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EDITORIAL 1

Jsem v tom prakticky nevinnì.

Pavel Štýbr

Jak se co dìlá, o tom se ve stopách 
Karla Èapka už psalo mnohokrát, jak    
se však „dìlá“ èervnový Plž? Má trochu 
zvláštní postavení, což odpovídá ne-
zvratnému faktu, že co se nevejde do     
è. 6, bude muset volky nevolky poèkat  
až do è. 9. Mezitím sice vyjde i letní 
dvojèíslo 7–8, to ale bude o poznání  
jiné: nepùjde jako obvykle o rubrikovou 
skladbu. Leè øada textù se pro letní 
otištìní pøíliš nehodí, jiné naopak pøi-
spívají k žánrové všehochuti letního 
ètení, a k tomu je zapotøebí pøihlížet. 
Zatímco èervnový Plž je už kolikero ro- 
kù „normální“ èervnový Plž. Tak si o nìm 
nìco ve zkratce povìzme! Nejprve ale 
nabízíme ètenáøùm tematický dramatický 
pøedkrm z tvorby Jana Sojky.

Básník a výtvarník Pavel Štýbr má 
letos kulaté životní jubileum, to však se 
odehraje až za hodnì dlouho, tudíž mu 
mùžeme „pøedpogratulovat“ již nyní uve-
øejnìním nevelké vonièky jeho nových   
èi novìjších textù. Klatovský básník 
Miroslav Sosoi už nežije v Bavoøích, ný-
brž v Praze, nicménì nezapøe západo-
èeské koøeny – a v romantických po-
stojích (o nichž se píše i v recenzi jeho 
sbírky Žlutej král) bychom ho mìli pou- 
ze obdivovat. Jen tak dál, vždy� i tyto 
fragmenty jsou nezastøenou výzvou:

Pryè s veršotepectvím! Zùstaneme-li       
u poezie, v rubrice Navštívenka je za-
stoupena jedna z nejvýraznìjších osob-
ností soudobého básnictví: Svatava 
Antošová, jejíž texty bychom mìli znát    
a èíst. 

Právì tak znát a èíst bychom mìli 
texty Vojtìcha Nìmce, který ostatnì 
referuje v renomovaném Tvaru o zápa-
doèeském literárním dìní a do Plže 
pøispívá celé desetiletí: též nyní jde        
o fragmenty z vìtšího prozaického tva- 
ru z jeho pera. O zpìvaèkách v èasopi- 
se nepíšeme, proè si ale nepøeèíst, co     
o jedné zesnulé nenapsala Daniela 
Kováøová? Co dále? Jsme rádi, že ve 
své autorské rubrice pokraèuje Patrik 
Linhart a i køeèkomil Marek Velebný –     
a vzpomínky Milana Èechury se chválí 
pøi ètení samy. Uvítat bychom ale mìli 
nové plží jméno: poprvé, leè urèitì nikoli 
naposledy tiskneme v Plži nadaného 
Petra Pánka.

Víc se toho do èasopisu zase nevešlo. 
Ale na gratulaci Blance Hejtmánkové 
jsme nezapomnìli: nech� ji bìhem oslav 
životního výroèí doprovází plží sluníèko! 
To samé pøejeme všem našim ètenáøùm 
po celé léto. Arciže po celé léto s Plžem 
a s Plži.



2POEZIE

Miroslav Sosoi

Nové fragmenty 
I.
SVÝM ZPÙSOBEM JE TO VÝHRA 
když si dokážu okázale „dopøávat“ jako fracek na matìjský pouti 
a zároveò pomíjet veškerou odpovìdnost
...pøežírat se tureckým medem a bohem s bohy
opíjet se vráskama starejch panen
a zatemòovat si hlavu plnejma ústama sebeklamu a životy druhejch
…tak jako když sedávám na barovejch stolièkách 
a všichni okolo, spoleènì s tebou 
nevìdomky nabízej jedineènou pøehlídku nadšených grimas vytoužený nálady
a, øekl bych, snahy o celost
(a aèkoliv jsem to nezažil)
takhle nìjak si pøedstavuju spartakiádu – štìstí nevìdomky stojící ve stínu soklu
                                                                                                     hadrovejch panákù…

kromì toho
že si „dopøávám“ neohrabaný žonglování s morálníma hodnotama 
a krabièkama vod sirek plnejch ryzího citu
…nebo i jinej hazard s pøedpoklady nadcházejících dnù a pùlnocí…
(navzdory minimální snaze zachovat nìjakou stálost)
…umim bejt k sobì taky dost hrubej a zatrvrzelej
bohužel k mý smùle
není tato bohulibá vlastnost smìrovaná ven ale na opaènou stranu – 
do mì – hluboko k sedimentùm vlastního života

jako napøíklad když sedávám na barovejch stolièkách
a všem okolo, spoleènì s tebou
nevìdomky nabízím jedineènej výjev
– první a poslední – jalovou grimasu blbýho vola
øekl bych že v momentì… snaha… je v mejch sklenìnejch voèích dost možnì èitelná
jako základní rituál zlatý rovnice
jako vieweghovo román pro ženy… kriste…
nebo instrukce matek, manželek a dalších vyrovnanejch bytostí našeho kontinentu…
a aèkoliv jsem to nikdy nezažil…
stejnì se tak moc tìšim… tak moc tìšim…
až mì budou v ulicích Pamplony prohánìt nasraný bejci…
budou mi nesmiøitelnì v patách
v oèích budou mít zkurvenou jiskru 
bude to nefalšovaný zapálení pro jejich štìstí z vejminkù 
nevìdomky stojícího ve stínu soklu hadrovýho panáka
a… budou mì pronásledovat
blbýho vola uhánìjícího s vìtrem o závod jen pár stop pøed nima
blbýho vola prchajícího pøed jejich pekelným tryskem 
kterej mi právì tak pøipomíná siluetu spartakiád
…dokážu si okázale – jako šerif Romero – dopøávat cokoliv a kdekoliv... 
                                                                                          vim že to umim ve velkym…
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a i když to tak vypadá…
…možná že…
…možná že…
…možná že mì na ochozech
a s boží láskou v pøíruèáku
vùbec nepoznáš…

