na družstvo MM. 
Ani nevím jak, ale nakonec jsme vyhráli. 
A to pilný organizátor z Beskyd jménem 
George mìl sympatickou spoluhráèku,   
u které byl problém sledovat její pe-
tanqueové koule. Pøesto jsme vyhráli. 
Možná naše rozložitá a do tvaru koule 
soumìrná tìla se spoluhráèem Markem 
mìla na házení petanqueové koule 
správnou odrazovou základnu. 

A tak jsme letos v Martinì obhajovali 
loòské vítìzství. Jenže si se mnou chtìl 
zahrát kamarád Pavel. Tudíž jsme byli 
zase èesko-slovenské družstvo, tento-
krát s názvem Dvì koule. Docela jsem 
se tìšil. Pomáhal jsem vedoucímu Geor-
geovi nosit koule. Pøeci jen už není nej-
mladší a koule nìco váží. Pøedtím je 
nosil také Pavel. Pro jeho jogínskou vy-
sportovanou postavu to byla hraèka.     
To já se musel trochu pøemáhat. 

Doufejme, že mi nerupne v zádech, 
øíkal jsem si, a nebudu muset na masáž 
jako loni, když jsem z hecu nìkolikrát 
zvedl obøí èinky maséra Honzy. Po tré-
ninku v jeho soukromé tìlocviènì jsem 

se nemohl dva dny hýbat. Kolega Pavel 
mi sice prozradil, že také už zaèíná 
masírovat, ale chlapy že nedìlá. Navíc 
snìžné muže èili chlupáèe jako já ani 
omylem, to by na mne vyplácal celou lá-
hev masážního gelu. „To bych se ti moc 
nevyplatil,“ smìju se. „To by bylo drahý.“

Pro koulení jsme našli travnatý plá-
cek u dìtského høištì za knihovnou. 
Varianty byly dvì. Nakonec jsme zvolili 
tu trochu neš�astnìjší, kdy v zorném   
poli házených koulí byla v trávníku za-
betonována lavièka. „No to si dìláte...“ 
Ale prý to nevadí. Jelikož jsem byl Pav-
lem brán za zkušeného, házel jsem za 
naše družstvo malou oranžovou kulièku, 
košonek neboli prasátko, kam jsme se 
pak snažili umístit naše koule nebo je 
odpinknout soupeøi. 

Na zkušeného jsem moc dobøe neza-
èal. Snažil jsem se rozhoupat své tukové 
polštáøe ze strany na stranu nebo spíš 
zezadu dopøedu, ale výsledkem byl   
spíš slabý hod. „Ukaž, chlupáèi,“ øekl 
Pavel. „Takhle se to dìlá, na tohle žád-
nou babu nechytíš,“ a umístil dva skvìlé 
hody blízko košonku. „To víš, ty seš 
maèo. Tobì to jde jedna báseò.“ Koukal 
jsem na Pavlovo vysportovanou, svalna-
tou postavu ve znaèkovém funkèním tri-
ku. „Taky na tobì mohla Mirizma v saunì 
oèi nechat. Od tebe by si nechala bez 
mrknutí udìlat dalšího svištì. Vždy� øí-
kala, jak ráda rodí dìti.“

V prvním kole jsme nad Poláky vy-
hráli, i když jich hrálo víc. Støídali se        
v družstvu ètyøi, takže si každý hodil 
koulí jen jednou. Ale byla to spíš Pavlo- 
vo zásluha. Párkrát jsme si hodili na 
zkoušku a už jsme jeli, tedy házeli. Po-
koušel jsem se o jakýsi styl, ale spíš 
jsem házel slabì. „Uááá. To snad ne. 
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mne Pavel. On sice umístil své koule 
docela slušnì, ale soupeøi ho pøepinkli. 
Já už ten bod neuhrál. „Sakra, doparoma 
už.“ Zase pøíliš krátký hod. „Do píèe...“ 
neprozøetelnì mi uniklo. „Mùžeš nám, 
prosím, ukázat tu dírku v trávníku, co jsi 
myslel?“ volala soupeøka, co jsem ji ne-
podal košonek. Zbývaly dva body. Ostat-
ní hladovci volali, a� to dáme, aby se šlo 
na veèeøi, jelikož už jsme pár minut mìli 
být v jídelnì o nìkolik ulic dál. Napnul 
jsem svaly a soustøedil se. Musím. Sice 
nebude žádná vítìzná sauna s Miriz-
mou, ale i tak musím, øíkám si. Bod. 
Bingo! Tak jeden už máme. George se 
snažil šlapat nám na paty, ale nako-   
nec poslal Pavel svou kouli také blíž 
košonku. „Huráááá, kurvááá, máme to!“ 
vyprsil se a plácli jsme si. „Máme to, pa-
ráda.“ 

George mi pøedal, tedy respektive 
zapùjèil pohár, který vypadal jako mon-
strance. „Víš, co se s tím dìlá, chlupá-
èi?“ opáèil. „Z toho se pije šampaòské. 
Víš, co tì èeká?“ „No jo, no, tak jdìte,   
já jdu pro ten šampus. Každá sranda 
nìco stojí,“ øekl jsem. Když ostatní spì-
chali na veèeøi, já rychle hledal stánek     
s alkoholem, nebo� jsem si nebyl jistý, že 
v pensionu budou sekt v poloprázdném 
baru  mít.

Veèer nás èekalo oficiální vyhlášení 
vítìzù i pokárání mé osoby a èervená 
karta za to slovo, co zaèíná „p“ a konèí 
„a“. Chytnul jsem se za uši, sklopil oèi     
a èervenal se studem ještì pøi vyhlášení 
za vítìze. „Já pako. To abych se pro-
padnul do západního Nìmecka nebo 
chodil kanálama,“ nadával jsem si. Geor-
ge pøi vyhlašování vtipnì prohlásil, že 
jsem asi celý rok s koulemi pilnì tréno-
val a leštil si je. Radìji jsem tøesoucíma 
se rukama otevøel sekt, nalil trochu do 
poháru a napil se. Pak jsem ho podal 
Pavlovi a dalším lidem, kteøí byli úèast-
níky petanqueového turnaje. Stejnì mi 
ale to ulítnutí zkazilo radost z vítìzství. 
Uvidím, jestli za rok pojedu zase.

No to...“ Využili jsme chyb soupeøe a na-
vzájem se s Pavlem doplòovali. Co 
zkazil on, trochu jsem vylepšil já a na-
opak. Nejprve jsme vyhráli dost výraznì 
a soupeø nemìl moc šancí. Pauzu, kdy 
se hrálo o tøetí a ètvrtou pozici, jsme vy-
plnili pozorováním sovy v korunì stro-
mu. Taky jsme sledovali a komentovali 
hru soupeøù. 

