
5
K ihovn  st  lzn

n
a mì a P

ì

ro li ris / A
n l b

P  b
 so -k u

K h p t l kn
í lt ry

ru  øá e  ižn  ku u

o n k X I / 0 7

R è í  V  2 1
l

ý i
ž o

P zeòsk  l terární iv tPlž



OBSAH

  1  EDITORIAL

      POEZIE
  2  Petr Švácha: Ještì jednou...
  4  Milan Šedivý: Zúžili zúžené oèi...

      PRÓZA
  8  Jaromír Komorous: V dunách

      NAVŠTÍVENKA
11  Lukáš Vavreèka: Pøed svojí dcerou

      ŠALMAJ
12  Ivo Harák: Nad novìjšími sbírkami 
      Josefa Hrubého

      LISTY ASON-KLUBU

      LEMOVINY
15  Lumír Aschenbrenner: Krèínova 
      – Konec tìlesné výchovy v ZOO

      PØÍBÌH NA POKRAÈOVÁNÍ
16  Milan Èechura: Válka s pamìtí 
      aneb Když spisovatel nepíše V.

      O VŠEM MOŽNÉM
20  Stanislav Bukovský: Nápisy v podchodu

      VELEBOVINY
22  Marek Velebný: Jak to mám s mazlíèky

      MLADÝ ZÁPAD
24  Vladimíra Brèáková: Cilka Èerná

      (NE)KRITICKY
26  Vojtìch Nìmec: Vybydlená lastura

      NÌCO SE STALO
27  Knihovna kardinála Berana (red.) 

      VARIACE NA DANÉ TÉMA
28  Jan Jelínek: Rébus è. 5



EDITORIAL 1

Chi temea Giove regnante!

Milan Šedivý

Když se øekne máj, nìkomu se vybaví 
cosi jako tichý veèer, nìkdo zaslechne     
v mysli hrdlièèin hlas, jiný zase vzhléd- 
ne k májovým hvìzdám, pro nás je však 
vždy na prvním místì kvìtnový Plž ne-
boli májové èíslo našeho literárního mì-
síèníku. Pokaždé je tøeba si ujasnit, se 
kterými pøíspìvky v nìm pùjdeme na pøí-
sloveèný trh, s èím bychom rádi naše 
vìrné plžomilné ètenáøe pøekvapili a po-
tìšili – a souèasnì i nadále byli a zùstá-
vali takøeèeným starým dobrým Plžem.

Dobøí holubi se, jak známo, rádi vra-
cejí na místa èinu, leè i my jsme rádi,     
že nám své nové veršokresby (èi jak    
jim mùžeme øíkat) po menší pauze opìt 
zaslal Lumír Aschenbrenner. Za takové 
vìrné navrátilce považujeme i oba bás-
níky tohoto èísla, kteøí sice již nežijí        
v Plzni ani v západních Èechách, mají 
však k tomuto regionu hluboký vztah,     
a to jak starší z nich, totiž Petr Švácha, 
tak i ten mladší èili Milan Šedivý. Sho-
dou okolností oba pilnì publikující, by� 
každý jinak, jak tomu i generaèní rozdíly 
napovídají.

V mìsíci kvìtnu si pøipomínáme – ku-
laté nebo pùlkulaté? –  životní jubileum 
nestora plzeòské poezie a významné po-
stavy soudobého básnictví èeského, totiž 

Josefa Hrubého. Ostatnì: v Plzni už dlí  
a pobývá více než pùl století. Labsko-
ústecký básník a kritik, též literární vìdec 
Ivo Harák, který jako jeden z mála bed-
livì sleduje západoèeskou literární tvor-
bu a západoèeské literární dìní, pøichází 
se zasvìcenou studií o novìjším básnic-
kém díle Josefa Hrubého. Autora, jehož 
jméno svého èasu figurovalo i mezi kan-
didáty Státní ceny za literaturu.

A co dále? Milan Èechura pokraèu-   
je v psaní o tom, co dìlal, když nepsal, 
Marek Velebný píše pro zmìnu o tom, 
jaké má zvíøecí mazlíèky, Vladimíra Brèá-
ková nabízí další z cyklu sugestivních 
beletristických ženských medailonù –      
a v povídkových textech si zkušený 
Jaromír Komorous jako kdyby v nìèem 
notoval s autorem kvìtnové Navštívenky 
– s mladším a slibným pardubickým bás-
níkem a prozaikem Lukášem Vavreèkou. 

Pak jsou v májovém Plži rovnìž moud-
øe úsmìvné a úsmìvnì moudré pøíspìv-
ky Stanislava Bukovského, bloudícího  
po plzeòských podchodech a píšícího     
o nich. Jistìže nejenom o nich, leè vskut-
ku o všem možném. Tady Bukovský pro-
kázal i oko básníka: umìt si všimnout 
toho, èeho si ostatní nevšímají. I to by se 
mìlo objevit v nìjakém plzeòském pod-
chodu.



2POEZIE

Petr Švácha  

Ještì jednou…
JEŠTÌ JEDNOU
prožít své mládí
A pár dní navíc k tomu...

Pak se mi do vzpomínky vejde
i zatvrzelost nezapomenutelného èervna

Tahal jsem ho za úplòkové šosy
Byl ještì nezralý
vìkem nezkušený

 A pak jsi vykøikla
jakoby od bolesti...

Kamarádi u lesa
žárlivostí pálili své touhy

Oheò až ke hvìzdám...

Jenže já nakonec utekl
za pramicí v øece
Ryby mi potom vyprávìly 
pøíbìh o milosrdenství

MOU PÍSEÒ NAHLODALI VLCI
Uštvanou
v panenských lesích neslýchanou

Že prý nezpùsobilý jsem
ke sborovým hrátkám

Stával jsem mezi tenory

Teï vyhnali mì mezi kopøivy
a hlohy

Soudkynì spokojenì zdùvodòuje
vlèí rozsudek
a v octanu si smáèí
ubìhané nohy

HLAVA OTEVØENÁ
pro Mahlerovy písnì
Obnažená vstup
a hladce vplyò do kamene

Konì tudy nepobìží
ani refrén žalmù

Snad jenom lítost
smíøená s mlhou nad oltáøem

A pak to pøijde:
máš dát pùl života
a pøidat pùlku smrti
Zbytek pak volnì shoøí
s øeèmi ve foyer

Držíš mì za ruku
a andìlé kárají tì
pro neposlušnost ducha

Vdáváš se za mne poprvé
a také naposledy

HRAJEME SI NA KONÌ
na srnky
i na labutì
Léto koupe se ve fontánì
Jenomže stará vrba
– jedùvka –
vìtru zas všechno vyžvanila

Stojíme na skále nad øekou
a pøemítáme o nesmrtelnosti

Stíny ryb pod hladinou
poèítají
nekoneèné rozmìry lásky
a vìènosti

Jedno však nevíme –
jak z básnì o Mínótaurovi
vylomit definici krásy

NEPOSEDÍŠ
jak dlouhozobka na muškátech
Stále v pohybu
stále v letu

Cestou vymìòuješ úsmìvy
i jména z kalendáøe

Poslouchám ticho
a marnì se snažím upamatovat si
jeho prázdné tóny



3

Srdce mám naskrz

Pøilétáš odlétáš
Na køídlech odlesk tisícerých slibù

Nikdy tì nedohoním

Jsi zlodìjka vùní a èasu
Zkrátka svízelová

TOPOLY POSTAVILY SE
sluneèní svévoli
stejnì jak tvému spìchu
Stín nepøekroèíš
ani svou umanutost
Škrtáš v mých sbírkách
tak jako v neodeslaných dopisech –
bez zábran a bez studu
A ony se nebrání
nebo� nepoznaly lež
ba ani nenávist

Nevím co nakonec zùstane

Chtìla bys zakázat abecedu
a slova a vìty
a papír
a hlavnì hlas

Veèer pak metaøi odmetou listí
a všechen popadaný prach

Opøený o stromy
nechám se unášet Sluncem
zapadajícím za obzor

SVLEÈENÁ VODA
valí se korytem
strhává bøehy
i víru
Noc nasákla bolestí
a hrùzou

Nadìje pøiplouvá na lodièkách
Má u�até prsty
a mává šátkem
do ruda zkrvaveným

Byl jsem tam
nebyl...

Až tì tam znova potkám
nebudeš schopná vyslovit
mé jméno

KDYBYCH BYL SCHODEM
k tvému pokoji
znal bych tvé kradmé útìky
i bosé nohy bohù
kteøí tì tajnì navštìvují

Do dvora bych se nepodíval
ani na luka za kostelem

Jen bych se po èase podivil
proè zajíkám se studem
když po mnì šlapeš s outìžkem
a proklínáš zcela cizí jméno

ZKOUŠÍM SI NEVÌRU
naneèisto
Zakláním milenku klávesnici
a pozpátku píšu
a v horeèce blouzním do papíru

Roky si nepoèítám
Jsou spíše na pøekážku

Nad Nouzovem praskají hvìzdy
v bláznivém ohòostroji
Pak kolem krku mi padají
a falešnì høejí na zátylku

Zkracuji øádky
Zkracuji myšlenky
Vzpomínky zamykám do podzemí

Na co všechno už nemám odvahu
                                                i sílu?

A kde pøi tom veškerém snažení
poztrácel jsem víru
i mízu svých slov?

V Nouzovì nuzno...
By� dùm plný jídla i lásky

Lopatkou nabírám
litery poztrácené

Jedno už vím:
Mé øádky budou o nì opìt kratší
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Milan Šedivý  

Zúžili zúžené oèi…
Harakiri

Když Porpora spatøil svìtlo svìta,
Japonci páchali harakiri.
Když byl køtìný v San Gennaro all'Olmo,
Japonci odklízeli, co zbylo z harakiri.
Když poprvé zalistoval knihou v otcovì krámku,
Japonci mìli seppuku k pojmu harakiri.
Když mu tatínek z listu pøeèetl první slovo,
Japonci páchali harakiri.
Když zkusil na cembalu první stupnici,
Japonci si rozpárali bøicho.
Když pøi høe v kaluži objevil zablácenou bøitvu, 
Japonci do sebe �ukli zlehka lokty
a jeden k druhému øekl: Hele.

Bylo po dešti.
Nicola z bøitu otøel bahno.
Japonci zúžili zúžené oèi.
Nicola si pomyslel: Jak smavý lesk!
Japonci si pomysleli:
Ten chlapec dosud neumí formulovat.

Nicola pøejel palcem ostøí.
Není tupé a já mám nesnadné jinošství.
Japonci pøikývli a ten, který kouøil, podotkl:
Váhá. Ale prokáže, že neexistuje osud.

Nicola však bezelstnì zahodil bøitvu do køoví.
Zamíøil domù. 
Japonci zamhouøili zúžené oèi,
zamíøili jinam domù. 

Leonardo Vinci jede premiérovat Farnaka

Vezl rukopis:
chlupy a vlasy, které slezly.
Noty s radiací, s níž by propálil i betonový pøíkrov.
Árie plné kbelíkù lávy, jimiž napájel 
celou stáj s kastráty.
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Koèí na kozlíku práskal do oblohy. 
Našlehal v ní zlaté, roztíratelné homole.
Po moøské støence se roztáhly paštikou do dálky.
Konì se plašily na sever za hladem, 
zatímco pøízraky od západu 
se pokoušely promìnit kola v sánì.

Pot spøežení ostøe smrákal.
Kdosi devótnì kladl v polích rosu do hrobu,
vyvdaná fena zapikaná u domu neútulnì vyla.
Vidíš ten strom vyklonìný z dráhy okolo Slunce 
koním pøímo do cesty?

A v koèáru prostor sotva pro dva, 
a Vinciho myšlenky se tísní už ve ètyøech. 
Sedí tedy akordicky.
Prýmka úlevného hotovo 
seká v kyvu u stropu kabiny
a ostré tøísky odletují do skladatelova oèekávání.

Odpichované tóny kopyt.
Chi temea Giove regnante.
Výstøely ze smyècù. Orvaní vlasatci z žíní.
Dunící horny povìtrných bohù.
Chi temea Giove regnante!
Trhá se smìlé partituøe z uzdy,
aè plece desek klidní Vinci na klínì dlaní.

Až ti neschopní dobyvatelé – paprsky a jas – 
se zrána mìkce opøou do zdí papežského mìsta,
zvednutý prach od koèáru je provalí.

Poznámky režie k Hasseho opeøe

Semelé se jmenuje.
Je to mužský povzdech ve všech jazycích.
Hraje si na holèièku, ale místo kaèenky
vláèí za sebou kamión sexappealu!
Pneumatiky skøípavì zaúpí nad srázem.
Vzduch zasmrádl po gumì –
a policajti klackovitì hvízdají, 
dost poitalsku, zdá se mnì.

Jeden tìch z poldù se jmenuje Juppiter.
Je èlenem mafiánského gangu.
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Je boží, øíká podsvìtí. 
Vypadá na to: nebezpeènì olízaný høebenem
a v sebevìdomí povìšené zrcátko.
Hlavou pohazuje patkou s krátkým doletem.
Orlùm sice nekonkuruje, to je fakt,
ale kdyby byl Juppy dobrým diskobolem, 
mohl by nìjakého na dálku aspoò srazit.
Takhle musí nudnì udržovat v pozoru
svou spanilou bouchaèku.
Taky nevíš, jestli jeho gang se jmenuje 
Olymp nebo Parnas.
Jenže tohle se nikde nedozvíš,
to ti nikdo nevyzpívá (takovou škálu)!
Ale kdybys na to kápl,
složí tì stejnì jistì jako rychle 
a šoupnou do kumbálu zvaného marná várnice.