Možná že jen oba dva hmatáme ve vzduchoprázdnu
a s nataženýma koneèkama prstù èekáme na boží kontakt a pokoru
která bohudík není vždycky tak pøímoèará jak bychom si pøáli…

…asi jen èekáme 
sami na sebe…
na vzájemnej pohled
tak jako doma na vejminku 
za obzor 
v nedohlednu

Èekej tam na mì
vždy�
…svým zpùsobem je to výhra

II.
FILIPOVI IN MEMORIAM
už se tì nebojim ksakru
pøestal jsem s tím když si ukryla svoje bradavky do vypranýho prostìradla
ne, už ne… už ne znovu 
a do zblbnutí – do úplnýho zblbnutí…
celý To bílý plátno semtam posetý žlutejma flekama z tìla a hoøèice
tak vokatì kopírovalo tvojí hlavu se zbytkem – se zbytkem veškerý touhy
srdce a kontury
filip mi halekal o žiletkách na tìle
o žiletkách v tìle, o žiletkách ve vlasech
mezitím co se prostìradlo vypínalo do pìti rohù postele Života
aby tì pod plátnem bylo o trochu líp vidìt
tak jako na èasosbìrný fotce

na èasosbìrný fotce to vypadalo
nebo muselo vypadat
jako když jsem pro sichr polil vodou tvý maso pod pøehozem baroka 
studenou vodou z kohoutku
která zapøíèinila jen sprostou
únavu
z tý vìèný
božský nahoty andìlù

naštìstí…
už se tì nebojim…
na strach sám po letech už nemam v sobì místo
co
do 
roka – to do dne
tak
do úplnýho zblbnutí
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Pavel Štýbr 

Trhavými pohyby mentála
xxx

To je taková radost
potkat nebožtíka
pøed lety se støelil do hlavy

Jsi to ty Karle
myslel jsem
žes to nepøežil

Bere mou ruku a pøikládá 
na nepøíjemnou prohlubeò na spánku
Tady to vešlo
a tady to vyndali nezlob se
jsem na okruhu
musím cvièit
trhavými pohyby mentála 
pøebíhá na druhou stranu

Ten nával štìstí neumím ukoèírovat
ostuda neostuda øvu pøes celou ulici
Ani nevíš jaks mi scházel
pako vylízaný

xxx

S jakou samozøejmostí
jak bez rozmyslu
házíte nedopalek matièce Zemi
do oèí
do chøtánu
za výstøih
mezi nohy

xxx

Jsem v tom prakticky nevinnì
Oøezávám živé ploty 
a bezdìènì plaším ptáky z hnízd
Naštvaní vrabci øádí 
jak Nìmci u Stalingradu    

xxx

Pánovi, který nám ochotnì uhnul s autem
slibuji kyblík domácích vajíèek
ale nemyslím to vážnì
ani slepice nemám

xxx

Døív než na to vìda pøijde
mohlo by být pro chlapy 
kurevsky pozdì
Pánské a chlapecké záchodky
prostì musí
odpornì páchnout chcankama

xxx

Zábradlí oprýskalo zrezlo
však kapka barvy
kdys na schod bezdìènì odpadlá
záøí stále tak jasnì
jako by si natìraè
pøed dlouhými lety do zemì pochovaný
právì odbìhl na svaèinu

xxx

Kukaèka oblétá hnízda se svými vejci
a kuká jak na lesy
To by tak hrálo
aby její prdelky
namísto kukání
volaly
kokodák
vrkù

xxx

Èisto èisté
bøízy Viktorèiny 
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xxx

Dùkladnì zvažte
návštìvu Benátek

Jsou návykové

xxx

Všichni jste se smáli
za bøicha popadali
když jsem tvrdil
že se Klatovy
prokopou do první ligy

PRÓZA

Vojtìch Nìmec

Polykání modøi
Nìkdy mluvíme o mýtu Vìèného 

návratu nebo taky o cykliènosti dìjù. 
Poznal jsem, zaživa i zamrtva, že to ne-
ní mýtus, ale nutnost, nevyhnutelnost, 
prachbídná podstata pøírodních jevù èi 
zákonù a analogicky našeho snažení, 
protože jsme avatáry Pøírody samé: co 
jsem na „poèátku“ jako had nakousnul, 
musím na „konci“ øádnì a hladce vylouèit 
– vìènì se navracím od abstrakcí ab-
strakce k rodinným okolnostem, souvis-
lostem, které mi snad více osvìtlí mou již 
skonèenou, ba transformovanou existen-
ci; tøeba se vyjeví smysl nebo jeho zá-
blesk skrze vzpomínku.

[Možná – Tøeba.

Pokus – Omyl: možná proto je takové 
vyprávìní experimentem, cestou-cílem, 
nikoliv cestou k cíli, tedy prostøedkem      
k uspokojení. Tøeba to je koøen veške-
rého nedorozumìní: ten-ta-to oèekává 
cestu odnìkud_nìkam, ale ète nebo 
slyší nebo vidí cestování, které nikam 
nesmìøuje, protože „došlo“ a „vmíøilo“ už 
tím, že se zapoèalo; tomu se také øíká 
„zklamané oèekávání“, a sám dobøe  
vím, coby vìèný empirik v životì a anti  
èi meta-empirik v tvorbì-a-smrti, jak zkla-
mání èi odmítnutí bolí. V tomto ohledu je 
vše napsané a pøeètené buïto formou 
masochismu, deviace, anebo pøíjemné-

ho pohlazení, neb ètenáø dostane to, co 
sám oèekával a chtìl, co definitivnì 
rozluštil a uzavøel jako pøípad.]