Okukovali jsme styl a obleèení sloven-
ské reprezentantky místního klubu z Vrú-
tek, u níž se èlovìk bez váhání díval ji-
nam, než kam míøí její hrací koule. 
Modelka se snažila o svùj styl hry. Její 
„koule“ ve výstøihu, kterými byla od pøí-
rody plnì obdaøena, byly èastým objek-
tem, kam se mužská èást hráèù dívala 
nejvíc. Ono také hrát v kostýmku a lodiè-
kách na trávì má své kouzlo. To už bych 
mohl pokraèovat ve stylu „muži, co èumí 
na kozy“. Èekalo nás kolo o první a dru-
hé místo. „Ty brïo, to je hustýýý, to se 
fakt musím snažit, abych to nezkonil.“ 

V posledním rozhodujícím kole jsem 
košonek po našich výhrách stále házel 
sám. Byl jsem pak tak navyklý, že jsem 
se po košonku sápal pokaždé, ovšem to 
zrovna vyhráli bod soupeøi z Beskyd. 
Hodil jsem tedy bezmyšlenkovitì košo-
nek na zem a nedal ho do ruky soupeøky. 
„Ty vole, teï jsem to pohnojil. Já pako,“ 
nadávám sám sobì. Taky jsem byl hned 
nazván hráèem bez taktu. No dobøe, tak 
jsem za hulváta. Tak aspoò uhrát body   
a sundat soupeøe sportovnì. Koneènì 
poøádný hod. „Jupííí!“ Tak se mi podaøilo 
pìknì umístit kouli blízko košonku. 

„Pavle, hraj na jistotu, aby ses mých 
koulí nedotkl a nenahrál soupeøùm!“ 
snažil jsem se být chytrej. Pokraèovali 
jsme v naší ofenzivì krok za krokem, 
pomalu po jednom bodì. „Jde to, ale døe 
to. Lehko na cvièišti, tìžko na bojišti,“ 
øeènil jsem. Na chvíli se hráèské štìstí 
otoèilo a beskydští soupeøi na nás zaèali 
nebezpeènì dotahovat. „Musím, musím, 
to dám.“ Tak jsem se pokoušel pekel-   
nì soustøedit. 

Vítìzství bylo na dosah. „Jenom dva 
body, vzchop se, padavko,“ povzbuzoval 
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Už mi bylo urèitì pøes pìtatøicet a zá-
jem o kavárny a podobná zaøízení u mì 
zcela pøevažoval nad zájmem o tìlo-
cvièny. Dùsledkem toho byla postupná, 
leè nevratná ztráta fyzické pøipravenosti. 
Pøesto i v té dobì jsem sportoval. 

Bìžím po pravé stranì fotbalového 
høištì a mùj bìh zpùsobuje, že mi vlají 
vlasy. Bìžím, protože mám za sebou 
první dvì minuty fotbalového utkání        
v rámci vnitropodnikové soutìže orga-
nizace, ve které pracuji. Osmdesát osm 
minut mì ještì èeká. Hraje se na høišti, 
které je blízko mého domova. Proto za 
postranní èarou stojí celá moje rodina      
a fandí.

Klusám po pravé stranì fotbalového 
høištì. Vlasy už mi nevlají, ale jsou pøi-
lepené k èelu. Bìhu už nejsem schopen, 
je za mnou ètyøicet minut utkání. Tìším 
se na pivo o pøestávce. Rodina stále stojí 
za postranní èarou a stále fandí.

Pajdám po pravé stranì fotbalového 
høištì. Nejsem schopen ani klusu ani bì-
hu, nejsem schopen už nièeho jiného.   
Ta tøi piva o pøestávce mi vlezla nejen  
do hlavy, ale i do nohou. Do konce utká-
ní zbývá deset minut. Moje rodina stále 
fandí, i když jsem se za celou dobu ne-
potkal s míèem ani jednou.

Stojím na pravé stranì fotbalového 
høištì. Do konce utkání zbývá jedna mi-
nuta. Bìh, klus, ba i pajdání jsou minu-
lostí. Právì v té chvíli se to stane. Do-
kutálí se ke mnì míè. K brance je to 
nìjakých dvacet metrù. Moje rodina za 
lajnou propukne v øev. Hlavnì její dìt-
ská èást.

Tatínku, dej gól.
Nesmím své potomky zklamat. Roz-

šourám se nejvìtší možnou rychlostí      
k brance. Øev za lajnou sílí. Když jsem 

Milan Èechura

Válka s pamìtí 
aneb Když spisovatel nepíše IV.

asi deset metrù od svatynì, napøáhnu 
nohu k rozhodujícímu kopu. Nikdo mì 
neatakuje, nikdo už nemùže. Jen bran-
káø jakž takž poskakuje a snaží se mi 
zmenšit støelecký úhel. S vypìtím po-
sledních sil… šlápnu na míè. Øev utich-
ne a já se kácím k zemi. To je konec.  
Jak jen se podívám svým dìtem do oèí. 
Ležím na trávníku a nechce se mi žít.

Co se však stalo? Slyším, že øev opìt 
sílí. Pozdìji se tato situace vyuèovala ve 
fotbalových akademiích jako Èechurova 
finta. Pøi šlápnutí na míè došlo k jeho 
stlaèení a následnému vymrštìní smì-
rem k brance. Zvedám hlavu, doposud 
zaboøenou v trávì, a ještì staèím za-
znamenat, jak se míè snáší pøes ležící-
ho brankáøe a pøekraèuje èáru, spojující 
dvì bílé tyèe.

Góóóóóóóóól!!!
To utkání jsme tenkrát prohráli tuším 

1:8, ale mùj gól všechno utrpení smazal. 
Ještì dlouho mé dìti chodily a chlubily 
se, jakého mají šikovného tatínka.

Nìkdy v té dobì jsem s aktivním (dá-li 
se tomu tak øíct) sportováním skonèil.   
Až když jsem dosáhl penzijního vìku, 
nabídl se mi k provozování sport, o kte-
rém vám povím v poslední èásti druhé 
kapitoly.

* * *

Ten sport, o kterém chci psát, je golf. 
Pro ty, co o nìm neví vùbec nic, bych 
rád øekl, že úkolem hráèù golfu, zjed-
nodušenì øeèeno, je dostat golfový 
míèek pomocí úderù nejrùznìjších holí 
do mròavé jamky, která je na konci 
každé èásti høištì, zvané také jamka. 
Tìch èástí je osmnáct, a èím ménì je 
tìch úderù, tím lépe. 
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Než se však dostanu k penzijnímu 
vìku, na který jsem upozoròoval v pøed-
chozím líèení, rád bych se vrátil o pat-
náct let zpátky, kdy jsem se s golfem 
potkal poprvé. Bylo to v roce 2001          
v Americe, v Denveru, na høišti pro ve-
øejnost, a mým prùvodcem a školitelem 
byl mùj synovec Martin. Já si dojmy        
z této události vypsal do deníèku, který 
vám teï pøedkládám:

Dnes se mi, deníèku, splnil sen. Hrál 
jsem golf. Musím tedy pøesnì zachytit   
ty slavné okamžiky.

Ráno jsem vstal døív než Jindra (moje 
žena) a uvaøil kávu. Kávu vaøím mizer-
nou. Ženská ruka je holt ženská ruka. 
Pak vstala Jindra a kupodivu mi kafe 
pochválila. Já to ale moc nevnímal, ne-
bo� jsem se už zaèal duševnì pøipra-
vovat na nejdùležitìjší èást dne, a to na 
golfové utkání s Martinem. Ten pøišel asi 
v pùl jedenácté a øekl, že je tam teï 
volno.