Juppiter se kývá ve špièkách.
Z rohu plazzy sleduje, co se Semele.
Tøaská mu hlava v kolibøím vydání. 
Ulice se taví.
Jistì, má doma už jednu babu, 
ale to na divadle hraje až tu úplnì podstatnou roli:
Juno je Afrièanka. 
Víme o ní, že chodí nedoprovázená (èili bez pøiznávek) 
ke studni, a protože je vyprahlejší než jiné,
nabírá víc, aby zavaøila všem vespolek 
(furioso švestky).
Tak trochu tušíme, že ji pøivedl Hannibal – 
krásná èernobrvá mrcha,
feferonka plná magie, olíbaná kultem trvání 
všech do inkoustu potopených souhvìzdí.
A jak se tenkrát vezla na slonu,
máš pocit, že to v ní poøád bytuje: 
její postava se královsky maže o vzduch, 
když pak jde, u uší ty nádherné vyhazované tance –
houby zlato, jen v pavouèí zavìšené píïalky!
A v kùži má vmasírovanou 
konjunkci oèistce s pøedpeklím
a v chøípí napøíè kùstku, 
kterou jí dal Kronos darem, když jí bylo patnáct.

Škoda, že Hasse nemìl Google! 
Byl by mu naprosto k nièemu.
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Sturm und Drang

Vyplachovat lidem hlavu procenty a statistikou
je diktatura je diktatura je diktatura!
Nynìjší svoboda po svobodì je peklo
z konkurenèních dùvodù.
Øemeny, které za volna jistily
a dopomáhaly odvaze,
jsou pøitaženy a škrtí.

Vstával. Praskalo mu za krkem a v rameni,
nebo� tìlo vìdìlo, že zrychlujeme své Silvestry
petardami o narozeninách.
Vstávání mu fakturovalo muku
a požadovalo plnìní pøed termínem splatnosti,
aby si náhodou frajersky neodstøihl kapsy:
mít do nich natruc co nejhloubìji.

Zase ty afty, jak se náruživì líbal s láhvemi...

Vzpamatovat se z probuzení.
Vzpamatovat se z narození.

Exercicie

Èervavìjící osud je horší 
než rychlé šuptam k smrtholce.

Ano, tajemný bùh je po své vùli nezjevný, 
ale stejnì jako byrokracie vlamuje se do života,
a máme-li ho popravdì podat, 
mluví náøeèím, èvaòhá, není mu rozumìt, 
nevede se mu ani morseovka,
je ozbrojený, jde z nìho strach 
a dìti si na nìho užasle ukazují.
Je jediný, a hned natøikrát – 
takhle ho vídají zamotaní opilci,
zatímco se kutálejí z putyk. 
Jenže když škemrají o pomoc, 
on papouškuje prvoèísla,
jinak je nepoužitelný.
Podle žurnalistù evangelií 
byl ukøižován nahý,
aby se ženským leccos zdávalo,
a na hlavì mu tenkrát skákali hejlové,
protože široko daleko nebylo jiné trní.
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Jaromír Komorous 

V dunách
Sedìl na lehce porostlém bøehu. Tra-

vièka se tu formovala do koberce marnì. 
Pískové podloží jí to nedovolovalo. Byla 
øídká, jako tady vždy. Žádná rosa, horká, 
suchá noc. Do tváøí ho pálil oheò. Pla-
meny vynášely vzhùru k èerné obloze 
jiskry, které na moment dokázaly vyplnit 
prázdná místa mezi hvìzdami. Spousta 
ohòù kolem øeky, spousta nových hvìzd. 
Ano. Takhle si to celou dobu pøedstavo-
val. Byl pryè docela dlouho. Rok vandro-
val po Blízkém východì, ale když tam 
zavøel oèi, dokázal si pøedstavit i ten-   
hle bøeh. Snídával peèivo s pískem,        
s jemnì odøenými zády od písku v pos-
teli se probouzel, písek byl prostì všude. 
A celý ten rok jej vidìl i jinak a ta jiná 
podoba mu pomáhala zùstat a tìšit se. 
Tìšit se na šimrající písek na dnì èeské 
øeky, písek, který je snášen proudem      
a otírá se jak vìrný pes o lýtka, písek     
s jemným kobercem nízké trávy, na kte-
rém se tak voòavì spí, na kterém se dá 
milovat, až v okolí ztichnou i žáby, až…

„Na co myslíš?“ zeptala se dívka 
opøená o jeho rameno.

Natáhl se a pøihodil poleno na žhavou 
hromadu a vyrobil tak další hvìzdy pro 
své dnešní nebe. „Jak se to tak nìkdy 
zamotá,“ øekl a podíval se jí do tváøe.   
Do mladé, pro nìj snad pøíliš mladé 
tváøe.

Malièko se usmála. Na víc stejnì 
nemìla.

Ještì pøed tøemi hodinami ji neznal.
Ujel stovky kilometrù po daleko prud-

ších vodách, ale vìdìl, že až se vrátí 
domù, musí to být právì Lužnice, líná, 
sedøená Lužnice, protože o té se mu tam 
zdálo, to byla první øeka, kam potopil 
pøed léty pádlo. Pøijel domù a sehnal 
partu nejvìrnìjších. Horkotìžko, protože 

každý mìl v plánu nìco atraktivnìjšího, 
jeli vlastnì kvùli nìmu. A pro trochu sen-
timentu, vždy� to byla i jejich první øeka. 
Teï spali zalezlí ve spacákách, jen tak,  
o nìkolik desítek metrù dál, hluèní svým 
chlapským spánkem, unavení horkým 
dnem a divokou pitkou, kterou rozpouta-
li veèer v majdalenské hospodì. Ahoj, vy 
první veèery na vodì.

Pøed tøemi hodinami se vraceli z Maj-
dalény a bláboly z úst jim pøestaly padat 
až ve chvíli, kdy stanuli u zdí místního 
kostelíka a podívali se dolù k øece. De-
sítky ohòù na bøehu, u každého prstýnek 
okolo sedících lidièek. Nìkde kytary, 
písnièky. Beze slova se posadili a kuøáci 
si rozdali cigarety. Docela zøetelnì ro-
zeznávali v mìsíèním pøisvícení hroma-
dy lodí. Našli i tu svou. A pak si vyhlédli 
nejbližší vatru a v domnìní, že ti kolem 
se jich už nemohou doèkat, vyrazili k ní. 
Až když pøišli úplnì nejblíž, vidìli, že 
kolem sedí nehnutì sestava naprosto 
tichých lidí. A protože, a� už od vody ne-
bo z hor èi ze skal, tušili, co to mùže zna-
menat, zaøadili v tiché úctì zpáteèku. 
Jenom on ne. Pøíliš se tìšil na dnešní 
veèer a snad pøed tìmi tøemi hodinami 
mìl víc v hlavì než ostatní a situaci ne-
odhadl. Snad ji ani odhadnout nechtìl. 
Protože ta dívka, jež upoutala jeho po-
zornost, sedìla mezi ostatními oèivid-   
nì sama a i cizí èlovìk musel poznat,   
že se cítí v tomhle prostøedí silnì ne- 
svá. Byla však taky ryze èeská a to mu, 
u ryze èeské øeky, pøipadalo symbolické, 
jako náhoda z nejš�astnìjších.

Stoupl si proti ní a mlèky èekal, až si 
ho všimne. Stoprocentnì vìdìl, že to vy-
jde. Ale neptejte se ho, jak na to pøišel. 
Nedokáže to vysvìtlit. Snad zaèínající 
léto, snad vìdìl, že samotáøi vyzaøují nì-
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jaké fluidum, je to jedno. Vzhlédla. Dívali 
se na sebe pøes jazyky ohnì a ona mu 
pak udìlala místo na celtì vedle sebe. 
Tiše pøisedl. Od žádného ohnì tì nikdo 
nevyžene, když se u nìj chováš pøimì-
øenì k ostatním. A pak si s ní i nìco po-
vídal, bùhví co.

Koukal, jak se jí oèi rozsvìcují a zha-
sínají odleskem plamenù. Koukal do tìch 
oèí jako do krasohledu a snažil se na 
sobì uplatnit všechny pouèky, jež sly-  
šel od jiných o støízlivìní. Chvíli to bude 
trvat, to je jasné, ale snad vydrží. Teï, 
když už mìl èistší hlavu a poznal pøíbìh 
tìchto lidí, nevìdìl, jak se má zachovat. 
Ano, ten oheò byla jakási tryzna. Ka-
marád jim leží od rána v nemocnici, asi 
to nezvládne. Skoèil ze bøehu na uhní-
vající kùl pod hladinou. Hlavou. Smùla.       
A blbost? Tìch kùlù byla plná øeka. 
Bývaly vypletené vrbovým proutím a za-
braòovaly pøed svažováním bøehù. Jen-
že to bylo v dobách, kdy kolem nich  
protahovali voraøi své svázané klády. 
Dnes už po výpletech nebylo ani stopy    
a kùly trèely, zákeønì, až tøi metry v ko-
rytì. Janci, pomyslel si. Mladí janci, kteøí 
nemyslí. Rozhlédl se po nich. A tiše pøi-
pustil, že starý janek by na tom byl stej-
nì. Jestli je nutné nìkoho obžalovat, tak 
povodí.

Dívka mu pøejela prstem po høbetì ru-
ky. „Dej mi dramo,“ špitla. Mlèky jí podal 
balíèek.

„Nebuï smutný,“ zaprosila, „tebe se 
to netýká.“

Pøekvapenì na ni pohlédl.
Dala si prst pøed ústa. „Nekøiè, prosím 

tì.“
Ani to nemìl v úmyslu. Jenom natáhl 

ruku za sebe. Hladil polštáø trávy a pøe-
mítal. Co mi to tady ta mladá povídá?    
O èem to je? A znovu cítil, jak se v nìm 
perou dva proudy, jako když se stékají 
dvì øeky a pár set metrù trvá, než se roz-
hodne, jaká zvítìzí, jakou barvu ponese 
dál øeka z nich zplozená, tak, jak se pere 

v Budìjovicích èerná Vltava se zelen-
kavou Malší, nebo tady hnìdavá Lužnice 
s ocelovou Nežárkou. Cítil vlnu chtivosti 
po té dívce, každým okamžikem naléha-
vìjší, a jak shledal, tak vzájemné. Ale 
zároveò se tu vylupovalo ze slupek 
jakési rozèarování. Údiv. Nad divným 
postojem tìchto lidí, nad tím, co mimo-
dìk vyslechl, i nad tou ženskou. To neby-
li lidi z jeho rodu, jeho druhu a cítìní.

Znovu si je prohlédl. Nìco se mu ne-
zdálo, ale co? Sedìli mlèky a bez gest. 
Èekat nìco jiného nemohl nikdo. Koukají 
prázdnì a nikam, tomu se ani nedivil.

Odšoupla se od ohnì a on tedy za ní.
„Zkonzumovali jeho zásoby,“ zasy-

èela.
„Aspoò se to nezkazí,“ øekl jí, protože 

tohle mu opravdu nemorální nepøipadalo. 
„Vždy� mu to mohou vždycky oplatit.“

„Ti?“ zeptala se jenom. A pak tiše do-
dala: „A kdy?“

„Tak proè jsi tu s nima?“ zeptal se jí.
„Brnkli mi. Do poètu, no. Nic jiného 

jsem nemìla. Ani je nìjak moc neznám. 
Práce zatracená…“

„A teï se nudíš,“ øekl.
„Nenudím, ale nemohu to tady vydr-

žet. Mìla jsem asi jiné pøedstavy."
„Jsi poprvé?“
Pøikývla.
Pak máš smùlu, pomyslel si. Smùlu     

i štìstí, fandil si velikášsky. A co taky 
èekat od chlapa, který byl rok odstaven 
od života, že?

Podíval se k obloze. Za dobu pálení 
ohòù hvìzd pøibylo. Postøehl, že se dívá 
s ním. Zaváhal, ale pak se k ní naklonil  
a políbil na tváø. Køeèovitì se ho chytla 
za ruku. Chvìla se.

„Pojï pryè, prosím tì, odveï mne 
nìkam, rychle,“ vysypala ze sebe jedním 
dechem.

Byl pøekvapen tím náhlým útokem, ale 
zvedl se. Odkráèel rychle od ohnì, bez 
pozdravu a provinìnì.



10PRÓZA

Cupitala za ním.
Nikdo jim nevìnoval pozornost.
Ještì poøád byl bos, tak jak si ráno 

slíbil, protože bosý èlovìk je bohatší o 
jeden vjem, je bohatší o bezprostøednìjší 
dotek pøírody, je víc zvíøe. A co jiného 
jsme, øíkal. A nyní mu bosé nohy slou-
žily jako nejpøirozenìjší detektor pùdy     
a on tiše našlapoval a skoro bìžel po-
bøežní travou, chodidly rozhrnoval malé 
píseèné pøevìje, a aniž si to uvìdomo-
val, hledal. Hledal malou, úplnì miniatur-
ní plážièku, na které tu pøed léty spal, vy-
tvoøenou neustálými nánosy pøi velkých 
vodách na vnitøním bøehu øíèního oblou-
ku, která už mohla být dávno jiná nebo 
dokonce v trapu, ale našel ji, a když mís-
to poznal, bez váhání se prodral mladým 
olšovím ke své oáze a zadýchán sebou 
hodil na zem. Ano, to je to konkrétní mís-
to, o kterém se mu zdálo, øeka tu jen tak 
pošumuje, aby se neøeklo, mìsíc se kou-
pe u protìjšího bøehu, možná je to jenom 
odraz a písek a tráva voní sluncem, ne 
jako tam, ne, tam ho bylo tolik, že už ani 
nevonìlo nic. Ležel na zemi a koukal do 
nebe. Jak se to všechno za ten èas po-
sunulo jinam, doprèic. Ještì, že ti kluci 
zùstali stejní. Chtìl být sám a trochu si  
to srovnat, chtìl se chovat jako dospìlý 
mužský a shodit ze sebe ten adolescent-
ní sen, chtìl si v klidu zakouøit a potom 
holt jít spát.