Povìzme tedy spíše „odchylný“ nežli 
úchylný støípek o Babièce H., abychom 
vzdychajíce zavzpomínali, usušili slzu       
a pokraèovali: v dobách šeøíkù a jásání    
a garmošek a znásilnìní a silonek a eu-
forických-básníkù-co-si-vyrdousili-duše-
a-povznesli-se-nad-to-rýmem se nedí-
vala na modré oèi jejích nynìjších èi 
budoucích èi hypotetických milencù, 
nýbrž na šmolkovì modré paty Odsu-
nutých: jako zvídavou_malou uliènici ji 
zajímali ti spáèi v jámì, kterou ve spìchu 
pøed kostelem v pùdách høbitova, kam 
dosud chodí mlèet naslouchávaèi, vy-
hloubili Národovci, ti, jimž kanula slina èi 
krùpìj potu poctivé pracovitosti, tøásly   
se jim krumpáèe & lopaty nedoèkavostí, 
až pøikryjí poslední patu, ucpou výkøik, 
zadusí hlínou oko, zabydlí se v pokojích 
pro stammgasty a žádný geisty nepøivo-
lávej, milá zlatá, todle stejnì bejvalo na-
še, než nám to ti židozednáøi ti klerotem-
pláøi ti svatováclavíci ti kosmopoliti ty 
stinky tito vlastivrazi podloudnì rozkradli 
pod rukama; a tak se babièèini myslitelní 
milci stávali souèástí rodné hroudy, kyp-
øili ji masem & mokem, pøestali modrat    
a poèali zelenat, trouchnivìt, šednout, 
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trvale & hromadnì odsunutí mezi koøeny 
a chodbièky, dálnice živin, dokud nezù-
stanou jen vlasy.

Tak spoèinuli Modropatí v mlèenlivém 
spoleèenství s Egeøany rodu bohém-
ského – dole nedutání a provázky ke 
ztichlým zvonkùm nahoøe, a tam násos-
kové s naslouchátky, aby pøedèasnì, 
omylnì pohøbené lépe uslyšeli, jak cin-
kilinkají ožíváèky, a chopili se krumpáèù 
& lopat a zjistili, že vinou vína, slivovic, 
vodek a rumù a samohonek do druhých, 
tøetích, ètvrtých nohou kopají u špatné-
ho hrobu, a tak radìji povolají bagristy 
od ranních štamprlièek a suchých zá-
sunù, aby se pùdy a kameny pohnuly, 
mrtví se vyvalili jak hadi ještìrky štíøi na 
den svatého Židotempláøe & Klerofašisty 
& Kryptoilumináta a na svìt vyšli živí.

Ba ne, babièka H. se s nimi rozlouèila 
– s tìly v jámì & poházenými ve spìchu, 
a už to nejsou lidé, jen hnojivé tyèinky, 
jako mandaríni a samurajové ve høe        
o mikádo pokácení pøes sebe... co oko 
nebolí, to je zakopáno i se psem, jenž   
se hafa_na_na omylem pøiloudil za 
salámkem a š�avnatou èubinou; takže  
se vlastnì nerozlouèila, jen se coby 
dìvèátko odvrátilo a pomyslelo snad    
na cukrovou vatu, snad na pohlazení, 
snad na mìnovou reformu.

A je to živé jako tenkrát: sedím s ní     
v pokoji a cítím, jak se noøí ve vzpomín-
ky; témìø slyším, jak halekají kopáèi, 
lopaty zvoní o hlínu, zatíná se krumpáè  
a hne s ní, Kobùv Oud Promìn plundru-
je hroby, až se panely domù otøásají, 
odnìkud vybìhne ještìrka, štír, pøiplazí 
had, vzlétne sojka a nìkoho tajnì udá. 
Vzpomenu si, jak „kopat hroby byl mùj 
ideál“, a proto jsem se v kryptì pod kos-
telem o pár generací pozdìji ponoøil do 
temnoty a exhumoval ve jménu vìdy 
mrtvé po morech, bizarních úbytcích 
kosterní hmoty, rakovinách, ukopnutích 

konìm, plíživou-pohlavní-pohromou, co 
rozežere osobnosti zevnitø, až to páchne 
zapomínáním na ty, které jsme kdy milo-
vali nebo milovat chtìli, leè vyvanula vá-
šeò, asi jako když shrabeš a spálíš pod-
zimní listí, babièko H., a vrátíš se domù  
k èaji a bábovce a køížovkám. Bál jsem 
se vzít do ruky èísi pánev, prohlédnout si 
oènice a co zeje za tím, prostrèit prstem 
hrudník až k obraThlí, vykývat zub, ale 
když jsem to rozechvìlý zkusil, v rukou 
se mi ostatky promìnily ve veteš, nìèím 
bez pojiv k lidskému, a to prosím pøes 
vìdomí smrtelnosti: jako kdybych se brá-
nil skonu tím, že zpøetrhám všechny vaz-
by „teï“ k „bývalo“, že se kosti stanou 
pouhou hraèkou, tøeba hùlkami mikáda, 
jak jsme hrávali s prarodièi H., smáli se  
a øíkali „Ty seš nešika!“ nebo „Tohle mi 
nejde!“ nebo „Teï to spadne!“ a mávali 
modrou, èervenou, žlutou jako vlajeèka-
mi a mysleli na obìd.