Tak jsem se golfovì oblékl, vzal si 
nezbytnì nutné trièko s límeèkem (nej-
teplejší ze všech, které mám) a vyjeli 
jsme. Høištì i zázemí jsou krásné.          
V hale, kde nám pùjèili hole, je všechno, 
co si mùže golfista pøát, pøes obleèení, 
míèky, až k holím všeho druhu. Pak je 
tam ještì restaurace, kam si chodí gol-
fisté odpoèinout a chlubit se svými 
úspìchy. Já jsem ale nemìl myšlenky  
na hospodu, nýbrž jsem chtìl být už na 
høišti. Pùjèili jsme si velké pytlíky plné 
míèkù a šli trénovat odpaly. Odpališ�  
tam bylo asi dvacet, tak jsme si s Mar-
tinem stoupli na dvì z nich a vyfotili se. 
Kdybych byl tmavší, vypadal bych na 
fotkách jako Tiger Woods.

Zaèali jsme odpalovat. Martin mi 
vysvìtlil, jakou hùl si mám asi z dvanácti 
vybrat, já zaujal postoj, který jsem od-
koukal z televize, rozmáchl se a udeøil. 
Míèek odletìl dva metry v úhlu ètyøiceti 
pìti stupòù a vesele poskoèil. Naštìstí 
míèkù bylo v  pytli asi sto, a tak bylo dost 
pøíležitostí první nezdar napravit. Pama-
tuji si celkem pøesnì, u kterých pokusù 
se mi to povedlo.

Èíslo 45, délka 10 metrù, úhel 60°; 
èíslo 63, délka 12 metrù, úhel 25° a ko-
neènì èíslo 75, délka 50 metrù, úhel 0°. 
To bylo ovšem díky tomu, že jsem se 
ohánìl po vose. Po odpálení stého míè-
ku jsem už byl úplnì hotový. Slunce        
a nejteplejší trièko s límeèkem udìlaly 
své. Ale jak se øíká: Tìžko na cvièišti, 
lehko na bojišti.

Nevím, který mamlas si tohle poøe-
kadlo vymyslel, protože mùj první úder 
ve høe byl asi deset metrù dlouhý, šel 
ostøe doleva a drn, který jsem vyrval ze 
zemì, by nasytil stádo krav. Martin se 
nechtìl nechat zahanbit a prvním úde-
rem míèek ztratil. Uklidnil jsem se, a pøíš-
tí drn by staèil sotva pro párek koz. Po-
stupem èasu jsme se zlepšovali a Martin 
dokonce jednou zahrál par (to je poèet 
ran, na který se má jamka zahrát) a já 
jednou bogey (jedna rána nad par). 
Bohužel na ostatních jamkách jsem byl   
v prùmìru nad par asi o šest až sedm 
ran a ve dvou pøípadech o dvanáct. Tek-
lo ze mì jako z vola a pøedstava, že golf 
je procházka rùžovým sadem, vzala 
rychle za své. Ale když jsme dokonèili 
poslední jamku, byl jsem š�astný. Sedli 
jsme si na lavièku, spoèítali údery (bylo 
to dlouhé poèítání) a šli vrátit hole. Pak 
mi  Martin koupil èepici s velkým nápi-
sem Golf (tu mám dodnes) a vrátili jsme 
se domù.

Pak opravdu pøišla penze. Sedìli jsme 
se ženou nad novinami a ona náhle po-
vídá. Heleï, tady je taková akce, jme-
nuje se „Hraj golf, zmìò život“. Ty jsi 
vždycky chtìl golf hrát, tak to zkus.

Jsem zvyklý poslouchat. Tak jsem     
to udìlal i v tomto pøípadì a vyplatilo se 
to. Zmìnil se mi život. Každé pondìlí        
v sezónì (zhruba od dubna do listopa- 
du) jezdím hrát se svými vrstevníky do 
Hoøehled u Spáleného Poøíèí. Kdybyste 
nìkdy do tìch míst zavítali a zkusili si 
odpálit pár míèkù (to mùžete hned), 
uvidíte, že golf v Hoøehledech urèitì není 



20

pro snoby, jak se nejspíš poøád domní-
váte. Na to jsou jiná høištì.

Co bych vám o golfu ještì øekl, aby to 
nebylo složité a otravné? Snad to bude 
nejlepší pøednést v pár bodech. Zaènu 
ještì jednou pravidly:

Cílem golfu je dopravit míèek bìhem 
hry do osmnácti jamek, které jsou roz-
místìny po høišti, na co nejmenší poèet 
úderù.

Obvyklý poèet úderù na høištì, popøí-
padì jamku, se nazývá par (ani já, ani vy 
jej v životì nedosáhnete).

Jeden úder pod par jamky se nazývá 
birdie, dva eagle, tøi albatros a pak už  
jen hole in one, to když se vám nìjakým 
nedopatøením podaøí trefit míèek tak,    
že do jamky zapadne na první pokus 
(buïte klidní, tyhle rány uvidíte jen v te-
levizi).

Jeden úder nad par jamky se nazývá 
bogey, dva double bogey, tøi triple bo- 
gey a ètyøi kupodivu snìhulák (za svoji 
golfovou kariéru jsem takových snìhu-
lákù postavil bezpoèet).

Každá jednotlivá jamka na golfovém 
høišti se skládá z odpalištì (tam se prvnì 
pokoušíte, dost èasto marnì, zasáhnout 
míèek), z fairwaye (nízká tráva), ze semi 
roughu (vyšší tráva) a z roughu (vyso-  
ká tráva). Pak jsou ještì bunkry (pís-
kovištì), vodní pøekážky a pak už jen 
houští. Je možná si s úspìchem vsadit, 
že v tìch dvou posledních skonèí vìtšina 
vašich míèkù.

Když si vyberete správné høištì, zjis-
títe, že finanèní náklady nejsou zdaleka 
tak hrozné, jak jste se domnívali. Když si 
ovšem vyberete nesprávné høištì, jste 
coby prùmìrný obèan v pytli. Je to jen na 
vás.

Tak to by myslím staèilo. Je pravda, 
že golf je jediný sport, který jsem ve 
svém životì provozoval a dosud provo-
zuji pravidelnì. Jeho výhoda je v tom, že 
se mùže hrát i v osmdesáti. Takže mám 
ještì pár let pøed sebou. Jestli ten 
nahoøe a moje penze dovolí.

Mezikapitola druhá

Právì skonèilo vyprávìní o sportov-
ních okamžicích èi úsecích, které pro-
vázely a v jednom pøípadì ještì prová-
zejí mùj život. Stejnì jako v kapitole 
první bych urèitì pøišel ještì na nìjaké 
zážitky, které unikly mé pamìti. Ale už je 
z ní dolovat nebudu. Myslím, že sportu 
bylo tak akorát. Jen si na závìr dovolím 
nìkolik vìt.

Možná jste si všimli, že jsem v druhé 
kapitole používal ve svém líèení pøíhod   
o mnoho víc nadsázky než v kapitole 
první. Také pointy se obèas na koncích 
odstavcù objevily. Pøesnì to, co bych asi 
dìlat nemìl, protože ty pøíbìhy nejsou 
vyfabulované, ale skuteèné. Nebylo však 
vyhnutí, jelikož jste jistì pochopili, že co 
se týká sportu, jsem nepochybnì jed-   
no velké døevo. A o tom se pøíliš vážnì 
psát nedá. Nebojte, já v pøíštích øádcích 
uberu.