Ale proti svìtlu se vynoøila ta holka. 
Rýsovala se ostøe proti kotouèi mìsíce. 
Rozpuštìné vlasy, smìlé, výrazné obry- 
sy. Tady už nešlo nikam utíkat. Pøitáhl ji  
k sobì. Potichu.

Bohatì oplácela jako odpoèatá zemì, 
kterou po létech oseješ. 

Pak se rozplakala.    
Hladil ji a líbal do vlasù a nevìdìl co 

øíct, protože za ten rok odvykl hezkým 
slovùm. Všiml si, že voní stejnì jako ce-
lá dnešní noc. Byl u vytržení z kontaktu    
s tou vùní, z dominantní úlohy sluníèka, 
kterou cítil na všem, co dnes vzal do 

ruky. Na ní ho to vzrušovalo dvojnásob. 
Otoèil si dívku k sobì a slíbal jí slzy        
z tváøí. Boøil své ruce do jejích vlasù. 
Svými rty pak ohledal celé její tìlo. Bì-
želi si naproti jako žízniví konì k napa-
jedlu. Znovu se pomilovali.

„Rok se mi o tobì zdálo,“ sípal jí teï 
do ucha a ona se tomu ani nezasmála. 
„Rok jsem tì hledal v dunách okolo Ke-
málu a potkával jen usoužené ženy Ara-
bù. Jsi ta èeská ženská, kterou jsem si 
maloval v duchu na zbyteènì bílé stìny 
bungalovu a která mi pøála dobrou chu�, 
kdykoliv jsem usedl k jídlu.“

Trhla koutkem úst a odvrátila se.
„Jak se jmenuješ?“ zeptal se, sám 

udiven, že se na to ptá až teï.
„To je jedno,“ øekla a pohladila ho.
„Jak to, jedno?“ vyštìkl.
„Zítra odjíždím.“
„Proè?“
„Nemám po dnešku s kým jet,“ øekla. 

Zvedla se, oprášila, sehnula se k nìmu  
k zemi a ještì jednou políbila. „Díky.       
A nezapomenu, neboj.“ A odcházela úpl-
nì pryè nechávajíc našeho zdevastova-
ného tvora nechápavì zírat.

„Poèkej pøece!“ 
Ale nic. Jen vzdálené zvuky od nìjaké 

noèní scény.
Znavenì padl do vysnìného lùžka.
Po nìjakém èase se mu zdálo, že 

páchne rybinou.
Pak se zaèalo rozednívat a on zjistil, 

že na bøehu se v písku usazuje lem z pì-
nivých šlemù nìjakých chemikálií.

Potom znovu upadl do polospánku     
a zdálo se mu, že k zbyteènì bílým 
stìnám nìjakého bungalovu pøistupuje 
skupina snìdých natìraèù se štìtkami    
a vápnem a s plaèícím srdcem zaèínají 
pøetírat obraz nìjaké dívky. Zøejmì už ji 
nìkde vidìl, ale obraz už byl tak vybì-
lený sluncem, že nebylo možné poznat, 
o koho jde.

Když se úplnì probudil, zaèínal teprve 
jeho druhý den cesty po øece.
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Lukáš Vavreèka

Pøed svojí dcerou
Vyprávìní Adama Kunce

Pátého kvìtna. 
Pùl osmé veèer.
Koneèného námìstí.
„Mám jenom chvíli. Co jsi mi chtìl?“
„Myslel jsem... že si udìláme pìkný 

veèer,“ pøiznal jsem a pohledem sklouzl  
z jejích rtù kamsi k nohám pohovky. 
Andrea ani nemrkla.

„Dneska nemùžu,“ konstatovala. „Ne-
jde to.“

„Poslednì jsi taky nemohla,“ tentokrát 
jsem fixoval její rameno, ale docházelo 
mi, že pøiliš mnoho výèitek mùže uèinit 
tohle dostaveníèko ještì kratším.

„Nemohla, no,“ pronesla vìcnì.
Už jsem se vidìl, jak zbytek veèera 

trávím v køesle namíøeném do pokoje      
a pod lampou rozjímám nad podivnými 
statky vìdy pradávné a záslužné, nebo 
jenom surfuji napøíè portály s pornogra-
fií. Obojí ve snaze ukrátit si chvíli, než se 
Klára navrátí od strýce. A to se mi ty ga-
rantované tøi hodinky – dávala si záležet, 
aby se nedopustila bezdìèné intervence 
– zdály zprvu, pøiznávám, trochu málo. 

V pokoji bylo šero. Svit monitoru do-
dával béžovému koberci ponìkud naze-
lenalý nádech a bodovka z Ikey oza-
øovala rozloženou deku tam u dveøí do 
ložnice, kde na bøíšku ležela Agáta         
a prakticky nehnutì studovala obrázky 
leporela. 

„Døív jsi poèítala s tím, že u mne pøe-
spíš.“

„Hele, nebuï protivnej. Taky mùžu jít 
hned.“

„To samozøejmì nechci,“ øekl jsem 
ponìkud zbyteènì.

„Tak co chceš?“
Chtìl jsem s ní vypít láhev èerveného, 

svléknout ji, pomilovat se, otevøít druhou 

láhev, napít se, zopakovat si to, chvíli zí-
rat do stropu a bavit se jen tak, jako za 
starých èasù. Obléknout se, políbit ji na 
rozlouèenou a další mìsíc plnit roli vzor-
ného otce a partnera. Jenže. Tohle už 
jsem jí øíct nemohl. Ponìvadž tohle mìla 
jaksi vìdìt sama. 

„Jdeš za tím svým?“ tázal jsem se 
místo odpovìdi.

„Možná jo. Záleží na tom? Já ti taky 
nekecám do toho, jak vedeš rodinu.“

„To nekecáš.“

„Tak vidíš.“

Ještì poøád stojíme uprostøed pokoje, 
Agáta si ještì poøád prohlíží obrázek ma-
lovaného kohouta a Andrea si ještì po-
øád nesundala kabát.

„Myslel jsem, že budeš mít pocho-
pení.“

„Pro co?“

„Právì, že mám rodinu, pøes veèery 
jsem v práci, a když ne, koneckoncù 
bydlím s Klárou, nemám vždycky volný 
byt. Není tak snadný zaøídit, aby všech-
no klaplo.“

„Já vím...“ sklopila oèi. Že by pøece-
jenom pochopila? Možná se jenom za-
pomnìla rozhlížet, co se dìje kolem,       
a že nic není jako døív, nic není, jak bej-
vávalo.

„Tak pojï, ochutnáme to víno, a� vím, 
jestli ho mám koupit i pøíštì,“ zkusil jsem 
jí vzít kabát. Nebránila se. Dokonce si 
sama odmotala šálu.

Odšpuntoval jsem lahev. Rozlil do 
dvou sklenic. Jednu podal své návštìv-
nici, a než se napila, vzal jsem ji kolem 
pasu a políbil. 

Agáta se pøevrátila na záda a pøed-
bìhla tak tabulky o necelý mìsíc. Vzal 
jsem dceru do náruèe, posadil ji do pøe-
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nosné sedaèky a chystal se pøinést ka-
rafu s vodou.

Cestou do kuchyòky jsem ještì jed-
nou pøivinul Andreu, rozepnul jí knoflík u 
košile a špièkou ukazováku jí pøejel od 
brady po rýhu mezi òadry. Opìt se ne-
bránila. Ale to bylo taky všechno. V jedné 
ruce víno, druhou svìšenou u pasu. Na-
bídka se nesetkala s poptávkou. 

„Mùžeš mì laskavì pøestat osahávat 
pøed svojí dcerou?“ pronesla rozhodnì.

Já ustoupil. „Tak tohle ti vadí?“
„Co?“
„Že mám dítì... Proto sis našla jinýho. 

Protože dítì je problém. Dítì byl vždycky 
problém.“

„Nezaèínej s tím.“
„Tak v èem je ten rozdíl?“

„Ona je ten rozdíl,“ ukázala na Agátu, 
která si právì zkoumala dlaò, jako by ji 
nikdy pøedtím nemìla. 

„Poslouchej, ty máš teï svùj život a já 
mám taky svùj...“

Zastavil jsem se na pùl cesty ke ku-
chyòské lince a pozoroval, jak Andrea 
chvatnì dopíjí svoji sklenici. 

„Chceš øíct, že lidi, co nemají dìti, se 
zásadnì nebaví s tìmi, kteøí je mají? To 
je pìknì uhozený.“

„Ne, miláèku,“ shrábla z pohovky šálu 
i kabát a cestou k bytovým dveøím se      
u mne zastavila. „Jenom jsem pøišla na 
to, že lidi, co nechtìj mít dìti, nemaj  
spát s tìma, co je mít chtìj,“ nadechla se 
a podala mi prázdnou sklenku. „A tohle 
víno už nekupuj.“ 

ŠALMAJ

Ivo Harák

Nad novìjšími sbírkami Josefa Hrubého
Zdálo by se, že tvorbu nynìjšího jubi-

lanta není zapotøebí ètenáøùm Plže ob-
sáhleji pøedstavovat. V roce 2001 a 2005 
obdržel Cenu Bohumila Polana, v roce 
2007 mimoøádnou Cenu Plže, v roce 
2013 Umìleckou cenu mìsta Plznì za 
celoživotní dílo; za básnickou sbírku Oty-
lé ach získal v soutìži Magnesia Litera   
v roce 2011 Literu za poezii; soudobou 
literární kritikou bývá zván žijícím klasi-
kem. Docela však možná, že takto jenom 
obcházíme fakt, že oslavenec Josef 
Hrubý (10. kvìtna 1932 v Èernìticích     
u Volynì narozený) nepatøí ku tvùrcùm,   
u nichž hovoøíme o ètenáøské vstøícnosti 
èi snadné pøístupnosti jejich díla. Øek-
nìme: Máme obavy, zda není více ctìn 
než èten. 

Stala by se mu tak køivda pøeveliká,    
a nejménì dvojí: ponìvadž básníkovi je 
nejvyšší poctou nikoli institucionalizova-
ný potlesk, ale konkrétní realizace ha-

lasovského být kýmsi èten a pochválen, 
a protože to, co je snad možno nazvat 
jistou obtížností Hrubého básní, není než 
výzvou vlastní ètenáøovì kreativitì pøi 
dotváøení umìleckého díla.

U ètenáøe tedy hledejme klíè k zámìr-
né torzovitosti Hrubého opusù, ve støíd-
mé jich gestikulaci, neokázalé (pøesto 
funkèní) obraznosti. A také v básníkovì 
zkušenosti se zneužitím takzvané ten-
denènosti básnického díla v letech pade-
sátých èi za normalizace (takto èase,        
v nìmž bylo našemu tvùrci zapovìzeno 
oficiálnì publikovat). Polyparadigmatiè-
nost Hrubého básnìní vychází z potøeby 
ukázati, že související mùže býti nesros-
tité. Nuže vysvìtleme: …že básníkovým 
textem a naší zkušeností vytvoøené od-
kazuje jak k fikènímu svìtu umìleckého 
díla, tak – sekundárnì – i ku svìtu pøed-
mìtnému (nebo� slova, jimiž je svìt 
umìleckého díla vykreslen, nesou v so-
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bì znaky svého užití i za hranicemi  lite-
ratury). To, co se dìje, se dìje v øeèi, 
básni – ale též v pøíbìhu, jejž nad ní 
spolutvoøíme ze svìta básníkova i své-
ho. 

Hrubý zároveò jako by vytváøel poezii 
nìkolikerou: tradièní interpretaèní vztlak 
ve smìru báseò – svìt pøedmìtný je tu 
narušován (možná by pøesnìjší bylo øíci: 
jemnì ironizován) tím, co si pro sebe na-
zývám dvìma podivnými termíny: autote-
matièností Hrubého básnìní (tedy vztáh-
nutím se pøímo k tomu, co nám básnic-
ký text øíká) èi užitím poezie gramatické 
(èili vztáhnutím se k tomu, jak k nám  
text promlouvá). Josef Hrubý rád využívá 
prostøedkù a postupù, za nìž naše pová-
leèné básnictví vdìèí generaci autorù na-
rozených kolem roku 1920 a pøedevším 
Jiøímu Koláøovi: jde napøíklad o èasté vy-
užití intertextových vazeb, koláže vytvá-
øené z citátù èi quasicitátù nebo mísení 
rozlièných stylových rovin. Ozvláštnìní 
nìkterých textù prvky surreální obraz-
nosti, ale pøedevším stejnì pøekvapivá 
jako pøesná metaforika mùže koøeniti ve 
Hrubého snažení výtvarném (zde je pøe-
devším tvùrcem velmi zajímavých kolá-
ží). Rytmus básníkových textù je však 
nesen netoliko støídou obrazù (èasto zá-
bìrù odlišné rozlehlosti i hloubky, rozliè-
nì nasvícených), leè i zøetelnou zákon-
ností v segmentaci textu do veršù èi pøi 
volbì veršové délky.