Sedíme, ona zmámená živými vzpo-
mínkami na zapomenuté mrtvé, já pøe-
mítající o tom, že jsem dlouho nepro-
vozoval dobrodiní standardních tancù, 
totiž tiché umìní dialogu; že o tom èi 
onom zážitku slyším už ponìkolikáté, tak 
tiše kývám, ale ne se zubem mìš�ana 
morového století, ale hlavou nebožtíka 
atomového vìku – na krku El Grecova 
vnitøního figuranta, co disproporènì drží 
mou tìžkou, velkou, ba dinosauøí hlavu 
tak, aby obratlem o obratel nepøestøihl 
míchu, což, vzpomínaje na dìtské hry na 
støedovìkých dvorcích E., by byla míchy 
spálená kaše. „Babièko H., jak asi vy-
padá tvé vìdomí, když vím, co máš za 
sebou? Chtìl bych poznat všechno 
myslitelné, téci v poznání vše-možného, 
být fascinován spirálou pravdìpodob-
nosti – neb je ‚pravdivé' cokoliv, co je 
možné myslet, vytvoøit demiurgicky z ni-
èeho, nebo pøetváøet z ‚daného‘ –, uto-
nout v ní, být jí,“ ptám se sám sebe, jak 
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to umím, pøitom se oèima mìním v šíle-
neèka okamžení, a do toho mi zazní ba-
bièèino: „Dvojto, podívej se, je tam mlha, 
kopce nejsou vidìt.“

Opravdu: nebe nad Egerem se ka-
boní, možná pøiletí bájní býci a blesky    
z fuò_fuò_nozder ohluší ulice, nasálnì 
vytroubí apoteózu jaderných hlavic, až 
svìtla na semaforech zamrznou na ze-
lené, aby se jelo jak v šílení, nehledìlo 
na pøechody. Taková je pøedtucha a ba-
bièce ji neprozradím, protože ji mám rád 
a nerad kalím vody, když jsem pospolitý.

„No jo, Germanie zmizela, vidim jen 
paneláky. A hele, zaèíná pršet,“ vracím 
se na zem, abych nebyl za mlèedníka.

„Takhle nemùžeš jít domù... nastyd-
neš!“ starostlivì na mì pohlédne, zkou-
má, jak jsem obleèen.

„Dy� já se nerozpustim! Domù to mám 
ètvrt hoïky! Pudu rychle, neboj,“ uklidòuji 
ji oèima & slovem, koutkem zahlédnu kli-
katici blesku. Na zlomek vteøiny oslepnu, 
sítnice vybílená.

Zùstal jsem. Zahráli jsme si domino 
nebo mikádo nebo èlovìèe nezlob se 
když... nebo prší nebo si prohlíželi foto-
alba (a já u toho tajnì usnul, nechaje oèi 
udivené: ó, no toto! fakt?). Ztratil jsem se 
v pomyšlení na masové hroby, jak jsou 
paty úsmìvy modø sojky odsunutí mod-
øeníni zasypáváni a svìcená pùda zná-
silnìná, vybagrovaná až k jádru èubky, 
pøedstavoval si strukturu babièèina 
ne*vìdomí, soubor vzpomenutých, do 
sebe zasouvaných episod, jak co pøišlo  
a odešlo. Možná právì proto jsem nikdy 
nebyl doopravdy š�astný: všichni volali 
po životì, svobodì, míru, lásce, uzená-
èích v akci, spoleèných posezeních, dro-
ze, zatímco já byl posedlý zánikem, 
zhoubnì plíživou snìtí èasu, a� už vì-
domì èi endogennì – smuten zvnitøku, 
zvnìjšku vesel. /.../

Co se stalo s mým nevìdomím, že se 
odkloòuji od transparentního vyprávìní, 
pøíbìhy se skryly za šejdíøskou ekvilib-
ristiku, pùvodní plán posmrtnì zpøítomnit 
kroniku mé rodiny, a tak stvrdit sounále-
žitost s rodem, prarodem, lidstvím, pad-
nul, rozdrobil se v sí� souvislostí, podob-
ných rozdílností...

Musím teï ale promlouvat o Prav-
dách, neb jsem jejich význam a poèínání 
opomnìl šíøeji pojednat – pokroucené     
v koutku tiše tráví, mé sémì v nich bují, 
prorùstá sliznicemi, v transu ze zásvìtní 
lásky se navzájem objímají, milují v po-
lospáncích na zpùsob somnambulních 
ostrovanek, staèí jen rozehrát roztouže-
né klíny navzdory postižení – jen dých-
nout, fouknout a svíjejí se jako housen-
ky, muženky napumpované nekrotizova-
ným testosteronem, ženové pøelétaví 
estragenem, harpagonem po statcích, 
holko-klucích a bleble hladových otvo-
rech; tìhotné volnou imaginací polykají 
ohnivou vodu – tu, co vzýval útrobami 
Eg(er)odeus, aby ham_mòam_šémem 
oživoval nezjevené, chirurgicky umrtvo-
val to tìlesné, pozemské, pøíliš lidské –, 
lesknou se jim bìlma, mžikají, šilhají po 
mnì rameny, hlavoohony, zírají bøíšky 
prstù, aby se ruèièky nebály, že by 
makaly za Vaše Veškerenstvo Postmor-
talie, promávaly slávu za kocoura Behe-
mota,

[o tomto zvíøeti jsem dosud nevy-
právìl, a proto høích napravím v této 
bestiáøové vsuvce: Behemot bývá mali-
chernými smrtedlníky zobrazován jako 
obtloustlý ještìr, zavalitý démon, slon, 
vepø nebo vepøoslon – nepøíliš pí-ár 
atraktivní „pravda“ je však následující: 
obrovitý kocour, vévoda polí devíti, pravá 
pracka Nepojmenovatelného, ducha míst 
mimo èas, èili ducha Nemístného, jehož 
hlava je hadí kloaka, harpyjí zoban, snì� 
na klasu, výfuk dìdeèka-veterána, øitní 
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kanálek zanesený zplodinou, hromádka 
mouky, v níž snad indukcí uhodneme po-
temníka, jeho dìti, pach; jehož hlavu si 
neplést s hydrantem, akèní malbou, vá-
leènou sekyrou; tak tento „kot Begemot“, 
jak jej v záchvatu zøení popsal jistý od-
vážlivec (a i tak se zmýlil, zmámen roz-
koší z tvorby), koèièák post-morbidnì 
ztloustlý pojídáním zbyteèných duší, je 
generalissimem podsvìtních armád, pa-
tronem zatracencù a zhýralcù a haneb-
níkù a smilníkù, nebo� ti všichni bývají 
maršálky proti vší morálce, rváèi s èis-
totou, a mnohdy s falší, protože: ctnost je 
vzácnìkdy ryzí, vzrostlá z nitra bez 
ohledu na všivý vnìjšek, a když už, tak 
týraná slovy & noži, znásilnìná, umu-
èená, pohozená mezi zvratky, výkaly, od-
padky, nahodilým semenem v místech, 
kam se nikdo nedívá, a proè taky, když 
jsme protekèní spratkové dob, mazán-
kové svìta, v nìmž pøíbìh a plastické 
vykreslení postav a vybroušená pointa 
se pøinášejí na støíbrných podnosech, 
staèí povýšenì zavolat obsluhu a øíkat   
si o to – takový prostor na odložení vìcí 
& dìjù nemožno vidìt, lze jej jen èichat 
mezi øádky, nutno se odvracet nebo týrat, 
znásilòovat, muèit, pohazovat po smetišti 
to, co èpí –;