Je naèase pøesunout se k další kapi-
tole, ve které se opìt dozvídáte, co dì- 
lá spisovatel (v tomto pøípadì já), když 
nepíše.

Kapitola tøetí – Cestování

Moje první cesta, vedoucí za hranice 
naší republiky, byla do NDR. Opìt pro 
pozdìji narozené: NDR znamená Nì-
mecká demokratická republika. Vznikla 
7. øíjna 1949 jako lidovì demokratický 
stát na území sovìtské okupaèní zóny 
Nìmecka a východního sektoru Berlína. 
3. øíjna 1990 se stala souèástí Spolkové 
republiky Nìmecko. Tolik exkurze do his-
torie a teï rychle zpátky do èervence 
1984. Poprvé k moøi, by� Severnímu, 
jsem jel autem, konkrétnì pìt let starou 
Škodou 120 L.

Kufr je u této škodovky umístìn ve-
pøedu. To znamená, že se do nìj moc 
nevejde. Což ovšem vùbec nevadí, pro-
tože na parkovišti pøed domem, na støeš-
ní zahrádce auta, je uložen už od vèe-
rejška obrovský koženkový vak. 

PØÍBÌH NA POKRAÈOVÁNÍ
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Dnes bych si to nelajznul. Nepochy-
buji o tom, že bych ráno nenašel ani vak, 
ani zahrádku. Tenkrát to bylo jiné.

 A to ještì zpod vaku èouhá asi dva-
cet do špièky pøiøíznutých døevìných 
hranolù. Soukromì jim øíkáme pershingy, 
což jsou americké rakety støedního do-
letu. Také tam je dost místa pøed zad-
ními sedadly. Dìti mají mladé nohy, nì-
jak tu cestu pøežijí. Vstáváme asi v šest 
ráno, protože máme v sedm sraz s tchá-
nem a tchýní, kteøí nám budou dìlat 
spoleènost v druhém autì, konkrétnì ve 
Škodì 105 S.

V sedm opravdu vyjíždíme z malého 
plácku nedaleko našeho bydlištì. Moje 
žena, já a tøi dìti. Nejspíš se tìší, pro-
tože jsou zticha. Dìti. Žena nahlas pøe-
mítá, jestli nezapomnìla nìco vypnout. 
Úkol je jasný. Držet se auta, v nìmž je-
dou rodièe mé manželky. Oni už tam 
dvakrát byli. Cesta probíhá bez problé-
mù, hranice pøejíždíme bez zájmu celní-
kù. Brzy najíždíme na dálnici z betono-
vých panelù. 

Když pøejíždíme spáry zalité asfal-
tem, ozývá se s železnou pravidelností 
lup, lup, lup, lup. Míøíme stále na sever,   
k polostrovu Usedom. Lupání skonèí asi 
sto kilometrù pøed cílem, když sjedeme   
z dálnice. Musíme na chvíli k odpoèí-
vadlu, máme za sebou pøes pìt set kilo-
metrù, jsme unaveni a dìti mají døevìné 
nohy. Sedím u stolu pod støíškou, také je 
døevìný, žvýkám chléb s øízkem a cítím, 
jak se mi vzrušení vkrádá pod kùži. Blíží 
se moøe. Poprvé v životì ho uvidím.

Projíždím hansovním mìstem Stral-
sund a míøím k Zempinu. Krajina je úplnì 
jiná než u nás. Ujedu zhruba padesát 
kilometrù, profrèím Wolgastem a cítím, 
že už brzy cesta skonèí. A je to tady.   
Odboèka ze silnice doleva a za chvíli 
zastavím u recepce. Poèitadlo na ta-
chometru se zastaví na údaji 613 km. 
Tolik jsme za dnešek ujeli.

Dostaneme pøidìlené místo v kempu. 
Jedu ještì kousek po lesní cestì a na-
jednou jsme na místì. Všichni vystoupí  
z auta. Jdeme, øíkám a popadnu ženu    

a nejbližší dítì za ruku. Ostatní nás ná-
sledují. Vylezeme na malou vyvýšeninu 
porostlou borovicemi a pak už ho spa-
tøím. Ve tøiceti pìti letech se pøede mnou 
poprvé v celé své kráse koneènì objeví 
moøe.

V kempu Zempin na poloostrovì Use-
dom jsme byli tenkrát š�astni. Kdyby mi 
stejné ubytování nabídl nìkdo dnes, asi 
bych zhýèkaný cestovními kanceláøe-   
mi ohrnul nos. Ale tehdy bylo všechno 
skvìlé. Teplota vzduchu 19°C, vody 
16°C, ohrádky proti vìtru, žlaby na mytí 
se studenou vodou, senzaèní byly vyko-
pané jámy, sloužící jako lednice na lah-
vové pivo, vynikající byly opeèené bílé 
klobásky a nepøekonatelnì chutné pak 
sladké štoly, pro které jsme s dìtmi cho-
dili ráno dva kilometry. 

Nejlepší ze všeho bylo samotné moøe 
se svými vlnami, neustále se rozbíjející-
mi o písèitý bøeh. Od okamžiku, kdy jsem 
ho poprvé uvidìl, jsem nikdy nepøestal 
litovat, že naše zemì jím není omývána. 
Závidím všem krajinám, které mají to 
štìstí.

* * *

     Pìt let po mém prvním seznámení 
s moøem severním se u nás zmìnil 
režim. A pìt let po té zmìnì jsme se že-
nou a nejmladší dcerou, o deset let star-
ší oproti prvnímu výjezdu, vyrazili za mo-
øem jiným. Teplejším, jižnìji položeným. 
Cíl naší cesty byl v letovisku Salou, leží-
cím pøímo na bøehu Støedozemního mo-
øe ve Španìlsku v oblasti Costa Dorada, 
což znaèí Zlaté pobøeží. Od Barcelony 
coby kamenem dohodil.

Žlutý autobus, stojící na parkovišti     
u Pekla, vypadá impozantnì. Vysoký, 
moderní, naprosto nepodobný tìm, kte-
ré dosud brázdí naše silnice. Je sice 
letní, zato chladné ráno. Dcerka se zimo-
møivì choulí do tenkého svetøíku, se že-
nou kouøíme poslední cigaretu. Další bu-
de až zhruba za tøi hodiny, pøi povinné 
zastávce.
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Zapálil jsem si cigaretu a vyfouknul 
dým proti vymetené obloze. Byla tak ký-
èovitì modrá, až z toho bolely oèi. Slun-
ce nemilosrdnì pralo do zaprášené výlo-
hy a mì už asi postopadesáté napadlo, 
že bych ji mìl vydrhnout. Jenže to zašlé 
sklo dávalo vystaveným knížkám takový 
ten správný punc ohmatanosti. Vždycky 
mi pøišlo, že antikvariát s nablýskanou 
výlohou je jako øeznictví bez vùnì seka-

né linoucí se na ulici. Když jste šli okolo, 
musela vás ta zaprášená výloha hned 
upozornit – pozor, antikvariát. Ale možná 
to všechno byly výmluvy a já byl prostì 
starý a moc líný na to, abych lezl po štaf-
lích a leštil výlohu. Zahodil jsem vajgla 
do kanálu a zalezl do krámu. 