Pro naše pojednání jsme zvolili dvì     
z posledních Hrubého sbírek, plzeòské 
Dva klíèe (Galerie mìsta Plznì, Plzeò 
2014) a libereckou bibliofilii Zimostráz 
(Josef Vinklát a Milan Janeèek, Liberec 
2013). Už vstupní verše první z obou 
knih ukazují, s kým máme èest. Zdánlivá 
alogiènost se pøi bližším ohledání pro-
mìòuje v logiku vyvìrající z metonymic-
kých vztahù mezi vìcmi: „Vytlaèil z tuby 
zeleò / Nejdøív žábu / pak louku s topo-
lem.“ Potenciální se stává ztvárnìným 
(=uskuteènìným), možnost faktem, pøed-
stava (už) pøedmìtem, objektem. 

A což taková (ne poprvé a ne napo-
sledy skácelovská!) „samice ticha skøi-
vánèího“ ze zdánlivì jen realistických Bí-
lých zdí? – slova tu nedopovídají ani ne-
vysvìtluji, ale ptají se: proè? jaká? od 
èeho? k èemu? …to ticho. Nejen pro ta-
kové otázky hovoøím èasto o neuzavøe-
nosti Hrubého básní. Tyto stojí jakoby 
MEZI, zdají se býti výseky z dìní se (vý-
seky složenými zase jenom z torz: pøed-
stav i promluv), výpovìdí o tomto dìní.

Na minimum nezbytnì nutné bývá 
osekáno faktografické ukotvení Hrubého 
básní – a fakta jsou navíc podávána se 
znatelnou subverzí; podle vzoru: ne – tak 
jest, ale – tak je øeèeno. Teprve co je 
vysloveno, napsáno – jest. „Už hezkou 
chvíli psal trávu.“ Takový axiom se 
ovšem stává také závazkem, nebo� tak-
to se uskuteèòuje vlastnì nápodoba 
biblického dìje stvoøení. „Když procitl / 
psal jako když prší.“ – „Už hezkou chvíli 
psal trávu.“ Z toho také vyplývá váha 
jednotlivých slov: a úporná úspornost     
v nakládání s nimi. 

Ztrácejí se nejen meze mezi oznaèu-
jícím a oznaèovaným, rozdíly mezi zna-
kem a vìcí. Žité, vnímané a vyslovené   
(u ètenáøe arci v opaèném poøadí) vlast-
nì právì tímto a takto rozžívá se do dìjù 
a pøíbìhù („vonìly kytky kadidlo / a ètvr-
tek“), zatímco se osudy zvìcòují do sym-
bolù („Po schodech nesli / souseda jako 
klavír“) s možnostmi jich výkladu roze-
hranými konotovanými významy.

Pokud jsem pøedešle hovoøil o úspor-
nosti, nyní dodávám, že tato se tolikéž 
týká èasoprostorových souøadnic Hrubé-
ho básní. Struènì a hutnì svede náš 
básník rozklenout prostor a zároveò jej 
èasovì vymeziti – netoliko v èase den-
ním èi roèním, ale velmi plasticky: prù-
sakem ku skrytým a nyní takto zjevným 
vrstvám minulosti: „Mìsto pokropené 
zvony / voní barokem.“ A když už jsem  
tu promlouval o Hrubého školení výtvar-
ném – kterak jsem tu obdivoval dìje ode-
hrávající se kdesi na obzoru viditelné-  
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ho svìta! Jeden pøíklad za všechny: „Za 
vsí v poledním slunci / hoøely gotické 
topoly."  (V následující sbírce nalezne-
me ovšem: „…rozpuštìné topoly / na 
horizontu.“ Anebo verše: „na horizontu / 
matná akvatinta lesa.“ – èas, prostor, 
barva i nálada se promìòují; minimální 
vizuální promìnou okrajových prvkù.)     
To, co zpravidla uzavírá, nyní také ote-
vírá a smìøuje. Vztahuje (ku gotice ka-
tedrál i svitu svic). Dìje se, tedy pøe-
kraèuje – a vede nás až nìkam za obraz. 
Hrubého podání zhusta transformuje vì-
ci a dìje k jich pøesnìjšímu uchopení, 
hlubšímu pochopení: „Kdo kdy vidìl 
drobný déš� / škrtit hedvábím bøízu / 
Jehòátka jara už kvetou.“ – Co zde platí? 
Nìha jarního deštì za prvního rozpuku; 
nebo ono drobné, sotva zøetelné násilí?

A není i zde pøítomna sotva znatelná 
ironie, zjevná jedinì skrze obraz a øeè? 
„Patos prostoupený klidem / a pohnojený 
slastí / jako kopøivy a lebeda.“ – Pokud 
všechna ona snadno a rychle rostoucí 
krása není než ruderální vegetací, po-
chybujeme posléze o pravém stejnì jako 
právoplatném bytí té pevnìjší, døevité: 
„Nedùvìøivá hledíš / že smuteèní vrby u 
mostu / jsou smuteèní vrby.“

Nezbývá, než všechno do nejmenších 
detailù znovu – ze sebe a za sebe – vy-
slovit: „Pøišel jsem // sevøi rty / a pøibliž 
jazyk k zubùm / Znovu rty k sobì.“ –      
to však již ve sbírce Zimostráz. V níž, 
sliènì upravené, nalezneme o nìco více 
než v té pøedchozí poezie gramatické      
a experimentální (využívající téhož sché-
matu ku konstituování textu – a samotné 
schéma vnímající též jako téma).  Možná 
se tím ještì zøetelnìji odkazuje na slo- 
vo a odkazuje ke slovu co stavebnímu 
prvku, který je schopen rozklenout pros-
tor, zvrstvit èas, rozehrát pøíbìh: „Oheò / 
uvnitø s šedou jizvou / zanícenou hnisem 
/ prská do tyrkysových trav.“  Nalezneme 
zde však i báseò Skládka – podobnou 
skuteèné Merzbau: báseò složenou z vy-

sloužilých vìcí – slov – metafor. Dokon-
ce jsme vyzváni k realizaci zdánlivì ne-
smyslných pøedstav: „míè má v sobì / 
ještì jeden vìtší míè.“ Je to nesmysl- 
né? Je to možné? – i jinde a jinak než     
v básni?

Neokázale, bez zbyteèných gest do-
chází k nìkolikeré transmutaci objektù   
– za níž nabývají nových podob, aniž   
ztrácejí tu pùvodní: „Podzimní pletí / 
chlad opadává / list za listem jak dým.“ 
Tváø i zahrada, èas èlovìèí i pøírodní, 
slovo i báseò trvají a mìní se. Aè je 
struènou a sevøenou, svede Hrubého 
poezie býti synestetickou. Prostorem, 
èasem, pohybem, ale také tvarem, zvu-
kem a barvou. „Pak pršelo / z vlaštovek 
do žuly.“ Hrubý rozehrává jednotlivé 
možnosti, skrytý sémantický i obrazný 
potenciál dìní, jevù a vìcí: „Na sklenì-
ných houslích / leží svìtlo / snopy klub-
ka šípy / pruhy prstence živé støíbro / 
nože svist kordy / vše v dopise s ledovou 
krupicí.“

Zbývá rozžíti matérii, jíž a z níž tvo-
øíme: „kosti a chrupavky jazyka / hladká 
svalstva vìt“. Abychom plnì obsáhli –    
a byli zcela pøítomni v øeèi, obraze, bás-
ni. Možná je to jako s dýcháním. Neuvì-
domujeme si je, dokud se nestává obtíž-
ným. Pokud se však stane vìdomým, 
teprve poté si všimneme toho, co se pøi 
nìm s námi (i našimi jednotlivými orgá-
ny) dìje. Dovoluji si tvrdit, že jistá ne-
snadnost Hrubého poezie se pro jejího 
ètenáøe stává prostøedkem k plnému 
pochopení jak jejího celku, tak i prvkù její 
výstavby (dokonce, øeknìme – promìn-
livé hodnoty tìchto prvkù v tradici na-
šeho básnìní). A jedním z tìch nejdùle-
žitìjších souèástí jesti vlastní tvùrèí 
recipientùv vklad.

Nic pro lenochy èi bytosti duševnì ne-
domrlé. Není tohle výzvou, abychom se 
Hrubého poezie po svém chopili!? – Ne 
jen a hlavnì proto, abychom slavili spolu 
s básníkem. Tož proto, abychom oslavili 
poezii.
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Milan Èechura

Válka s pamìtí 
aneb Když spisovatel nepíše V.

Na Salou mám mnoho vzpomínek. 
Podìlím se s vámi o dvì. Nejdøív dele-
gátka se smutkem v oèích oznámila, že 
nám musí pøidìlit jiný hotel, protože do-
šlo k organizaènímu omylu. Byl to nej-
milejší omyl, jaký mì v životì potkal. Na-
še náhradní ubytování v hotelu Albatros 
bylo nádherné. Tøi pokoje vybavené sta-
rožitným nábytkem, kuchyòka se vším, 
co bylo tøeba, a dva obrovské balkony    
s výhledem na moøe. Už nikdy jsme tak 
krásné ubytování nemìli. A když jsme  
se ještì podívali na hotel, kde jsme mìli 
pùvodnì být! Pche. 

Tudíž mnì ani nevadilo, že jsem se 
hned první den, i pøes varování dele-
gáta, na slunci spálil. Léèil jsem se se 
sklenkou v ruce a oplácán nejrùznìjšími 
krémy právì na tìch balkonech. Bylo   
to, øeèeno dnešní terminologií, super. Ta 
druhá vzpomínka se váže k naší veèerní 
procházce, mohlo být nìco mezi jede-
náctou hodinou a pùlnocí. Široká kolo-
náda byla plná lidí. Mladých, starších, 
nejstarších, ale také nejmladších. Ano, 
za svými rodièi nebo prarodièi se bato-
lila drobotina. U nás nìco nepøedstavi-
telného. A ty dìti byly š�astné.

*** 
Na Španìlsko nedám dopustit. Proto 

vám v pøíštích odstavcích pøedložím ješ-
tì pár postøehù z Pyrenejského polo-
ostrova. Tady je první.

Costa Brava rozhodnì nedìlá svému 
jménu ostudu. Divoké pobøeží. Na rozdíl 
od podstatnì klidnìjší Costy Dorady, kde 
je vstup do moøe pozvolný, zde po nì-
kolika metrech prudce klesá. Tím pádem 
jsou i vlny narážející na bøeh o mnoho 
vìtší a jejich síla hravì pøekoná pøípadné 
pøekážky, jež se jim postaví do cesty.

Rozvaluji se na židli plážové restau-
race v Calelle. Prožívám naprostou idylu. 
Španìlské pivo si v nièem nezadá s na-
ším, proèež si pomlaskávám a lenivì 
prozkoumávám dìní na pobøeží. Žena 
nìkam zmizela, asi se vrhla mezi vlny, 
které dnes dosahují úctyhodné výšky. 
Ona takové moøe miluje a cítí se v nìm 
jako ryba ve vodì. Momentálnì ji však 
nevidím, nejspíš proto, že je menšího 
vzrùstu, a jak už jsem øekl, vlny jsou 
opravdu velké. Ale co, urèitì bude v po-
hodì. Já jsem také v pohodì a objedná-
vám si druhé pivo.

Asi dvacet metrù ode mì se zmítá ve 
vodní tøíšti skupinka mládeže. Prùmìrný 
vìk bych odhadoval tak na sedmnáct. 
Co se týká pohlaví, je to asi pùl na pùl. 
Je na nì hezký pohled, ale co si bu-
deme povídat, ta dívèí èást je urèitì 
hezèí. Mladá mrštná tìla uskakují pøed 
vlnami, ale vzápìtí jsou jimi pohlcena     
a za hlasitých projevù smýkána v písku. 
Po chvíli se opìt vztyèí a rituál moøské-
ho pøijímání se mùže opakovat. Cítím   
se skvìle a pozoruji to velkolepé pøed-
stavení s nadšením. Bùh mi odpus�, ale 
na svou manželku, kterou pochopitelnì 
miluji, v té chvíli ani nevzdechnu.

Mùžu se od tebe napít? ozve se vedle 
mì. Strašnì se leknu. Vùbec jsem si 
nevšiml, že se družka mého života vrá-
tila. Ty vlny jsou na mì už moc velký, 
øíká a vzápìtí hladina v mé sklenici not-
nì poklesne.

Skuteènì, má pravdu. Moøe se bìhem 
posledních deseti minut rozvášnilo. Na-
ráží na bøeh se stále vìtší intenzitou. 
Buch buch buch buch. Skupinka mlá-
dežníkù to kvituje s povdìkem a vrhá se 
mu vstøíc jako smyslù zbavená. Já pro-
žívám schizofrenní situaci. Rád bych ji 
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pozoroval (tu skupinku), ale na druhou 
stranu je mi to blbé. Nìjak cítím, že se to 
nehodí. Vyøeším to tak, že konverzuji se 
ženou a dívám se na ni pravým okem. 
Tím levým šilhám na bøeh. Je to hroznì 
nároèné. Naštìstí pøijde záchrana odtud, 
odkud bych to nejménì oèekával.

Podívej se, øíká manželka, ta vlna, ho-
tové tsunami. A opravdu. Je vidìt na prv-
ní pohled. Øítí se k pobøeží, ozdobena 
pyšným høebenem a doprovázena svými 
neduživými, sotva polovièními sestrami. 
Skupinka na bøehu o ní neví. Ani chlapci 
ani dìvèata. Zrovna se všichni vyhrabali 
na nohy a otoèeni zády k vodní ploše 
mžourají vodou zalitýma oèima smìrem 
k nám. V tu chvíli je tsunami zasáhne. 
Všichni bìhem okamžiku zmizí a chvíle, 
než se objeví, se zdá nekoneèná. 