všedrtivì je ctnost umìlá, budí dojem, 
že úsmìvy jsou upøímné, stisk ruky 
nevìští kudlu za zády, pohled není 
žraloèí, zradozvìstný záblesk... ale ko-
cour Behemot ví o všech nièemnostech: 
jsou to modlitby za Výhodu, za Úspìch, 
za otevøenou zlomeninu, za hlodavou 
bolest v morku, za zadušení soustem 
bližního našeho, zatímco chodíme-ská-
káme-bìháme jako ptáèata øípy, jíme       
v poklidech svaèveèeøi mezi svými, takže 
nám trhance z krku vyklepají bivojskými 
chvaty, pokud chceme velkoryse, aby 
plíce nezùstaly o hladu, nekruèely stes-
kem po hmotì, vdechnout žvanec, když 

už-už se chceme chlámat nebo nìco 
sro-zu-mi-tel-nì sdìlovat; jistì, modlitby 
za Jednoduchost, protože pøeci v ní jest 
ta Krása zjeveného, a protože rozmaz-
lenci chtìjí vše hned – rozklíèování, 
rozuzlení, rozumìní! A tyto lži a ústrky    
a taje plynou z konání & povídání smrte-
dlníkù, vsakují se do pùdy nebo vzlétnou 
mezi ptactvo & mraèno & vìtrno, neb 
Peklo kráèí, toèí se, kyne, splaskává 
nahoøe i dole (a tedy mimo intence 
vysokého-nízkého, dobra èi zla, a tedy    
v nás samých, takže žádné vsakování 
nebo vzlétávání, nýbrž jen prosté pro-
bublání, pøevrácení, smrsk a bobt za tím, 
co myslíme, prožíváme, sníme: Peklo 
jsme my sami, kráèíme s ním a ono s ná-
mi; Ráj je chvilkový, náhodný, nìkdy 
chorobný, jindy sebezáchovný stav mys-
li), kontemplace se pøemìòuje v sakrální 
drmolení „Kocoure náš, jenž jsi dole i na-
hoøe, ve všech našich èinech...,“ a mod-
litby jsou pøeloženy, vyslyšeny a ocenìny 
pochopením – a to se nám zdá, že jsme 
se nezbláznili z Mnohosmyslu, že vše 
dává dohromady právì jeden kramáøský 
smysl, že tomu, coby detektivové jem-
ných škol, vyzbrojeni lupou a zdravým 
úsudkem, pøicházíme na døeò...]

[[Jenomže... dovolte mi metatextovou 
vsuvku èi vyznání (patøí to k tomu, chci-li 
být upøímný, neschovávat dýku v holínce 
jako kocour Bombiè): nepøicházíme! Ni-
kdy nepøijdeme, jsme a budeme jen šá-
leni! V této iluzornosti spoèívá tajemství 
Umìní: i kdyby takøeèený umìlec stokrát 
zopakoval aktuální a autentické znìní 
reálií, stokrát pøesnì napsal nìèí jméno, 
nìèí národnost, ocitoval historiografii, 
interpretoval ji (a už tím fabuloval!),   
vždy bude vytváøet výhradnì iluzi, fikci. 
Taková „autentiènost“ je témìø urážli-   
vì lživá a toto pojetí „fikcionality“ mì        
k umøení nudí. Když už se vypravìè 
snižuje k servírování na støíbrných, zla-
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tých, diamantových podnosech, tak a� si 
nehraje na pravdivost, jen a� se pøizná    
k eskamotérství, bez nìj by beztak nic 
nenapsal a ani nechtìl nic publikovat – 
jak mi kdosi naléhavì kladl na srdce 
poté, co se mi zjevil na barové stolièce, 
dychtivì pøipraven se se mnou, kocour-
víproè, bavit o literárních okolnostech. 
Možná právì proto se v našem vyprá-
vìní chci vyvarovat všech myslitelných 
her na „filmovost“, uvìøitelnost, ètenáø-
skou identifikovatelnost – to� jen povrch-
ní faleš –: chci vytváøet herní pravidla 
jiná, zcela v souladu s vyprávìným a je-
ho formou. Jinak øeèeno: chci být „fa-
lešný“ nepokrytì, nesmlouvavì, auten-
ticky!]]