Bylo takové líné páteèní odpoledne     
a za celý den se tu kromì studentíka       
s uèebnicemi nikdo nezastavil. Lidi bez-

(Pokraèování pøíštì)

Tereza Èermáková

Povídkáø

Žlutý autobus, na jehož boku je èer-
ným písmem vyobrazen název cestovní 
kanceláøe Daen & Tukan a pták s impo-
zantním zobákem, projíždí okolo mni-
chovského olympijského stadionu. Žena 
a dcerka pochrupují. Trošku jim závidím, 
že dokážou kdekoli a kdykoli usnout, to-
ho já nejsem schopen, na druhou stranu 
je mi líto, že nevidí tu nádheru.

Jsme ve Švýcarsku. Zastavujeme na 
odpoèívadle nad mìstem Vevey, kde 
skonèila životní pou� Charlieho Chaplina. 
Odpoèívadlo je malé, èis�ouèké, jako ce-
lé Švýcarsko. Skoro je nám blbé si tu za-
pálit. Sjíždíme podél Ženevského jezera 
k mìstu, podle nìhož dostalo jezero jmé-
no. Je už veèer, nábøeží je osvícené a je 
tu nìkolik obrovských stanù, ze kterých 
prosvítá záøe velkých televizních obrazo-
vek. Právì totiž probíhá mistrovství svìta 
ve fotbale, které se koná ve Spojených 
státech amerických. Èeská republika se 
ho neúèastní, zato Švýcarsko ano a nej-
spíš právì hraje, protože ze stanù se 
ozývá øev, rachot bubnù a zvonìní krav-
ských zvoncù. 

Do odjezdu zbývá ještì zhruba hodi-
na, jdeme se tedy projít po Ženevì. Je to 
úplnì jiné prostøedí, než na které jsem 
zvyklý. Vše je takové akurátní. I ty hos-
pùdky s pøedzahrádkami, roztroušené 

podél trasy naší procházky, i ti Švýcaøi 
sedící v nich a popíjející tu pivo, tu víno 
(taky bych si dal, ale švýcarskými fran- 
ky neoplývám), i ty tramvaje, jezdící tiše   
po kolejích, a dokonce i vodotrysk, jenž 
ukáznìnì tryská z jezera.

Projíždíme Francií. Je už noc, mùj do-
provod na rozdíl ode mì zase spí. Moc 
toho vidìt není, až najednou nìkde za 
Lyonem. Mé oèi mžourají do tmy. Pak se 
pøede mnou vynoøí nejkrásnìjší scene-
rie, jakou jsem kdy vidìl. Skála, celá 
osvìtlená, v ní zabudováno nìco jako 
restaurace (možná), celé tak nìjak lehce 
nafialovìlé… Nádhera, která je za tøicet 
vteøin pryè. Nikdy jsem se nesnažil pá-
trat po tom, co to vlastnì bylo. A nikdy 
ani nebudu.

Svítá. Pøejeli jsme španìlské hranice. 
Ještì asi dvì stì kilometrù z celkových 
devatenácti set. Nezadržitelnì se blíží-
me. Jsme všichni vzhùru. Žena a dcera 
už, já ještì. Zaèínáme vnímat nìco, co 
bylo doposud našim smyslùm odepøeno. 
Vùni. Vùni Støedozemního moøe. Tohle    
u Baltu chybìlo. Zase nìco nového. 
Hurá. Potom už se objeví palmy. Jsme 
na místì.
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hlavì utíkali domù z práce vstøíc víken-
du, který stejnì za dva dny zase uteèe. 
Ale aspoò tu byl klid, øíkal jsem si. I když 
toho dne až podezøele velký. Trochu jako 
ticho pøed bouøkou.

Už jsem se chystal pøepoèítat kasu, 
když vtom cinkly dveøe. Do krámu vplula 
brunetka v narùžovìlých šatech a s vel-
kými rùžovými brýlemi na oèích. Byla to 
taková mladá žába s krátkýma nohama, 
ale po celodenním sociálním pùstu jsem 
od ní nemohl odtrhnout oèi. 

„Pøejete si?“ usmál jsem se a opøel se 
o pult. 

Žába si sundala brýle a odhalila jasnì 
modré oèi, které kontrastovaly s tmavì 
hnìdými vlasy. Smrtící kombinace.

„Já bych si toho pøála,“ usmála se. 
„Tøeba pøeèíst všechny knížky na svìtì. 
Vám nepøijde škoda, že to èlovìk za 
jeden život nestihne?“

„Já ètu povídky,“ odvìtil jsem a snažil 
se tváøit seètìle. „Jsou kratší, takže jich 
zvládnu pøeèíst víc.“

„Chytrý,“ poznamenala a vytáhla z re-
gálu knížku. Rychle ji prolistovala a vrá-
tila zpìt. „Jenže povídky jsou moc krát-
ký a postavy v nich nemají prostor se 
vyvíjet.“ 

„To máte stejný jako s lidma,“ pokrèil 
jsem rameny. „Taky je vìtšinou potkáte  
a než se nadìjete, jsou pryè. Nemáte ani 
šanci postøehnout, jak a jestli se vùbec 
vyvíjejí,“ øekl jsem a nenápadnì zkou-
mal, jak je vyvinutá ona. 

Neodpovìdìla a pøistoupila blíž. Pøes 
pult jsem ucítil velmi sladkou kvìtinovou 
vùni. „Sháním Onìgina,“ øekla pak. 

„Studentka literatury?“ optal jsem se   
s úsmìvem.

Trochu ji to namíchlo. „To musím stu-
dovat literaturu, abych si mohla pøeèíst 
Puškina?“ øekla nakvašenì.

„Promiòte, nechtìl jsem vás urazit,“ 
omluvil jsem se. „Ale Onìgina nemám. 
Nechtìla byste radši Povídky nebožtíka 
Ivana Petrovièe Bìlkina?“ 

Zatváøila se trochu zklamanì a za-
tøásla lokýnkami. S pozdravem se odpo-
rouèela, ale ve dveøích krámu se ještì 
otoèila a usmála se na mì modrouèkýma 
oèima. Pak ji spolknul èervencový pátek.   

Ta holka mi vnukla docela dobrý ná-
pad. Vyhrabal jsem ve své domácí kni-
hovnì Evžena Onìgina a v pondìlí jsem 
už sedìl v krámu za pultem a hltal jsem 
tu ruskou klasiku.

„Koukám, že jste ho pro mì sehnal,“ 
ozvalo se náhle odnìkud shora. Leknul 
jsem se tak, že mi knížka vylítla z ruky. 
Asi jsem pøeslechl zvonek na dveøích. 
Neohrabanì jsem sebral toho padlého 
básníka a vstal jsem.  

Byla to ona. Modrooèka. Na sobì mì-
la snad ještì kratší šaty než v pátek       
a vonìlo z ní zase to sladké léto. Ne-
zmohl jsem se ani na slovo.