Když se tak stane, naskytne se mi 
pohled, na který do konce dovolené ne-
zapomenu. Dívèí èást skupiny je bez 
plavek. Tedy jen bez horní èásti, ale i tak 
je to pohled pro bohy. Tak asi pùjdeme, 
slyším hlas vedle sebe. Nerad pøikyvuji  
a zdvihám se ze židle. Je mi to ovšem 
velmi, velmi líto.

Z Calelly, mìsta ležícího severnì od 
Barcelony, mám ještì jeden zážitek. Mo-
je dobrá známá, která si toto starobylé 
mìsto oblíbila a navštívila je už nìko-
likrát, poté, co se dozvìdìla, že do nìj 
mám namíøeno také, radostnì vypískla. 
To musíš navštívit èeskou hospodu. Je 
skvìlá, skvìlááá, protáhla, jako by tím 
chtìla zdùraznit její význam pro mùj 
pobyt na katalánském území.

Nebyl jsem si úplnì jistý, že je ze vše-
ho nejlepší hledat v zahranièí èeskou 
hospodu. Možná kdybych byl emigrant 
bez nadìje na návrat do vlasti. Ale tak-
hle? Za týden už budu zase zaøezávat    
v práci. Tu známou jsem však mìl do-
cela rád, a tak jsem kývl. V tu chvíli mi 
bylo jasné, že do té hospody budu mu-
set zajít, abych po návratu poreferoval    
o její výjimeènosti.

Nemùžeš se splést, øekla mi, když mi 
popsala cestu k tomu osmému divu svì-
ta. Hospodské poznáš podle toho, že 
mají žlutá trièka. Jakmile jsem první den 
zabloudil v køivolakých ulièkách Calelly, 
vìdìl jsem, že popis cesty k tomu kous-
ku domova mi bude nanic. Nezbývalo 
než se zamìøit na trièka. Problém byl     
v tom, že do žlutého byli obleèeni všichni 
pinglové ve všech ostatních restaura-
cích. A že jich bylo. Plynul den za dnem 
a z hledání èeské knajpy se pro mì i pro 
moji ženu stala otázka prestiže. Všechno 
však bylo marné. Pomalu jsem se zaèal 
smiøovat s tím, že po návratu budu mu-
set s pravdou ven. Propadal jsem melan-
cholii a šoural se ulièkami mìsta jak tìlo 
bez duše.

Také pøedposlední den našeho pobytu 
jsem se ploužil po hrbolaté dlažbì. Res-
taurace plné obsluh ve žlutých trièkách 
pøede mnou defilovaly jak na bìžícím 
pásu. Žádná z nich však nebyla èeská. 
Zdvihl jsem oèi k nebesùm a hledal        
u nich pomoc. Tím pádem jsem pøestal 
dávat pozor na cestu. Jestli jste nìkdy 
byli ve Španìlsku, tak víte, že v ulièkách 
starých mìst bývají takové kamenné 
sloupky. K èemu pøesnì slouží, nevím. 
Mnì posloužily k tomu, že jsem se o je-
den z nich pøerazil. To jak jsem mìl oèi 
zvednuté nahoru. Byla to dìsná bolest. 
Bonton nebonton, musel jsem si ulevit.

Doprdele.

Pojïte dál, ozvala se tìsnì vedle mì 
libozvuèná èeština. Zvoucí mìl žluté triè-
ko. Mise byla splnìna.

*** 
Promenáda letoviska Benalmadéna, 

které leží nedaleko Malagy, druhého 
nejvìtšího mìsta hrdé Andalusie, pulsu-
je. Sedím s bratrem, jeho ženou a s mojí 
ženou v jedné z pøekrásných hospùdek. 
Tuto dovolenou jsme se rozhodli pojmout 
stylem „a� to stojí, co to stojí“. Vím, že je 
to trochu snobské, ale kousek Kristiána 
je pøece v každém z nás. Alespoò jednou 
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za život nekoukat do penìženky a ne-
pøemýšlet o škudlení, které nás bez-
pochyby po tomto úletu èeká. Vøele to 
každému doporuèuji. Je to osvobozující. 
Tohle doporuèení pochopitelnì neplatí 
pro milionáøe, popøípadì miliardáøe. Ti 
osvobozeni nebudou, ani kdyby se sta-
vìli na hlavu.

Kam si vyjedeme, zeptá se mì bratr 
Jan. Kam budeme chtít, odpovídám a ob-
jednávám další rundu, pøièemž se úmysl-
nì nedívám na pravou stranu nápojové-
ho lístku, kde jsou uvedeny ceny.

Co tøeba Gibraltar? nadhazuje man-
želka, pøesnì podle scénáøe. Zájezd na 
Gibraltar je absolutnì nejdražší ze 
všech, co cestovní kanceláø nabízí a pøi 
zpáteèní cestì je naplánována zastávka 
v milionáøském støedisku Marbella. 
Všichni nadšenì souhlasíme a dáváme 
si nìco malého na zub. Radost nám kalí 
pouze to, že pojedeme autobusem, pøi-
èemž do letošního stylu by lépe zapa-
dala šestimetrová limuzína s osobním 
øidièem. No, ani Kristián si nemohl dovo-
lit všechno.

Gibraltar plní beze zbytku naše oèe-
kávání. Je tam krásnì draze. Do Benal-
madény se vracíme š�astni.

Ve Španìlsku jsem byl ještì mnoho-
krát, i když v jiném režimu, než který 
jsem právì popsal. Ale bylo to neménì 
hezké. Projíždìl jsem se tøeba po Mallor-
ce koèárem taženým koòmi a klapot je-
jich podkov mnì znìl jako rajská hudba. 
Tamtéž jsem pozoroval poulièního pro-
davaèe pizzy, jehož geniální zruènost mì 
naprosto uchvátila. Také jsem stoupal 
skoro až k nebi úzkými ulièkami mìsteè-
ka Mojácar v oblasti Almérie. Svìt se mi 
zdál z té výšky a pøi pohledu pøes støe-
chy bìlostných domeèkù lepší, než je.

Jak už jsem øíkal, na Španìlsko ne-
dám dopustit.

*** 

Dva roky po prvním Španìlsku nám 
už byla Evropa malá. Zatoužili jsme 

trochu se rozmáchnout. Využili jsme po-
zvání sestry mé ženy, která žije s rodi-
nou v USA, a zaèali plánovat svoji první 
cestu za velkou louži.

Letenky si zaplatíme sami, prohlašu-
jeme furiantsky s manželkou. I tak budou 
mít s námi výdaje. Nebylo to dobré roz-
hodnutí. Nechci unavovat pøesnými èísly, 
takže jen pro pøedstavu. Dnes se do 
Spojených státù i zpìt dostanete za ètvr-
tinu ceny, za kterou jsme letìli my.          
A platy dnes jsou ètyøikrát vìtší, než by-
ly tehdy. Jistì si dovedete spoèítat, jaký 
to byl v roce 1996 ranec. Ještì dnes     
se otøesu, když si na to vzpomenu. Také 
mi pøed oèima bìží film plný oèekávání, 
zda mi letenky pøijdou poštou, nebo ne-
pøijdou? Je to poprvé, co poletím, a je     
v tom neskonale více emocí. Tak asi pro-
to. Mìøeno pohledem dneška je to ne-
pochopitelné, dnes nepotøebujete žádný 
papír, staèí to vytelefonovat, vymailovat 
a už frèíte. Ale tehdy bych byl bez papíru 
neš�astný.

Stojíme se ženou pøed americkou am-
basádou v Praze na Malé Stranì a èeká-
me, až na nás pøijde øada. Potøebujeme 
vízum. Koneènì se dveøe otevírají a jde-
me po schodech do prvního patra (ne- 
bo do druhého?). Vidíte, to je ta válka      
s pamìtí v praxi. Tam nás volají k okén-
ku a kladou nám nejrùznìjší otázky. 
Když øíkám nejrùznìjší, tak proto, že se 
chci vyvléct z pøiznání, že mnì ani jed- 
na v hlavì neuvízla. Ale asi odpovídáme 
dobøe, protože za nìjaký èas (opìt ne-
vím za jak dlouhý) jsme majiteli opráv-
nìní vstupu na území USA a setrvání na 
nìm po dobu tøí mìsícù. I když to tak 
úplnì pravda není, nebo� se k nám         
z rùzných zdrojù dostává tvrzení, že stej-
nì všecko záleží na imigraèním úøední-
kovi. Když se mu nebudeme pozdávat, 
mùžeme akorát tak letìt zpátky, vízum 
nevízum. No, snad se to nestane.

Sedím v letadle, které se rozjíždí po 
startovní dráze, zuøivì cucám nìjaký 
bonbon (prý je to dobré, aby mi neza-
lehly uši) a køeèovitì tisknu ženinu ruku. 
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(Pokraèování pøíštì)

Kdybych øíkal, že nemám strach, lhal 
bych. Prvnì ve vzduchu a hned takovou 
dálku a dobu. S mezipøistáními v Amste-
rodamu a v New Yorku šestnáct hodin.

Stojíme na letišti v New Yorku a èe-
káme na escort neboli doprovod. Ten 
jsme si objednali, aby nás dostal pøes 
nástrahy nám zcela neznámého prostøe-
dí. Èekáme už pìt minut a escort nikde. 
Snažíme se nemyslet na jinou situaci, 
kdy obdobný escort posadil jednu naši 
pøíbuznou do stroje, letícího místo do 
Colorada do Minnesoty. Má to jediné 
øešení. Chytneme se za ruce a jdeme     
s ostatními. Jak to dopadne s naším 
escortem, se už nikdy nedozvíme. Mož-
ná tam èeká dodnes.

Jsme ve frontì pøed imigraèní pøe-
pážkou a jsme svìdky toho, jak úøedník 
vyhání nìjakou neš�astnici, nejspíš pro-
to, že mìla nìco špatnì vyplnìné v do-
tazníku, který jsme anglicky, neznajíce 
anglicky, vyplnili už v letadle. Ubožaèka 
se stahuje na konec fronty a my tøesoucí 
se rukou pøedkládáme dokumenty. Ná-
sleduje øada anglických dotazù, na které 
nelze odpovìdìt jinak než intuitivnì, a to 
buï yes nebo no. Mezitím na nás úøed-
ník pohlíží ostøížím zrakem, tváøí se za-
chmuøenì a pokyvuje hlavou. A pak se 
stane zázrak. Sáhne do šuplíku, vytáhne 
veliké razítko a do našich pasù je obtisk-
ne. Mùžeme vstoupit na území Spoje-
ných státù amerických.

Pøistáváme v Denveru. Jsme na konci 
cesty. Èeká nás pøivítání s pøíbuznými, 
nevidìli jsme se jedenáct let, dvì rych-  
lé cigarety na parkovišti (už tehdy se      
v zaoceánských letech nesmìlo kouøit)  
a pøesun do našeho nového doèasného 
domova.

*** 
USA jsem navštívil za svùj život tøi-

krát. Kdybych mìl dopodrobna popisovat 
svoje zážitky, délka tohoto vyprávìní by 
neúmìrnì vzrostla a kapitola o cestování 
by nabobtnala do nežádoucích rozmìrù. 
Omezím se proto pouze na ty nej…, aniž 
je seøadím chronologicky.

Národní park Yellowstone. Vystupu-
jeme z auta, protože na cestì pøed námi 
vystoupili všichni a ukazují pøed sebe. 
Co se dìje? Pak uvidíme dùvod toho po-
prasku. Po louce si vykraèuje medvìdice 
s dvìma medvíïaty. Je to jiný pohled 
než v zoo. Pochutnáváme si na buøtech 
v takzvané „picnic area“. Popíjíme pivo. 
Musím si odskoèit. Minu cedulku, na kte-
ré je napsáno: Nechoïte pøíliš hluboko 
do lesa, mùžete narazit na medvìda. 
Moc mnì  to ulevování nejde, i když mi 
nìkdo øíkal, že v celém parku je tìch 
medvìdù asi šest. Co kdyby „ten mùj“ 
byl zrovna tady.

Grand Canyon. Jedeme rozhrkaným 
autobusem podél nejvìtší díry v zemi   
na svìtì. První úsek ještì jde. Díru lze 
za pár borovicemi pouze tušit. Pøi dru-
hém úseku vím z vyprávìní, co mì èeká. 
Jízda po silnici v tìsné blízkosti propas-
ti, žádné zábradlí, žádné kamenné zíd-
ky. Vzhledem k mému strachu z výšek    
(a z hloubek) zbabìle vyskakuji na konci 
prvního úseku z autobusu a vracím se 
pìšky, kryt borovicemi, do vesnice, kde 
bydlíme. Udìlám to nejrozumnìjší, jdu 
do hospody. Dám si rychle dvì piva a ta 
džuzna za oknem restaurace se mi už 
nezdá tak hrozná. Na pozdìjší dotazy, 
když se mì pøátelé ptají, jak se mi Grand 
Canyon líbil, odpovídám lakonicky. Samý 
šutry.

Hoover Dam. Betonová pøehrada, le-
žící na rozhraní státù Arizona a Nevada, 
mezi kterými je èasový posun jedna ho-
dina. Kdo by odolal tomu cimrmanov-
skému pokušení. Udìlám nìkolik krokù 
po hrázi pøehrady a jsem o hodinu mlad-
ší, udìlám pár krokù zpátky a jsem o ho-
dinu starší.