…pìti-devíti-polní slávu za kocoura-
generalissima, našeho mezi zbytky po 
bytích, našeho ve Všem, co chce plodit 
nové i ve smrti; Pravdy po mnì pøi tìch 
pobožnostech šilhají a chtìjí, abych jim 
dìlal, tìhulkám, do všech myslitelných     
i vybájených otvorù, kam se smí i nesmí 
nebo musí pod hrozbou zplanìní, šeptal 
slùvka o spoleèných životech, že si po-
øídíme domek na bøehu veletoèivé Styx, 
vùz a do nìj sedaèky pro mròata, že si 
ochoèíme trojhlavého psa, aby nás hlídal 
pøed zlodìji bezèasí a vše již v zárodku 
trhal na cáry (jedno ze jmen onìch lupièù 
je Anomálie – ani ve Vìèném nemáme 
od lu-ciferníkù, tupého vnímání èasu po-
koje; a tak se ve Veškerenstvu objevují 
trhliny – jako když se ve filmu s živými 
lidmi odnìkud vynoøí kreslené, obludné 
postavièky a mluví, jednají, zabíjejí co-
koliv hrané –, zloøádní narušitelé chaosu: 
pustošivý písek, co pøetéká, pøesýpá se 
krajinou, až zalkne poèestného obèana 
Postmortalie, který právì v této sekvenci 
stojí v cestì, a diamantovì èerné slunce 
vrhá stín: pískem pozøené tìlo ukáže,   
že je právì tolik, kolik chceme), že vy-
chováme dítko školou smrti povinné,       
s prázdnýma oèima, do nichž nalij vì-

domí, vše co máš-nemáš rád, a vyplò 
nadìjí – sám beznadìjnì zhyò a povstaò 
v jeho planoucích oèích jako Degenerát.

Vpravdì je nutno se ptát, hovoøit k so-
bì, protože „pravda“ o vnìjšku je tam 
uvnitø: Co se mi to tedy stalo, že jsem   
se odklonil od profánního a uchýlil se     
k introspekci? Že starý svìt mých pøí-
buzných ustupuje novému svìtu mátoh   
a ztýraných duší, revenantù bez pøíèiny? 
Žádný ústup: jde o zaplavení nebo poz-
volné zavlažování drn po drnu, nìžnì in-
vasivní, tišící vstup nemrtvých vojsk do 
krajin Mortalie, asimilaci životnosti – 
mrtví proto povolají živé k výslechùm, 
praktikuje se nekromancie obrácená 
naruby, vìští ze živého pro mrtvé pro 
èirou radost z poznávání. To ano, ovšem, 
ale jak s tím souvisím já? Jsem tedy 
kronikáøem sametové války? I kdybych 
jím byl, nemohu zapomenout na své 
rodièe, bratra, prarodièe, smrš� nemocí, 
lásku, protože i oni jsou zavlažováni 
Styxem, stávají se souèástí dìjù v pod-
svìtí, zabydlují jej. Z mého vyprávìní   
se mimovolnì stal prùtok naschvál pøe-
plnìný zdymadly a zavlažovacími sys-
témy, pøed nimiž by prastaøí-okøídlení-
býci-nebes klesali s bázlivou úctou na 
kolena a klanìli se a prosili o zasvìcení 
do Technologie Podsvìtního Svatve-
èera™, ale pro mì by byli pouhým pšou-
kem Pažužlu, závanem, co se rozplyne, 
a tak bych šel dál v líèeních, neohlížel se 
a budoval další a další vodní díla, øíèní 
hrady a povídání o nich. Patøí mi ale ten 
pøíbìh? Patøí komukoliv z nás, nebo si 
ho jen na ten mrzce smrtelný moment 
„vtìlení“, vrùstu do syžetu vypùjèujeme? 
Jsem pøesvìdèen, že právì my, pøijímaèi 
a vykladaèi pøíbìhù, jsme onìmi zlodìji 
bezèasí, Anomálií, která vìèné pøetavuje 
v èasem strukturované dìní: metabo-
lismem Rozumu si osvojujeme nehmata-
telné, promìòujeme ho v materii, usku-
teèòujeme Sen.
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Patrik Linhart 

Tentokrát ze Lvova
 Tentokrát se celé mé Vznešené vy-

hnití odehrává v halièském – za èasù 
rakousko-uherského mocnáøství sídel-
ním – mìstì Lvov. Jsem tu z nìkolika 
prostých dùvodù. Pøedevším protože to 
nemám v hlavì v poøádku, ale naštìstí 
jsem povaha dobrodružná, družná, a tak 
trochu optimystik. Kromì toho jsem ve 
Lvovì lektorem èeského jazyka pro 
ukrajinské studenty. Vyfotil bych pro vás 
pohled z okna, ale nìkdo by mohl øíct, že 
jsem se nehnul z Plznì nebo Teplic        
a èumím na zadní dvorky trnovanských 
èinžákù – tedy až na tu antediluviální 
volhu, která je tak vysoká, že z druhého 
patra mohu polaskat její vrásèitou støe-
chu. V hospodách se oproti pùvodním 
informacím nekouøí, ale venku je vskutku 
pøíjemnì – drobný déš� a ledový vìtøík, 
leè jde pøedevším o zdraví, takže to 
všichni pokornì snášejí.

V pøíbìhu Dvojitá stopa sedí Hercule 
Poirot ve vesnické hospodì a náramnì 
se diví. „Nìkoho takového ještì nevidìli,“ 
vysvìtlí mu kapitán Hastings. Pøipadám 
si tady právì tak – jako ten Belgièan.    
To jsem opravdu takový exot?! Na Šev-
èenkovì prospektu se za mnou otáèel 
jeden hipster (jediný, kterého jsem tu 
vidìl) tak dlouho, až se po nárazu do 
semaforu zkroutil tak, že nebylo lze urèit, 
kde konèí plnovous a zaèíná vlasový 
rozenštolc. I když se tøeba podceòuji       
a neèuèel na mnì, nýbrž na podivu-
hodnou budovu za mými zády, které zde 
øíkají Universita Tarase Bulby a pùsobí 
jako výkladní skøíò veškerého retra, co 
jsem kde vidìl. Lvov však není ani tak 
retro jako je zkrátka a prostì to. A to je 
dobøe. Ach, kdyby taková byla Praha! 