„To je moje knížka,“ vykoktal jsem na-
konec. 

Oblièejíèek se jí trochu stáhnul. „Tak-
že není na prodej?“ 

„Na prodej není, ale rád vám jí dám,“ 
nabídl jsem. Vzpamatoval jsem se z šo-
ku a pomalu se dostával zase do for-  
my. Pohled mi sjel na její nohy a už mi 
nepøišly tak krátké jako vèera. Tmavì 
modré šaty s kvìtinami byly lehounké    
a vlnily se jí okolo mladého tìla, až se mi 
z toho zvedal tlak. 

„Ale nìco vám za ní musím dát,“ 
namítla.

To byla skvìlá nahrávka na smeè. 
Pøemýšlel jsem, jestli je opravdu tak 
naivní nebo to øekla zámìrnì a všechnu 
tu nevinnost pøede mnou jen hraje. Sko-
ro jsem sázel na to druhé. 

„Víte, stejnì jsem se už chystal pro 
dnešek zavøít. Nechtìla byste se mnou 
skoèit nìkam na sklenièku?“ zeptal jsem 
se naprosto neurvale. Ani jsem nevìdìl, 
kde se to ve mnì najednou vzalo. Mož-
ná už bych si mohl tyhle flirty ve svém 
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vìku odpustit. Živì jsem vidìl, jak se 
urazí, nazve mì úlisným perverzním in-
dividuem a v životì už sem nevkroèí. 

O to víc jsem byl pøekvapený, když po 
chvilce váhání souhlasila.

Mìsto bylo usoužené horkem, ale       
v malé ospalé vinárnì zèásti zapuštì-  
né pod terénem bylo pøíjemnì. Oknem 
skoro až u stropu sem proudilo svìtlo     
a ruch z ulice. Sedìla proti mnì v tìch 
kra�ouèkých kvìtovaných šatech, tak      
o tøicet let mladší než já, srkala müllera   
a namotávala si na prst lokýnky vlasù. 
Letní Arytmie, napadlo mì. Neomalenì 
jsem navrhnul tykání.

„A co vùbec dìláš?“ zeptal jsem se    
a opøel se lokty o stùl, abych k ní byl  
blíž. Oblbovala mì ta její vùnì.

„Studuju literaturu,“ zazubila se. „Ty 
prodáváš knížky celý život?“

„Hm,“ pøikývl jsem. 

Zaèala se vyptávat na rùzné vìci,      
a tak jsme povídali, pili a odpoledne 
rychle utíkalo. Moje podezøení se po-
tvrzovalo – zdaleka nebyla tak naivní      
a nevinná, jak se na první pohled zdálo. 
Pozoroval jsem, jak jí víno zaèíná po-
malu lézt do hlavy a oèi v barvì oceánu 
byly najednou trochu sklenìné a visely 
na každém mém slovì. Cítil jsem, jak   
mì skenuje tím tyrkysovým pohledem    
a ješitnì pøiznávám, že mi to dìlalo dob-
øe. Zaèali jsme mluvit zase o knížkách. 

„Já už toho stejnì moc nepøeètu,“ 
øekla trochu smutnì.

„Jak to?“ zeptal jsem se. 

„Prdne mi v palici. Máme to v rodinì,“ 
øekla. Když jsem se na ni tázavì podí-
val, pokraèovala: „Nekoukej tak, prostì 
se zblázním. Já už jsem se s tím smíøi-
la. Mìla to moje máma, moje babi, její 
máma, pak zase její máma a tak dál.“

„A jak se to projevuje?“ zeptal jsem 
se.

 „Je to náhodou docela hezký,“ øekla  
s takovým smutným úsmìvem. „Pøesta-
neš vnímat svìt, realitu a jenom sníš.  
Už nežiješ venku, ale uvnitø svý hlavy.    
A ta ti pouští sny jako projekce, jeden 
film za druhým.“

„Nedá se to léèit?“ napadlo mì.

Zavrtìla hlavou. „Jenom potlaèovat.“

Když jsme vypadli na ulici, venku už 
se smrákalo. Ve mìstì bylo poøád straš-
né horko. Rozlouèili jsme se a ona se 
nepatrnì dotkla mojí ruky. Oèi mìla 
úplnì sklenìné, když nastupovala do 
autobusu. Díval jsem se za ní, dokud mi 
nezmizela z dohledu. 

Èervenec línì a ospale plynul, pose-
dával na zahrádkách, popíjel drinky a sá-
lal horkem. Arytmie se neukázala. Ani 
jsem nepoèítal s tím, že ji ještì uvidím. 
Ale jak dny ubíhaly a vedra nepolevo-
vala, stále èastìji se mi vracela ta sladká 
vùnì, tyrkysové oèi a všechny ty vìci, 
které mi øekla. Cítil jsem takový vnitøní    
a všudypøítomný neklid. 

„Co je sakra s tebou? Slíbil jsi, že se 
tenhle týden ozveš,“ hulákal na mì do 
telefonu kamarád. Taky takový samorost. 
Pravidelnì jsme každý ètvrtek chodili ke 
Krocanovi na pivo. 

„Hele sorry, nìjak jsem zapomnìl,“ 
omlouval jsem se. 

„Èlovìèe, že ty máš nìjakou babu?“ 
ozvalo se z druhé strany. 

„Nemám, to je tím horkem. Blbnu,“ 
vymluvil jsem se a slíbil, že pøíští ètvrtek 
nezapomenu. 

Když jsem položil sluchátko, vydìše-
nì jsem se zadíval skrz špinavou výlohu. 
Sakra, abych se do tý žáby ještì neza-
bouchnul, napadlo mì. Takový ty flirty 
klidnì, obèas nìjaký románek s vdanou 
ženskou, proè ne, ale láska? A abych   
se pro nìkoho ještì trápil? Já, ve svých 
letech? To absolutnì nepøicházelo v úva-
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hu. Rozhodl jsem se, že zajdu na pivo. 
Nejradìji sám. Ožeru se do nìmoty, zítra 
se vzbudím a bude všechno v poøádku. 
Vyženu si alkoholem z hlavy všechny let-
ní arytmie. 

V antikvariátu nikdo nebyl, a tak jsem 
rychle sáhnul pro klíèe a vystøelil ven. 
Zamkl jsem, zapálil si cigaretu, otoèil se 
a vydechl. O zasvinìnou výlohu se opí-
rala Arytmie ve žlutých šatech s Puški-
nem v ruce. Chu� na pivo mì okamžitì 
opustila. 

„Pøišla jsem ti vrátit tu knížku,“ øekla. 
„A taky jsem tì chtìla vidìt.“ 

Do prdele, probìhlo mi hlavou. Pak se 
mi zamlžil zrak žlutou mlhou, hlavu mi 
zahalil sladký kvìtinový opar a já se 
procházel vyprahlými ulicemi s tím mod-
rookým andìlem po boku. Už ani nevím, 
co jsem øíkal a co øíkala ona. Možná nic. 
Ocitli jsme se až u nízkého èinžáku, kde 
jsem mìl v podkroví svùj byt. 