Las Vegas. Svìtovì proslulé mìsto 
neøesti a høíchu, ležící v nevadské pouš-
ti. Žádnou z tìchto dvou vlastností jsem 
na vlastní kùži nezaznamenal. Jen jsem 
neøestnì tahal za páky hracích automatù 
a ony mì pak høíšnì oškubaly.
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Stanislav Bukovský

Nápisy v podchodu
KDO NEHOØEL V PEKLE, 

JAKO BY NEBYL 

Je napsáno v podchodu. Zdalipak pi-
satel tohoto nápisu je, a tudíž v pekle ho-
øel, anebo tam nehoøel, a tudíž jako by 
nebyl? Zeptat se ho nelze, nebo� jest 
anonym.

V pekle jistì hoøel, hoøí a hoøet bude 
leckdo. Ale asi málokdo nám mùže podat 
svìdectví o tom, jaké to tam je, neøku-li, 
jaké to je tam hoøet. Pokud vím, podívala 
se do pekla Káèa, pak jeden zbožný mlá-
denec, co se tam dozvìdìl o Záhoøovì 
loži, Dante Alighieri a snad ještì pár je-
dincù, a to ještì vìtšinou nedopatøením. 
Turistickou destinací se peklo doposud 
rozhodnì nestalo. A o tìch, co tam za-
vítali a pak se vrátili na svìtlo boží, se 
nikde nepíše, že by tam by� jen chvíli ho-
øeli. Podívali se tam, vidìli, jak jiní hoøí, 
ale sami nehoøeli. I když tam byli, peklo 
nad nimi ještì nemìlo moc, ještì mu ne-
patøili.

Jak tedy došel pisatel nápisu v pod-
chodu k tomu, co nám tak jednoznaènì 
sdìluje? Hoøel on v pekle snad? Èi to 
znamená nìco jiného? Je to myšleno 
obraznì? Že hoøel jako? Prožil nìco, co 
v jeho fantazii bylo jako hoøení v pekle? 
Patøí snad k nìjakému spoleèenství,       
v nìmž se hovoøí jen jeho pøíslušníkùm 
srozumitelnou hantýrkou a hoøet v pekle 
pro nì znamená nìjaký specifický záži-
tek? Také by to mohl být stav navozený 
nìjakou drogou. Kdo ví? To mne jen tak 
napadlo. Nebo by se jednalo o delirium 
tremens. Normální alkoholové opojení, 
jež ve svém životì asi zažila vìtšina       
z nás, samozøejmì kromì mohamedánù, 
se za hoøení v pekle snad oznaèit nedá. 

To se podobá spíš vyhøívání se na slu-
níèku. Až k deliriu se propracuje málo-
kdo. 

Ještì by se dalo uvažovat o tom, zda 
tím není myšleno milostné vzplanutí. 
Mocné vzplanutí až zahoøení by mohlo 
být hoøení, ale proè proboha v pekle?    
V metaforické nadsázce by se mohlo øíct 
o vyvrcholení milostného splynutí duší      
i tìl: Hoøet v pekle cestou do nebe. Ale 
za pouhé hoøení v pekle snad nelze mít 
ani lásku zakoupenou v pøíslušném 
obchodu, pøípadnì nìkde u silnice. Tohle 
pisatel nápisu urèitì nemyslel. Spíš mìl 
na mysli nìco silného a opravdového, 
nikoliv polovièatého.

Nezbývá mi než rezignovat na pocho-
pení tohoto nápisu a smíøit se s tím, že 
jsem jako bych nebyl.

CHTÌL BYCH MILOVAT, 

ALE MUSÍM PUNKOVAT

Lze si také pøeèíst v podchodu. Ko-
neènì jsem pochopil, proè se u nás rodí 
na každý pár jen 1,3 % dítìte. Pro pøežití 
spoleènosti je prý tøeba, aby to bylo 
alespoò 2,1 % dítìte. Dìti netøeba ètvrtit 
èi dìlit na desetiny, myslí se tím, že v ce-
lé zemi by to mìlo takhle vycházet v prù-
mìru. Co je to prùmìr, všem nám své- 
ho èasu dostateènì jasnì vysvìtlil Felix 
Holzmann. 

Takže mladí lidé, kteøí mají nejlepší 
pøedpoklady pøivádìt na svìt dìti, musejí 
punkovat a pøivádìní dìtí na svìt pomo-
cí milování tím pádem odkládají na poz-
dìji.  Když je jim pak, pøedevším ženám, 
40 let (jsou to totiž ony, kdo pøivádí dìti 
na svìt), rozhodnou se dát život s po-
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mocí nejmodernìjších reprodukèních 
praktik a nakonec nejlépe císaøským 
øezem, onìm 1,3 % dìtem. Teï nevím, 
zda je správnì 1,3 % dìtí, èi 1,3 % 
dítìte. Každopádnì po tom punkování   
a na stará kolena je to ještì dobrý výkon. 

My, co jsme za mlada neznali pun-
kování, jsme tehdy vzali za vdìk milo-
váním. Dìtí se následkem toho rodilo 
pøimìøenì. Bylo tomu tak i v dobách 
minulých. To až teï mladou generaci na-
tolik okouzlilo punkování, že jí nezbývají 
èas ani myšlenky na milování. Na nápisu 
v podchodu je však nejzajímavìjší, že by 
jeho autor chtìl milovat, ale nemùže, 
protože musí punkovat. Holt když musí, 
tak musí, to se nedá nic dìlat.

TO CO JE VŠECHNO PRO TEBE

DÙLEŽITÝ JE NEJLEPŠÍ

Nápis v podchodu tohoto znìní je po-
nìkud zvláštní. Co se jím vlastnì sdìlu-
je? Nejlepší není synonymem dùležitý. 
Èi snad ano? Mùže být pro mne nìco 
nedùležitého nejlepší – nebo naopak 
mùže nìco pro mne dùležitého nebýt tím 
nejlepším? Vìru tìžko øíct. Zkouším to 
pochopit na pøíkladech:

Mùj život je pro mne dùležitý a nej-
lepší. Kdyby nebyl nejlepší, nebyl by už 
dùležitý. A naopak, mohl by být nejlepší, 
kdyby nebyl pro mne dùležitý? Možná. 
Ale jist si tím nejsem. Zkusím jiný pøí-
klad:

Nìkdo by si mohl myslet, že je pro nì-
ho nejlepší flákání. To pak by mohl mít 
za to, že je flákání pro nìj dùležité. Lze   
s tím souhlasit? To opravdu nevím.

Pro jiného je dùležité uspokojování 
nìjaké úchylné potøeby. Je to pro nìho 
nejlepší, mùže-li jej to pøivést tøeba i na 
doživotí do kriminálu? Jak známo, zaká-
zané ovoce chutná nejvíce. Tøeba právì 

riskování kriminálu, døíve šibenice, je 
dùležité, aby to bylo nejlepší. Trochu 
divné, že?

V dìtství nás rodièe a uèitelé z vý-
chovných dùvodù trestali tìlesnì. Èili 
sem tam padla nìjaká ta facka a škoda 
rány, která padla vedle, øíkalo se. Bylo   
to pro naši výchovu a vzdìlání dùležité. 
Tedy nejlepší. I když jsme si to tenkrát 
nemysleli.

Z toho plyne, že kolikrát èlovìk ani 
neví, co je pro nìj dùležité a nejlepší. 

A tak až na tomhle pøíkladu jsem 
nápis pochopil. Ty facky mi to ujasnily. 
Byly dùležité a nejlepší ze všeho, èeho 
se nám v dìtství dostalo. Dnešní dìti už 
takové štìstí nemají. Zvláštì ne v Dán-
sku.

MILUJU TÌ TVOJE BOLEST

Tak zde snad chybí uprostøed èárka, 
ale básníci obèas na takové malièkosti 
nedbají, tak proè bychom takové pe-
dantství mìli hledat u poetických samo-
rostù z podchodu. Dùležitìjší je obsah.

Bolest jako milenka je jistì obrat na-
nejvýš pozoruhodný. Kterápak milenka  
je tak jako ona vìrná? Také má na nás 
dobrý vliv. Zušlech�uje nás. Odvádí nás 
od povrchnosti. Nabádá nás k zamyš-
lení nad podstatou a smyslem všeho 
konání. Zkrátka bolest na nás pùsobí,  
na rozdíl od ostatních milenek, veskrze 
kladnì.

Kromì toho je nejspolehlivìjším in-
dikátorem života. Probudíte-li se ráno     
a zjistíte, že vás už opustila i bolest, ta 
milenka až dosavad ze všech nejvìr-
nìjší, neznamená to nic jiného, než že 
už nejste mezi živými. Že už nejste na 
tomhle svìtì. Že už jste odešli z tohoto 
slzavého údolí.
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Marek Velebný 

Jak to mám s mazlíèky
Nejsem moc pøíznivec domácích maz-

líèkù. Psù se bojím. Jeden na mne vy-
bafl, když jsem byl malej. Toleroval jsem 
a byl jsem tolerován snad jen malým 
buldoèkem Babetkou u rodiny skalnièká-
øù ve Hvožïanech. V dìtství jsem s tátou 
nìkdy jezdil na lékaøské návštìvy a nì-
které vesnické obyvatele psích bud   
jsem se snažil obmìkèit zbytky kostí 
apod. Pozdìji jsem se u pøátel setkal      
s jejich drobnými „yorkšíráky“, ale nebyli 
moc pøátelští. Nejradìji bych si narval 
ucpávky do uší, když zaèali vyšilovat. Te-
dy ti psi. No já bych vyšiloval asi také.  
To bych snad i vyskoèil z okna. 

Až co si brácha poøídil pøed nedáv-
nem vìtšího mazlíka, jsem se s ním tro-
chu spøátelil. Tedy s tím psem. Když už 
si ode mne bral po nìkolikáté vycházce 
granule, strach u mne opadl. To bych se 
od nìho i nechal málem olízat. Ale byl 
bych radìji, kdyby to udìlala nìjaká 
sleèna. Zase tak velký milovník nìmé 
tváøe nejsem. Ale jen jméno bráchovo 
nového miláèka Rex naznaèilo, že bych 
ho jako fanoušek filmového psího komi-
saøe Rexe mohl mít rád. 

Obèas si sice u nìkoho pohladím ko-
èièku, ale doma bych ji nechtìl, pøesnìji 
tu ètyønohou. Ale že by mi nìkde nabíd- 
li pohladit tu dvounohou, s tím jsem se 
ještì nesetkal. Možná to nabízí jako fa-
kultativní službu v Pamele, ale to jsem 
také nezkusil. To si radìji pohladím ko-
zièky, ovšem zatím pouze v Zoologické   
a botanické zahradì. Pøi procházkách 
zoologickou, kde jsem døív pracoval, ani 
jako chovatel, ani jako exponát v kleci, si 
obèas na horním statku Lüftnerka poklá-
bosím s oveèkami a kozièkami, zabékám 
si èi zameèím. Utrhnu trávu, vìtvièku ne-
bo seberu spadané žaludy a dívám se, 
jak chlupatá stvoøení spokojenì chrou-
pají a pøežvykují. 

Když náhodou potkám oblíbeného 
krmièe a chovatele, pozoruji, jak jeho 
svìøenci peláší k nádobám s pamlsky. 
Když je pøístupná hladící zoo, vmísím    
se mezi dìtskou drobotinu, pøelezu po 
schùdkách do oplocené ohrady a sna-
žím se pohladit malá kùzlátka a vzít je   
do náruèí. Když nejsou kùzlátka, musí 
staèit pohladit bøezí samice nebo rohaté-
ho kozla, který opravdu smrdí jako ko-
zel. Stádo kamerunských koz bylo mojí 
oblíbenou zastávkovou destinací, ale nì-
jak se stále pøekotnì množili, tak už je     
v plzeòské zoologické nemají, asi by je 
nemìli kam dávat.

Jako malej jsem míval doma morèata.  
V døevìné ubikaci pod schody. Nìkdy byl 
mezi nimi i králíèek. Jako doktorský sy-
nek jsem morèátka poctivì vážil a vedl si 
evidenci nebo jim prohlížel zoubky. Když 
se jednou drobeèci narodili na jaøe do-
cela v chladu a byli mokøí, vzal jsem je 
domù vyfénovat, aby se morèátka zahøá- 
la. Jednou když jsem morèátko lechtal 
na bøíšku, vysmeklo se mi a spadlo na 
beton pøed garáží. Zlomilo si nožièku. 
Tak jsme využili domácích lékaøských 
pomùcek a dali mu pacièku do sádry      
a pak èichnout trochu anestézie. 

Chudáèek morèátko se dostalo na 
chvíli na druhý bøeh do klinické smrti,  
ale po masáži srdíèka se zase vrátilo   
na svìt. Úplnì by asi dýchání z úst do 
úst u nìho nebylo to pravé. Vyléèilo se, 
akorát si brzo sádru strhlo a pacièka mu 
špatnì srostla, tak to byl malej „pajda“. 
Obèas když jsme jich doma mìli moc, 
zavezli jsme krabici s pøebyteènými mor-
èaty jako pozdrav z venkova známému 
na oddìlení patologické anatomie plzeò-
ské Lékaøské fakulty. Abych tam nejezdil  
moc èasto, ubikaci jsem rozdìlil a same-
èek mìl svùj „šámbr separé“. Pro zábavu 
jsem ho pøidržel pøed møížemi „samièího 
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kotce“ a to byl tanec, jak vrtìl zadeèkem 
a bruèel. A samièky jak pištìly. 