Student medicíny mi øekl, že plat 
prùmìrného vzdìlaného èlovìka v Halièi 

se pohybuje okolo sedmi tisíc høiven. 
„Tak to je úplnì boží!“ já na to. „A kolik 
berete u vás tøeba vy?“ zajímal se. „No, 
nìkdy taky tolik… ovšem v korunách,“ 
dodal jsem hrdì – poté, co jsem se na 
úvodní hodinì pøedstavil jako inženýr 
ekonomie, bývalý uèitel aplikované 
psychologie, úèta a matematických mo-
delù v ekonomice, který tímto už splatil 
dluh spoleènosti, autor ètrnácti knih, 
pøekladatel a redaktor, divadelní herec, 
básník, který dostal dotaci ministerstva 
kultury, pobýval ve Vídni a Walesu, 
ženatý pìstitel brambor a dvou až tøí 
cuket roènì a hrdý majitel šedesátiki-
lového pasteveckého psa pojmenova-
ného na poèest nìmeckého levicového 
teroristy Baader. Vyvalil oèi. „A kolik        
u vás berou neurologové?“ Triumfálnì 
jsem opáèil: „Nic!“

Uvažoval jsem nad tím, proè nìkdo 
jede tøeba do Lvova, aby mìl klid na 
psaní románu, jenž se odehrává kupøí-
kladu na Venuši v kožichu nebo u nìho 
doma. Nelze pøece najít klid, když se za 
okny – tøebas jsou vidìt jen zkøehlé 
vìtve skorohabrù a sivé fasády – dìje 
Lvov nebo jakékoli cizí, jiným osudem 
zkoušené místo: a na druhé stranì, za 
teplými stìnami, ty zkoušíš myslet, psát, 
chlastat, na dálku milovat. 

Lvov má k Vídni blízko, øekl bych, že 
jsou na tohle pøíbuzenství hrdí. Má však 
Lvov sochu svého nejslavnìjšího rodá- 
ka na dùstojném místì? Pokud je øeè      
o Leopoldu von Sacher-Masoch a všech 
vìcech s ním spojených, od té doby, kdy 
jsem v roce 2011 pobýval krátce ve 
Vídni, urazila Evropa všemožnými zá-
kazy a omezeními kus cesty. Dnes jsem 
napøíklad zjistil, že na pornostránkách si 
nemùžu prohlížet tìhotný frndy, páè ve 
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Lvovì mì na ten web nepustí. Nemohu 
užasnout a radovat se svým masochis-
mem nad nìèím tak panicky panickým     
v rodišti krále sebetrýznìní! 

Tma a mléèná kanonáda, stromy bez 
listù kámošù. V oknì vidím odraz vlast-
ního námoønického trika pøehozeného 
pøes židli, povídat si s ním zaènu tepr-  
ve až zcvoknu. A to se ještì uvidí, zda     
s odrazem nebo pøímo tváøí v tváø triku. 
Ach, ty mé já blbé, Patriku! Vzal jsem si 
do Lvova patnáct trièek a pìt košilí, 
jejichž výbìr jsem peèlivì promyslel. 
Kromì toho mám podsako, mikinu a leh-
ké sáèko, s nímž po štetlu trajdám jako 
ztìlesnìné absolutno. Jedny steelky, èí-
ny a tenisky, které jsem si umyl ve vanì 
a zjistil, že mají díru. Patnáct ponožek, 
osm polívek a troje kalhoty. Každý kus    
z nich je k smrti odsouzen.

Jiøí Peòás byl ve Lvovì a napsal svoj-
skou reportáž V jámì lvové. Postøehy 
má, jáøku, skvìlé, uzávìry bryskní. Ale 
proè v Jiøím ty sochy, a že jich tu je, vy-
volávají pocity sovìtské machy? Tako-
vých kamenných týpkù se èlovìk musí 
bát, ale ty lvovské jsou spíš jako blízké 
hvìzdy s kamennými péry a brky. Jejich 
pathos, jejich vyvalené oèi a rozevláté 
høivny. Jako by zívaly a zároveò vyzý-
valy k velkým gestùm. Mám rád velká 
gesta, jinak bych tu nebyl – ani tady,    
ani zde.

S pøedponami si lze užít spoustu 
legrace. Když mám ve tøídì vìtšinu klu-
kù, dávám za pøíklad sloveso žít: válku 
pøežít, s platem vyžít, umìt si užít a nì-
kde to dožít, u holek je vhodnìjší slo-
veso dìlat: chlapa obdìlat a dodìlat       
a korektnì právì tak – pole obdìlat, 
vysokou školu dodìlat. Netøeba se na 
mì zlobit, v popisu práce nemám boj 
proti genderovým stereotypùm, beztak 
mám za to, že vìtšina studentù a stu-
dentek jimi netrpí – a výraz gender ohý-

bám ukrajinsky jako gendera vulgo Stì-
pan Gendera, ano, ten  pùvodce gende-
rocidy.

Moje Lucie mi vytýká, že nikdy nic 
nevyhodím. A nyní se koneènì ukázalo, 
jak jsou takové výtky liché! Dostal jsem 
na vandr sýrovou klobásu (párový siam-
dabl), která se po vybalení v bytì èíslo    
3 na Starinskej ulici jevila jako proze-
lenalá. Chtìl jsem ji vyhodit, ale jen tak 
zkušebnì jsem ji pøece jen dal do led-
nice, což udìlá jen jeden pravý hospo-
dáøíèek z tisíce. Nu, a dneska jsem ji 
zkoumal a ukázalo se, že ty zelené fle-  
ky jsou kousky zelené papriky. A když 
jsem z kuchynì pøes halu, jídelnu, salon 
a pøevlékárnu došel do obýváku, natrefil 
jsem na další mirakulosní vìc: na bron-
zovém kování komody za pracovním 
stolem visel rùženec. Nevím o tom, že by 
tam byl pøedtím, takového rùžence bych 
si pøece všiml, zvláš� když jsem ho tak-
hle zblízka vidìl poprvé. Jsou to posvát-
né vìci, svaté hrùzy, laskající tajemství? 
Vím jen, že svìtec jako já by mìl mít       
v bytì pro jistotu rùženec. 