„Nechceš jít nahoru?“ vyplynulo mi 
samo z úst a ona pokrèila hubenými ra-
meny a usmála se. K mému údivu se-
dìla za nìkolik okamžikù pøímo v mém 
obýváku a já jí hroznì seètìle vykládal   
o knížkách a jako v transu inhaloval tu 
její vùni. Visela mi na rtech a usmívala 
se takovým tím zblbnutým úsmìvem. 
Ježišmarjá, tak jsme v tom oba, napadlo 
mì. 

Nalil jsem jí víno a do sebe kopnul 
sklenièku rovnou na ex. 

„Co je s tebou?“ zeptala se. 

„Nic,“ usmál jsem se nejistì a kopnul 
do sebe další. 

„Máš tu fakt hroznì knížek,“ øekla       
a bylo vidìt, že ji to fascinuje. „Ale má-  
lo románù. Jsou to samý povídky.“

„Øíkal jsem ti to,“ odvìtil jsem potichu 
a sedl si k ní. Z pampeliškových šatù jí 
vykukovaly nádherné opálené nohy a sa-
metové ruce ležely složené v klínì. Po-
ložil jsem dlaò na její rozpálené koleno. 

Pramínek vlnitých vlasù jí spadl do obli-
èeje a nalepil se na malinové rty. Opatr-
nì jsem ho odrhnul rukou a zastrèil za 
ucho. Mìla ho celé horké. Asi tím vínem. 
Tyrkysové oèi se mi zabodávaly do hlavy 
a pøiblížily se tak blízko, že jsem roze-
znal vrásnìní duhovky. 

„Já jsem taky další povídka do sbír-

ky?“ zašeptala. 

Jako by na mì chrstla vìdro studené 

vody. Zavrtìl jsem hlavou a sklopil oèi.  

„Nechci, abys byla,“ øekl jsem.

Smutnì se na mì usmála. Najednou 

jsem si všiml, že jí po tváøi teèe slza. 

Utøel jsem ji rukou a ona mi celá vaøící    

a roztøesená vtiskla polibek. Pak se se-

brala a vytratila se do horké letní noci.

  

Ožral jsem se do nìmoty, ale když 

jsem se druhý den probral, rozhodnì ne-

bylo všechno v poøádku. Cítil jsem se 

podivnì. Po obýváku se ještì poøád 

vznášela ta sladkobolná vùnì. Ani se mi 

nechtìlo vìtrat. Dal jsem se dohromady 

a šel do krámu. 

Objevila se odpoledne. Jak jsem ji 

uvidìl, skoro jsem se za pultem složil.

Modrouèké oèi se na mì zadívaly. 

„Promiò mi za ten vèerejšek,“ øekl 

jsem.

„Není za co,“ odvìtila. „Pochopila 

jsem to.“

„Vždy� by to mezi náma ani nešlo,“ 

øekl jsem omluvnì. 

„Nešlo. Ale je hezký o tom snít, ne?“ 

usmála se. Najednou jsem si vzpomnìl 

na to, co mi vykládala ve vinárnì. Pak   

se usmála naposledy, dveøe cinkly a letní 

Arytmie se rozplynula v parném èerven-

covém dni. V antikvariátu zavládlo ticho, 

jen prach se línì vznášel v paprscích 

slunce. Pøeètu si nìjakou povídku, roz-

hodl jsem se nakonec. 
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Pùjèky od andìlù nebrat!

Nikdy jsem nebyla dobrý pìstitel kvì-
tin. Ale zdálo se, že sluneènice by mohla 
být tou vhodnou. První pokusy ovšem 
bývají všelijaké, a tak moje sluneènice 
chøadla, i když ne zcela mou vinou. I sta-
lo se, že pøišel ke mnì andìl s rozkou-
sanými rukavicemi a øekl mi, že se mu 
moje sluneènice i pøes mé neúspìchy 
velmi líbí a že by mi pùjèil tu svou, abych 
lépe zjistila, co sluneènice potøebují. „Tvá 
sluneènice je krásná svou divokostí. 
Takovou ještì nemám. Pùjèím ti za ni    
tu svou, abys nebyla smutná  a mohla si 
s ní hrát. Starej se o ni s péèí a bude tou 
nejkrásnìjší, jakou jsi ty kdy mìla. Sta-
rej se o ni s péèí a bude také tou nejlepší 
a lidé ji budou obdivovat, ale a� na ni ne-
sahají. Sluneènice nemají rády cizí lidi. 
Avšak ty si s ní hraj, jak se ti zamane. 
Bude ti pøítelem, okrasou, tvou lepší 
èástí, na niž budeš moci být pyšná.   
Máš ji pro radost. Já se pro ni nìkdy 
vrátím.“ Oslepená záøí sluneènice, ne-
ptala jsem se na splátky a úroky. Jsou 
jedno, protože teï ji máte. Léta plynou   
a èlovìk zapomíná, neb štìstí se zdá  
být nekoneèným s andìlskou sluneènicí. 
Ona roste a sílí a je tou nejkrásnìjší       
a nejlepší, jakou kdy mùžete mít. Lidé    
ji obdivují, protože už jen pohled na ni 
tìší. Prozaøuje i temné dny sluncem        
a štìstím. Jenže pùjèka se jednou musí 
vrátit i s úroky. Jednoho dne andìl zno-
vu pøišel, nic neøíkal, na nic se neptal, 
rozkousané rukavice si sundal, podal mi 
je a vzal si svou sluneènici. Nikdy si pro-
to neberte pùjèky od andìlù, nechají  
vám akorát rozkousané rukavice, jež    
se stanou upomínkou, že úrok té pùjèky 
je doživotní.

Rozdala karty a…
Kristýna Bláhová

Na rozhraní

Stála na rozhraní svého ledového 
svìta, když z nudy rozehrála hru – tøeba 
karetní, o níž mínila, že zùstane skrytá. 
Má tisíc a jednu možnost jak hrát dál, 
možná je jich víc, v tomhle pøípadì však 
pouhých pár, spíš nic, protože ona jen 
hledá nìco, co by nikdo nehledal. Za-
tímco on šel pøímo k vìci. Žádné velké 
pøemýšlení o poètu možných kombina- 
cí, hraje s tím, co má. Udìlal líp. Kdež- 
to její pokusy o jakoukoli systematiè- 
nost jsou v tahu a místo aby to nechala  
být, zazdí to mainstreamovou vìtou pod-
trhující základní neschopnosti: „Matika 
mi nikdy nešla.“ Jenom matika? A co 
tøeba selský rozum? Toho se ti asi taky 
nedostává, co? Vždy� ta její rozehraná 
hra vypadala asi následovnì: Rozdala 
karty a hra se vyvíjela dle standardních 
pravidel karetních her, když on náhle 
vyhodil eso, které ji dostalo na rozhraní. 
Tak chvíli dìlala hloupou a snažila se 
eso pøebít károvou dvojkou, což ne-
fungovalo. Tak… tak že by zkusila pi-
kovou ètyøku? Oh bitch please! Na eso 
odpovídej esem, jinak jsi, holèièko, 
skonèila. Na rozhraní nemùžeš jinak než 
jít rovnì. Mùžeš spadnout doprava nebo 
doleva, ale rozhodnì ne nahoru! Takže  
jí nezbývalo než øíct pravdu. Jenže jak? 
Jak mu øíct, že je jen další v øadì, kte-
rého chce ve své rozehrané høe zasta- 
vit chybìjícím esem, protože on v ní vidí 
nìco, co není. Ona je snílek zavírající se 
do svého zámku, své èarokrásné ledové 
vize. A když se nudí, hraje hry – tøeba 
karetní. Tak, prosím tì, ty další v øadì,  
ty, který jsi vyhrál, uhas tu sirku, a� to 
neroztaje. 
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Modlitba pro Marcelu Ferkovou