Také si ze mne doma, když jsem byl 
malej, jednou na Vánoce, jak se øíká, 
pìknì vystøelili, když mi darovali kon-
zervu Morèacieho mäsa. Nìjak jsem to 
jako milovník a chovatel morèat neroz-
dejchal. I když vím, že indiáni v Peru mì-
li morèata jako mazlíèky na maso, tj. živé 
konzervy. Pozdìji jsem si poøídil od ko-
legy z pražské zoologické zahrady nìko-
lik køeèkù. Ty lze obèas ignorovat, jako 
oni ignorují nás. Po krátké dobì, kdy se 
èlovìk nevyspal, putovala krabice s køeè-
kem na okno do koupelny, kde jeho noè-
ní rejdìní v koleèku tolik nevadilo. Nìko-
likrát mi ale Bobík utekl a pracnì jsem  
ho lovil zpoza skøíní a kuchyòské linky. 
To bylo zrovna jednou pøed lety, když      
u mne pøespávalo pár kamarádù a spolu-
žaèka vystrašenì vyjekla, když jí najed-
nou kolem válendy pøebìhl køeèek. Nì-
kdy jsem, aby jim nebylo smutno, mìl 
páreèek. To jsem chtìl být trochu empa-
tický a smilovat se nad køeèkem, které-
mu jsem chtìl dopøát také trochu sexuál-
ního života. Vždy� køeèek je vlastnì ta- 
ké trochu èlovìk. Ale empatie nebyla be-
zedná. „To víš, tobì, Bobíku, to dopøeju   
a tvùj páníèek si o partnerce nechá je-
nom zdát. Tak to tedy ne. Když nemám 
já, tak ty taky ne,“ øíkal jsem si. 

Když jednou byla plastová ubikace 
plná køeèkù a zrovna jsem asi empaticky 
køeèkovi povolil sexuální život, hledal 
jsem rychle kontakt na známého z ro-
kycanského Zverimexu s typickým cho-
vatelským jménem Hlad, abych køeèky 
udal. Když èlovìk pozoroval ten chumel 
slepých rùžových èervíèkù, co z nich  
pak vyrostli vìtší drobeèci, bylo to milé. 
Ale plastový box není nafukovací. Tak 
jsem radìji mìl jen jednoho tvoreèka. 

Jednou jsme  v divadle našli myšku, 
tak jsem se nabídl, že ji dám jako spo-
leènici ke køeèkovi, ale nepøežila do rána. 
Asi nemìl rád myšky. 

Ani nevím, kdy to pøed nedávnem za-
èalo. Jestli nìkdo sdílel fotky na face-

booku nebo to bylo jinak. Vlastnì to byl 
kamarád, co mi poslal fotky krmení divé 
zvìøe u øeky kousek od Nepomuku. 
Objevil jsem tím nové chlupaté kama-
rády, nutrie. Jako malej si pamatuji na 
chovnou farmu nutrií v Bøeznici. Prý mají         
i moc dobré maso. Dva poslední roky, 
kdy chodím èasto na høbitov u sv. Jiøí ne-
bo jezdím na kole pøes lávku z Bílé hory 
na Doubravku, jsem si všiml, že dole li-
dé chodí krmit kachny, labutì, ale byli 
tam i nutrie. Jedna nebo dvì dokonce   
ty zlaté. Tak jsem si èas od èasu oblíbil je 
krmit, pozorovat a fotit. 

Nìkdy když bylo hezky a mìl jsem 
èas navíc, jsem si od høbitova prodlou- 
žil procházku a vzal jsem si nìjaký ten 
jejich pamlsek s sebou. Když se k nim 
pøiblížím s mrkvièkou nebo suchým 
chlebem, pøiplazí se ke mnì, nìkdy i pa-
náèkují a prosí. Èapnou úlovek a odne-
sou si jej do vody nebo úkrytu. Je fakt, 
že si je nemohu pohladit. Ale je to milé. 
Vidìt, že aspoò nìkdo o mne jeví zájem, 
i když jsou to jen chlupaté potvùrky s rù-
žovými zoubky, které pøihopkají až k bo-
tám, škrábou se mi po nohavici, anebo 
legraènì pøede mnou panáèkují a èeka- 
jí na mrkvièku nebo suchý rohlík. Jindy 
jsem je navštívil u mostu Generála 
Pattona, u papírny, na biotopu v Plasích, 
u mostu v Koterovì nebo za Nepomu-
kem. 

Když zrovna nemám nic dùležitìjší-
ho, jdu se podívat za tìmito legraè-    
ními chlupatými kamarády. Nìkdy ne-
jsou doma, asi se skryjí v trávì, v noøe 
na bøehu. To pak mrkvièku chroupám 
sám. Když jsou nedostupní jiní mazlíèci,  
dvounohé koèky, nezbývá mi než navští-
vit panáèkující mršky nutrie. Od tìch-     
to mazlíèkù ode mne doma nemohou 
bohužel èekat vnouèata, ani si s nutrií 
nemohu zatanèit na plese, zajít na skle-
nièku, projet se na kole, dovádìt pod 
peøinou. Snad jedinì to plavání. Ale ani 
to ne. 

Tak, mazlíèci, už si pro vás suším 
zbytky chleba a tìším se, jak budete       
u vody na kameni panáèkovat.
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Jmenovala jsem se Cilka Èerná. 
Otec, ještì než zemøel, nás živil karba-
nem. Pøi høe v karty èasto tekla krev, 
která byla v sázce. Stará cikánka tu krev 
setøela, jakoby nic, a èetla z ní a z po-
tøísnìných obrázkù. Když vidìla smrt, 
mlèela. Moc toho tenkrát nenamluvila, 
jen mumlala, aby se neøeklo, aby se jí  
na drobné, chleba a polívku dostalo.       
V té proklaté krèmì sedávala v rohu   
pod oknem. Instinktivnì jsem se k ní tu-
lila a v jejím objetí hltala høejivé teplo 
svìšených prsou, ledabyle odložených 
na baòatém bøichu. Po jakej mamì ti 
padají saze do vlasù? Smolných jako 
noc. Kale bala, šukár jakha. Pak se 
obrátila zpìt k talíøi a dál nad ním žmou-
lala chleba svým vybrakovaným chru-
pem a ze lžíce usrkávala horkou bryndu.

„Babièko, co tam vidíš?“
„A kde, duša moja?“
Ruka, která mì hladila, se tøásla stej-

nì jako hlas, jenž opadával a pøíjemnì 
pode mnou šustil. Kvapnì jsem sbírala 
jeho uschlé listí. A vkládala jej do her-
báøe. Ze strachu, že ho smetou nebo ze 
mì vytøesou.

„V kartách pøece. Co vidíš – tøeba      
v tìch mých?“ dotírala jsem neodbytnì.

Mlèela. Jako již tolikrát pøedtím.
„Nauè mì to,“ žebronila jsem. „Budu 

se o tebe starat. A ty mì na oplátku 
vyložíš co a jak,“ rozhodla jsem za ni      
a kupèení stvrdila vlastní duší. Èert pro 
mì nepøišel. Ale šenkýø ano. Té noci byla 
prolita krev, jež ze mì udìlala ženu.

Horkost pøedèasnì rozproudìná v ži-
lách mi dala poznat nenasytnost živo-
èišného tìla. Od noci, kdy na mì ulehl 
první muž, jsem pøed sebou valila 
hroudu osudu. Vìdomì a cílenì. Od do-
mu k domu. Od jednoho dveøníka k dru-
hému. Èetla jsem z jejich klik, které jsem 

Vladimíra Brèáková

Cilka Èerná
držela v ruce, z jejich klíèù uvízlých        
v mém spodním zámku. Stála jsem   
pøed nimi nahá a pravdivá. Vysvleèená   
z dìtských her a do rolí dospìlých ješ-  
tì nedorostlá. Štìdøe jsem dávala to, co 
jsem brala plnými hrstmi.

Pod blùzkou mi vyrostly prvosenky. 
Dávno se cudnì nekrèily, ba naopak 
hrdì vystrkovaly své hlavièky zkropené 
rosou. Muži k nim rádi vonìli a ještì 
radìji v nich vysíleni usínali. Spoleènì 
jsme vítali jaro. Otloukali píš�alièky, 
chtivì otvírali studánku a napájeli z ní 
žíznivé a schvácené konì. Voda má by-
la tenkrát veselá a èistá.

Jaro vystøídalo léto. Cikánèin syn buï 
hrával na svatbách, nebo porážel doby-
tek na jatkách. Buï – anebo. Dva cípy 
èerného šátku s velkými rudými kvìty se 
tak v Imrichovì životì vázaly do uzlu 
pevnìjšího než v životech jiných. Pøi 
hostinách, na kterých hrál a já tanèila     
v rytmu jeho vášnivých èardášù, mu øe-
øavé uhlíky nakažlivì sršely ze smìjí-
cích se oèí. Z oèí, jež se dennodennì 
støetávaly s vypoulenými bulvami jateè-
ného skotu a dívaly se smrti zpøíma do 
tváøe.

Korbely piva a porážku spojoval do-
bytèí trh, který se nacházel blízko krèmy. 
Nìkteré jeho stáje byly toho léta pøe-
stavìny na malá jatka. V onìch parných 
mìsících tam èpìla krev z podøezaných 
zvíøat nejsilnìji. Její hnilobný pach visel 
ve vzduchu a vytrvale otravoval mysl 
tìch, kdo jej vdechovali.

Kolemjdoucí mohli vidìt, jak spoutané 
kusy táhnou na porážku, jak se dobytèe 
divoce zmítá a chroptí v provazech, jak 
houževnatì vzdoruje svému osudu. Ale 
teprve v momentu tušeného konce, až    
v pasti, z níž není úniku, až tam a tehdy 
bojuje o svùj život nejúpornìji. Imrich    
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se v hloubi duše musí obdivovat té ne-
zdolné síle a chuti žít. Navenek však 
nedává najevo nic. Jen jistou ruku          
a pøesnou trefu. Rozkroèí se, ráznì 
zamává øeznickou palicí dobytèeti nad 
hlavou a udeøí. Ozve se tupý dunivý 
zvuk. Omráèené zvíøe se skácí na zem 
bez hlesu. Jeho srdce ještì bije, když 
ostrý nùž jedním tahem pøetne krèní 
tepny. Z hrdla vychrstne teplá krev do 
rychle pøipravené nádoby. Zprvu se 
chvatnì valí a krátce nato jen pozvol-   
na stéká mírným pramínkem. Za chvíli je 
po všem.

Po létu pøišel podzim a s ním doba 
úrody a skliznì. Sklízela jsem. Klevety 
od bab, jež na høbitovech oplakávaly 
mrtvé a vzpomínaly na staré dobré èasy 
svého mládí, kdy dìvèe s dùvìrnostmi 
èekalo do ohlášek. Ženské mì pomlou-
valy a muži se mì na ulici stranili. Pøed-
sudky mì pøece jen dostihly a lapily do 
svých osidel nepøipravenou. Náhle jsem 
se smýkala v jejich lanech i lanech své 
pøirozenosti. Obojí mnou cloumalo a na-
pínalo se opaèným smìrem. Intenzivnì 
jsem myslela na útìk. Chtìla jsem ven – 
ven ze sebe samé, do slupky, která by 
naplnila jejich oèekávání a pøinesla mi 
klid, ale vlastnì ne, chtìla jsem pryè od 
nich, zmizet nìkam, kam bych nevláèela 
jejich záš�. Silnì jsem toužila po nìkom, 
kdo by se nezdráhal mé živoèišné laè-
nosti.

Nyní, kdy nemohu zvrátit události mi-
nulé, jen marnì promlouvám do duše 
svého tehdejšího já. Cilko, ty zpozdilá! 
Ty, jež ostøíš èepele nožù. Ó, Cilko, 
proradná nevìstko všech øezníkù, smìlý 
máš krok po ošemetné mezi. Cilko. 
Ocílko! Má Ocílko, øekl jsi náhle a ne-
zvykle mìkce, pøistižen vlastním slovem 
a zároveò jím usvìdèen, nebo� proti své 
vùli ses vyznal nejen z lásky, ale i vnitø-
ních bìsù. Tøímal jsi palice a øetìzy, 
nože a ocílky pøíliš èasto, Imrichu, než 
aby tì nepoznamenaly. V ten moment   
jsi mì chytil za paže a pevnì k sobì 

pøitáhl. Do poloobnažených òader jsi mi 
zaboøil strnitou tváø a horkým pøerý-
vaným dechem jsi do nich zamumlal: 
Visíš mi v srdci i v kalhotách, Ocílko! 
Vždy� ty to víš!

Pak pøemožen neviditelnou tíhou se 
svezl po mém tìle dolù. Neholené vousy 
valchovaly má holá lýtka a bosá cho-
didla. Shýbla jsem se k nìmu a za pa-
èesy ho strhla na zem. Zuøivì mi pod-
kasal suknici a silnì stiskl stehno. 
Vzápìtí druhou rukou hrábl do temné 
kštice mých zacuchaných vlasù. Svými 
nenasytnými ústy mi dlouze pøejíždìl   
po vystaveném hrdle. Cítila jsem jeho 
vzrušení, které se do mì zprudka pøe-
lévalo. Mrštnì jsem rozepla pásek od 
jeho kalhot a nedoèkavì sáhla po tvrdém 
klubku jeho pohlaví. Promìnila jsem se 
ve vilnou koèku, která se slastnì prohý-
bala pod pánovými pohyby, škrábala ho 
do kùže a pila od nìj mléko.