V literárních kruzích obèas proskoèí zmín-
ka, že Petr Kersch, rodák pražský, poté autor 
spjatý s Plzní i se západními Èechami, leè 
nyní dlouho žijící v severoèeském Dìèínì, má 
v úmyslu napsat román. Jiní øíkají, že by už 
mìl napsat román, a ti další mají za to, že by 
mohl napsat román. Prozatím ho však tvùr-  
ce nìkolika prozaických knížek ještì nevydal   
a je zøejmé, že žánrovou i vypravìèskou do-
ménou Kerschovou i nadále zùstává spíše 
kratší prozaické vyprávìní, stylovì manévru-
jící mezi žánrem novely a žánrem povídky. 
Jistìže nemluvì o jeho hojné polopublicistické 
tvorbì fejetonistické. Potvrzuje to koneckoncù 
i „malá próza“ se zámìrnì kontrastním (rozu-
mìj ve vztahu k dìjovému pùdorysu knížky) 
názvem Roztomilý diblík (Pro libris, Plzeò 
2016), vydaná v edici Ulita s ilustracemi 
Heleny Vendové a s esejistickým dovìtkem 
Mojmíra Dostála.

Není to první ani poslední autorova po-
vídková nebo prozaická práce, která je lokali-
zována do mìstyse èi mìsteèka B., v nìmž 
snadno rozpoznáme Blovice, ležící v pùvabné 
krajinì jihovýchodnì od Plznì, mìsto, v nìmž 
Petr Kersch strávil kus života, a to zrovna        
v krušných protektorátních letech. Téma pøí-
bìhu je bezútìšnì truchlivé, nebojme se øíci 
každodennì tragické: jde stejnou mìrou o ba-
ladicky temperovaný (možná i v intencích knih 
Jaroslava Havlíèka) jako o realisticky popsa-
ný výsek ze všedních dnù židovského oby-
vatelstva v Blovicích, než všechny, kteøí jsou    
i v tomto zèásti zapadlém regionu odsouzeni  
k „životu s hvìzdou“, do jednoho èeká nevy-
hnutelný transport do vyhlazovacích nacistic-
kých táborù. I to je souèást spenglerovského 
„zániku Evropy“!

S tìmito neš�astníky se až na naprosté 
výjimky už nesetkáme a nesetkáváme, dìjiny 
jsou kruté a ještì krutìjší a tehdejší zloèiny 
nelze napravit, leè nesmí se o nich v žádném 
pøípadì mlèet: vždy� také proto sepsal Kersch 
svou varovnou a výstražnou prózu. Zajímavé 
je, že chování èi poèínání èeských obyvatelù 
Blovic vyznívá v jeho podání spíše v pozitiv-
ních barvách, jako kdyby nechtìl na obèany 
blovické vrhnout nepøíznivé svìtlo: s degrada-

cí a diskriminací Židù se neztotožòují, snaží 
se jim pomáhat, nechtìjí obraznì øeèeno 
jiným jámu kopat. Takhle rùžové to ale urèitì 
nebylo ani v mìstì B. Možná zarazí, že nejod-
pudivìjší postavou knihy není žádný z nezbytí 
a ze strachu kolaborující magistrátní úøedník, 
nýbrž místní katolický knìz: chlípný, skoro 
úchylný, lidovì øeèeno pìkný prasák v berán-
èím rouše, jemuž vìrnost ve víøe nevìøíme  
ani okamžik. Není divu, že také zakuklený an-
tisemita každým coulem. Snad protestantští 
duchovní takoví nebyli!

Kerschova Roztomilého diblíka je nepo-
chybnì zapotøebí vnímat a vykládat i v širším 
kontextu èeské pováleèné literatury, a proto   
je záhodno pøipomenout též nìkterá inspiru-
jící díla nikoli s totožnou, leè s podobnou pro-
blematikou: kupøíkladu novelu Romeo, Julie    
a tma Jana Otèenáška nebo Modlitbu pro Ka-
teøinu Horovitzovou Arnošta Lustiga. A to 
nezmiòujeme nìkteré knížky Ladislava Fukse, 
které musely dìèínského prozaika svými umì-
leckými postupy pøímo hypnotizovat. Ostatnì: 
dìjové vyústìní z Lustigovy novely se doèkalo 
zjevného syžetového pendantu i v Roztomi-
lém diblíkovi: jeho hlavní hrdinkou je Marcela 
Ferková, temperamentní mladá žena z Blovic, 
spíše vášnivá èertice než provinèní diblice, 
která se podobnì jako Kateøina Horovitzová 
rozhodne hrdinsky èelit zlu a pøevtìlí se v se-
beobìtavém gestu ve stateènou biblickou Jú-
dit. Jenže Lustigova protagonistka pracovala 
ve službách abwehru, což pro Kerschovu po-
stavu jistìže a naštìstí neplatí. Návaznost 
tìchto dvou próz dozajista není náhodná. 

Autor si s nejvìtší pravdìpodobností ne-
nechal vymluvit vsouvání prapodivných hvìz-
dièek mezi jednotlivé odstavce, aèkoli celou 
knížku neblaze hyzdí a vyvolávají dojem, že 
se do textu vloudila celá smeèka šotkù alias 
diblíkù vulgo ètverákù. Snad posilují i dojem 
„stárnoucí fotografie“, jak pøíbìh výstižnì 
charakterizuje Mojmír Dostál. Ten pøipomíná, 
že pohled na ni, pohled pozorný a bedlivý,    
by mìl „pøenášet pozornost k tomu, co se  dì-
lo pøedtím i potom pøedevším s lidmi a vìc- 
mi“ a pøedevším si uvìdomovat vše tragické       
a brutální, tøeba i to, kolik zla se odehrálo       
v takzvaném druhém plánu.

Vladimír Novotný
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Básnì Petra Šváchy a Milana Šedivého
Prózu Jaromíra Komorouse
Esej Iva Haráka o poezii Josefa Hrubého

Kristýna Bláhová (1992 Staòkov)
- studentka ZÈU v Plzni, 

David Brabec (1980 Plzeò) 
- kulturní èinovník, básník

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

Tereza Èermáková (1990 Plzeò) 
- ekonomka, básníøka a prozaièka

Akad Demikov (po 1960 v Èechách) 
- pseudonymní básník, žije v Plzni

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

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

Kvìta Monhartová (1938 Volynì) 
- výtvarnice, básníøka, žije v Plzni

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

Ladislav Slezák (1990 Pardubice) 
- pedagog, básník

Karolina Válová (1979 Praha) 
- romanistka, doktorandka FF UK

Marek Velebný (1970 Písek) 
- recepèní, prozaik a publicista, 
  žije v Plzni
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