„Me tut kamav. To znamená, mám tì 
rád. Ale bojím se...“ „A èeho, proboha?“ 
„Sám sebe. Èertù, co ve mnì rejdí.   
Moje stará mama øíká, leper le benges   
a beng pes tuti sikhavla. Vzpomínej èer-
ta a èert se ti zjeví.“ „Tak nevzpomínej-
me!“ Do hojivých tkanin svých dlaní  
jsem rychle obvazovala jeho tváø se zle 
pošramocenou myslí. „Ba ne,“ odtáhl se. 
„Jsem v pasti. Chycený sám v sobì.“

A když pøišla zima, ležel na mì sníh.
„Já ji nechtìl oddìlat. Miloval jsem ji,“ 

øekl èetníkùm.
Komu to vyzvánìjí? ptaly se báby 

schouleny ve svých šálech. Cilce? To 
není možný. Vždy� se ještì vèera toèila 
na bále a šla z náruèe do náruèe! Jé-
mináèku, jak ta výskala! Chlapi se tam    
o ni poprali. A ví už to Imrich? Ten ji prý 
zabil. Tak. Hleïme. Ale ono mu to kou-
kalo z oèí.

Stará cikánka, Imrichova mama, mi     
z našetøených úspor vypravila skromný 
pohøeb a po jeho konci se odbelhala    
do žaláøe, navštívit svého neš�astného 
syna.
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Vybydlená lastura

Kniha Rubikova kostka. Struèné dìjiny 
uchavcù (Host, Brno 2016) støíbrského rodá-
ka a nositele Ceny Jiøího Ortena (v roce 2012) 
Vratislava Maòáka je románem rozporuplným: 
už letmým proèítáním zjistíme, že text je své-
ho druhu mozaikou, zaèteme-li se hloubìji      
èi hloubavìji, poznáme, že jde o jakýsi text-
matrjošku, do sebe vsouvané vyprávìní ve 
vyprávìní, vzpomínky ve vzpomínkách, „dia-
log“ mezi empirií jednotlivých, epizodních        
i ústøedních postav-pamìtníkù. Jak ale vypa-
dá „lešení“ textu a má jeho podoba nìjaký 
vztah k vnitøku?

Hned zkraje povìzme nìco o ne-jednotì 
textu: Syžet má tøi dimenze: 1. banální pøí- 
bìh protagonisty Ondøeje-Matìje, v nìmž je 
líèeno rozèarování z milostných avantýr je-  
ho otce, vystøízlivìní z idyly dìtství, pøerod      
z uchavèího nedospìlce v dospìlce. 2. au-
tentické èi spíše autentizující výpovìdi pa-
mìtníkù k nepøíliš literaturou zpracovanému 
tématu mìnové reformy v Èeskoslovensku 
roku 1953 a následné dìlnické bouøi v Plzni. 
3. Ondøejovy asociativní reminiscence na dìt-
ství, možné verze rekonstrukce toho, co se     
v rodinì ne-událo. 

Struktura (nebylo by možné magnetofono-
vé výpovìdi pamìtníkù více organicky, nejen 
vnìjškovì propojit s Ondøejovou èasovou di-
menzí? A pokud ne – stalo by se s textem 
nìco dramatického, kdyby byly vypuštìny?)    
a „filosofie“ Rubikovy kostky je naopak plná 
míst „hluchých“ èi prázdných – aèkoliv si plnì 
uvìdomujeme sílu nedoøeèeného... Tuto hlu-
chotu strukturální chce snad „rozezvuèit“ gra-
fická podoba knihy (jednotlivé útržky jsou 
segmentovány pomocí symbolù, které znaèí 
tlaèítka magnetofonu-diktafonu-walkmanu), 
ale to je pouze fasáda knihy, která nezamas-
kuje nic, pronikneme-li dovnitø pøediva textu,   
a tak se do nìj ponoøme:

Tyto tøi èasové složky se vzájemnì pro-
línají, na sebe odkazují, vytváøejí trans-dimen-
zionální dialog ne-možného, pravdìpodob-
ného a vylhaného. Ano, takto popisované to 
vypadá dùmyslnì, ovšem je nutno zpøesòo-
vat: jistì nelze upøít Maòákovi talent, píli         
a dùslednost poeticky-øemeslnou, leè je tøeba 
vìdìt i o jisté inkonzistenci pøi pohledu na  

text „zblízka“. Tak napø. se Maòákùv vypravìè 
snad ve snaze ulehèit srozumìní (!) ètenáøi 
uchyluje ke kantorskému, èi dokonce wikipe-
dickému vysvìtlování („nìkolik druhù walk-
manù, kapesních pøehrávaèù audiokazet“). 
Rozumím: aby pozdìji narození nemuseli 
googlovat, co to je walkman, tak je textem 
podáván kýžený servis... Nebo dùkladnì 
vyložený mechanismus pøípravy „turecké 
kávy“ – jsou to snad skryté symptomy ambicí 
pro vývoz Maòákova románu do zahranièí?   
U èeského „turka“ to je ještì pochopitelné, ale 
bude nìkoho v Nìmecku èi Francii zajímat 
politicko-kulturní dìní kolem padesátých let    
v ÈSR, pokud vùbec toto téma resonuje v Èe-
chách souèasných? Nebo suše informativní 
encyklopediènost popisu a vzniku Rubikovy 
kostky, jako kdyby nìkdo øemeslnì „otesal“ 
heslo na wikipedii a vložil jej do románu?   
Naè taková uhlazenost? 

Nebylo by funkènìjší v textu parafrázo-  
vat èi parodovat styl slovníkových hesel na-
místo neinvenèní imitace? Pravda: mimeze je 
mechanismus takøka „pudový“, pøirozený – 
nejsme ale napodobováním èi derivováním        
v pop-kultuøe už unaveni? Potøebujeme stále 
kopie kopií kopií textù? A pokud ano, tak         
k èemu to? Abychom nebyli nemile pøekva-
pováni, lekání, stresováni èímsi „novým“?   
Má tedy být „mimetická“ funkce literatury lé-
kem na každodenní stres? Neredukuje se tak 
ale literatura na pouhý relaxaèní prostøedek? 
Bojme se, že ano. Je opravdu Maòákùv mo-
delový ètenáø tak omezenì pohodlný, že je 
tøeba takto text pøizpùsobovat, otesávat, za-
støihávat jako... oblek na míru?

Rozpadá-li se nám román v celku, tak mo-
hutní v detailech – svébytná Maòákova poe-
tika èi autorský rukopis se žel manifestuje 
toliko v líèeních, v silnì sugestivní onomato-
poiènosti (jež je také titulní, konceptuální èi 
tematickou „vazbou“ na uchavce, Kachyòùv 
film Ucho èi vypravìèem postøehnuté „uši“ 
stìn bytu-svìdka, v nìmž postava Ondøeje 
vyrùstala; za všechny uveïme výjev z ne-
mocnice: „Kap-kap. V radiátorech stále kapala 
voda. Sandály dál ševelily kolem hnìdých 
lavic. Bílé uniformy se tøely o polospící tìla 
noèní služby. Kap.“), pøi ètení lze odhalit 
intertextové nuance, jimiž se jednotlivé epi-
zody spojují v celek, a co pak? 
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Za originálními (pøí)znaky a odlesky výji-
meèného pozorovacího soft-skillu Maòákova 
zbývá už pouhé upachtìné, upocené øemeslo 
cechu spisovatelského, které je patrné z cha-
rakterizace nìkterých postav (viz nepøíliš vì-
rohodného, koktajícího nedospìlce Ondøeje, 
jenž ve srovnání s jeho plastiètìji vykresle-
ným dìdeèkem pùsobí ploše, hluše, aè se 
sna-sna-snaží ze všech sil!), z filosofie Cel- 
ku: „služebníèkovského“ pøístupu ke ètenáøi. 

V textu je vystavìna zápletka, která má 
funkci motivátora k doètení (Kdo je otcova 
milenka? Stýká se s ním i po letech? Zemøe 
nìkdo?), pragmaticky se poèítá radìji s tím, 
že ètenáøské povìdomí je tabula rasa a text 
má tuto pustou pláò zaplòovat, ba co více: 
obecná (jakkoliv je ze své podstaty jaksi „pøi-
rozená“) touha po harmonii je lokajsky uspo-
kojena happy endem... nebo� román má být 
snad stejnoèten, nikoliv rùznoèten.

Roztodivnì, ambivalentnì vyznívají dvì 
pozoruhodné pasáže; tyto výpovìdi pamìt-
níkù o událostech 50. let v ÈSR jsou více 
stylisticky-poeticky vyhranìné než jiné – jed-
na jest švejkovskou parafrází èi perzifláží       
(v bezelstné naivitì uprostøed bìsnìní dìjin 
se ne-vinnì vypráví o procesech s dìlníky: 
„Tak sem kejvnul, ale to soudci nestaèilo        
a chtìl znát méno. Jenže èlovìèe, jak sem ho 
moh øíct, když se mi Novák tenkrát nepøed-
stavil? Já na vyšetøovnì z celý tý policejní 
party znal jenom Káju Šnyfla! A toho sem sa-
mo sebou menovat nemoh, to by bylo unfér, 
dy� s tím taky vlastnì nemìl nic spoleènýho.“), 
druhá zase hrabalovským pábením (což je 
provedeno technikou proudu vìdomí: „...a pøi-
tom dìdek Lauber, to byl kanón, kerej to s kù-
žema umìl náramnì, to si ještì poslechni, 
von dìlal plavèíka na plovárnì v Doudlevcích, 
zrovna pod tou zoologickou, jo, a my sme tam 
jako malý smradi byli pøes léto peèený vaøený, 
furt naložený ve vodì...“). 

Ptejme se však: proè je text takto stylizo-
ván? Vztahuje se taková forma ke struktuøe 
samé, má nìjakou funkci, anebo to je pro-   
jev prostì povrchního ozvláštòování textu? 
Má být text – naoko presentovaný jako rafi-
novaná hra ne-spojitého, avšak z podstaty 
psaný tak, aby nám vše bylo jasné, aby útržky 
dìjù smìøovaly ke smíølivému finále, opatr-
nicky uzavøenì, návodnì – sterilní pøehlídkou 
autorova technického umu, literárního všero-
zhledu a øemesla, anebo dílem, které ètenáøe 

hloubìji (nežli v mechanickém pospojování 
epizod v celek: jako relaxaèní omalovánky 
nebo spojovaèky pro „dospìlé“) aktivizuje, 
uvrhá do víru myšlenkového a tvùrèího tak, 
aby se nezastavil, èetl jako o život a po do-
ètení chtìl èíst znovu?

Dojem z rùznoèetby navzdory stejnoèetbì 
mùže být rozpaèitý, jak jsme pøedeslali: 
originální znaky Maòákovy poetiky, rejstøíku 
výrazù a palety obraznosti, již jimi v textu 
zpøítomòuje, a naopak utápí v beztvaré šedi 
(protože se zdá, že právì z tìchto èistì øe-
meslných pasáží, zejména dialogových pá-
sem, se vytrácí „duch“ Maòákova vypravìè-
ství... anebo si onen zrající vypravìè teprve 
nemotornì osahává možnosti románové 
formy, naopak ryzí obraznost autora se plnì 
hlásí o slova v líèeních a introspekcích) toho, 
co zvládne napsat každý pilný a svìdomitý 
absolvent kurzu tvùrèího psaní. 

Mùžeme spekulovat: Zvítìzí v další Maòá-
kovì knize „štukatérství“, rutina a dril, anebo 
jeho spontánní talent? Pøevládnou ambice, 
pozlátko stipendií, grantù a funkcí nad auten-
ticitou tvorby? Ideální pøípad je harmonizace  
– nenásilnì a symbioticky spojit obé, tak ja- 
ko krab poustevník obydlí lasturu... Rubikova 
kostka je žel lasturou, v níž onen krab zetlel. 

Vojtìch Nìmec

Knihovna kardinála Berana

Mnozí v Plzni vùbec nevìdí, že už nìkolik 
let se má èile k svìtu (by� bez pøíkrovu moc-
ných institucí) kulturní spoleèenství s názvem 
Knihovna kardinála Berana (www.bibber.cz). 
Pro ty, kdo to netuší: pojmenované k úctì 
slavného plzeòského rodáka. Knihovna vydá-
vá knihy, pøipravuje výstavy a také poøádá 
konference (napøíklad v roce 2013 sympozium 
Od Josefa Floriana k Rio Preisnerovi). Nyní 
instituce (v jejímž èele stojí obìtaví a zapá-
lení Jarmila a Josef Štogrovi) uspoøádala 
cyklus pøednášek zamìøených pøedevším    
na literární a kulturní život ve tøicátých a èty-
øicátých letech 20. století (pod názvem His-
torie nejen literární). Cyklus zaèal v bøeznu     
a v dubnu v prostorách SVKPK, bude tamtéž 
pokraèovat v èervnu a v raném podzimu se 
uzavøe. Pøednášejí výrazné osobnosti jako 
Zdenìk Hojda, Josef Mlejnek, Jana Petrová, 
Petr Placák... Item: jde o dobré dílo. 

(red.)
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Lumír Aschenbrenner (1960 Plzeò) 
- starosta a politik

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

Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) 
- výtvarník a publicista

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

Helena Jarolímková (1964 Plzeò) 
- fotografka a designérka

Jan Jelínek (1947 Praha) 
- výtvarník, básník a publicista, žije v Plzni

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

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

Milan Šedivý (1977 Teplice) 
- básník, žije v Praze

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

Lukáš Vavreèka (1987 Louny) 
- editor, básník a prozaik, 
  žije v Pardubicích

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