Lvíèata jsou dobrý lid. Až my Èecho-
vé dobijeme Polsko (podle kryptických 
zpráv na i-dnes to èekám každým 
dnem), musíme jim dát aspoò pevnost 
Pøemyšl! Když jsem po desáté vyšel        
z hospody – a to mì Natalie povzbudila 
slovy: „Když tì v takové prodejnì budou 
znát, prodaj.“ – hledal jsem obchod, kde 
koupím pivsony. V prvním se tedy ženu  
k lednici a rozumuji, ale maník mì hned 
zarazí. Vysvìtluju mu, že jsem Èech, 
poeta a tìším se tam u nás takové úctì 
jako Taras Ševèenko, že nejsem nastr-
èený fízlovský provokatér, udavaè, špicl, 
práskaè, babiškovská svinì. Maník ký- 
ve hlavou, ale rozhodí ruce: „Vìøím, ale 
tady všude sou kamery a já je tu ne-
mám kvùli bezpeènosti.“ Pak se nakloní 
a spiklenecky poradí: „Za rohem, Doro-
šenkova ulice, magazin Roma.“ Èekám 
nìjakou špeluòku s posledním židov-
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ským prodejcem koøalky, ale je to osvìt-
lený obchod, u vchodu stojí ochranka      
a pøísnì od oka mìøí støízlivost zákaz-
níkù, uvnitø pøed železnou møíží další 
chlap z ochranky, za møíží prodavaèka    
a ráj chlastu. Se dvìma lvíma petkama   
v báglu odcházím ještì podìkovat ma-
níkovi z prvního krámu. To se musí!

Já tru¾o jim na pøedèítání dal Charm-
sovy literární anekdoty a Demlovy básnì 
Moji pøátelé. Tolik slov, co jsem musel 
vysvìtlovat! Výrostek, špacírka, pøesliè-
ka… Pak jsem udìlal chybu, že jsem jim 
pøedvedl, jak se má èíst Deml: „Vlèí má-
ku, vidím mìsto orientální, jest obklíèeno 
vysokou zdí. Slunce v plném kvìtu na 
nebi i na zemi. Podél mìstských hradeb 
– viï, kosti vybìlené slunce svaté jsou 
viï?!...“ Jedna holka chtìla utéct, ale za-
kopla o tašku. Mirek Kováøík by se z toho 
pøednesu dozajista roztetelil, ale co 
naplat – když se pøestali klepat, prohlásil 
jsem, že Charms a Deml jsou bohové,  
že v èeských zemích jim nosíme lidské 
obìti – a že kromì kolotoèù, reality show 
a pití piva je to naše jediná víra, která 
bude propustkou pro náš národ i za brá-
ny pekla.

Vyprávìl jsem studentùm velšský vtip 
o zelených pahorcích, krásných modrých 
øekách a zeleném moøi, kteréžto atributy 
š�astného žití Bùh srovnal tím, že jim 
pøidìlil souseda z pekla. Chechtali se      
a povykovali: „Tak toho máme taky.“ 
„Cože, Slováky?“ vyhrkl jsem.

Když se teï ve 22.22 podívám           
z okna, svítí jen jedno oko domu na 
protìjší stranì a lampa zavìšená nad 
ulicí mezi domy. A že mám okno pøes 
celou stìnu! Vždy to tak v bytech pro 
básnické vaganty bývá, básník musí 
prostì z okna èuèet a všechno vyèuèet,    
i kdyby nevytáhl haksny z bejváku. 
Kromì vlastního odrazu nevidím mno-
ho, ale o to víc si pøedstavuju. Pøedsta-

vuju si, že v bytì v posledním patøe 
dovádìjí dva rochosáci, možná novo-
manželé, s kamennou ploutví, kterou   
jim pøihrál ranní vichr od sochy Adama 
Mickiewicze, a kamennou èepicí Stìpa-
na Bandery, kterou pøitáhli na dechu   
tmy, svádìjí úžasné bitvy. Za oknem pod 
nimi sedí chlápek pøed lahví vodky Per-
vak a svítí si oèima jako Glum. To není 
tak tìžké uhádnout – Pervak byl dnes    
v akci. Taky jsem do toho šel, bezbrannì 
a bezhlavì jako každý – ale že jsem 
ještì malinký, koupil jsem si jen ètvrt-
litrovou butylku, na etiketì stojí: Per-
vaèek.       

Ve vulgárním smyslu nejsem ani vì-
øící, ani nevìøící. Jít však na víru s no-
sem napøed, zapadl bych do nìjakého 
øeckokatolického chrámu – doslova jako 
sperma do zkumavky. I katolické kostely 
mají svou krásnou vùni, ale zde v kostele 
sv. Olhy a Elizabety jsem v lázni køes-
�anského Orientu – pøed oltáøem právì 
dotanèila Salome, princezna Elizabeta 
se ještì nerozhodla skoèit z okna hradu 
do øeky, Vlad Tepes se dosud nezøekl 
Boha, krásná nestoriánská køes�anka 
Sitti Mani drží za ruku svého dobrodruha 
Pietra de la Valle. Ale vùbec nejkrásnìjší 
jsou ty malièké kvítky peèlivì vyøezané   
z kamene na horních koncích pilastrù – 
tak vysoko, že malinké ukrajinské ba-
bièky je mohou jenom tušit mezi obláèky 
kadidla.

Tady je vidìt, jak si všechno stále be-
reme s sebou, jak jsme nepouèitelní, ja-
koby z kamene vytesaní: ve sv. Elizabetì 
si hned pøedstavuji Draculovu snouben-
ku, i když jsem v Halièi a né v Transylvá-
nii. Jedinou odpomocí je neustálé bu-
dování pamìti jako knihovny. Odteï v ní 
bude i ten pøedmìstský kostel u hlavního 
nádraží ve Lvovì. V neustálé válce se 
zužujícím se vìdomím vlastního stlaèují-
cího se vesmíru není možné polevit. 

VZNEŠENÉ VYHNITÍ
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Svatava Antošová

Z cyklu Performance
Vìnováno Milanu Kozelkovi

Když milostnost se vytrácí
a jediné co zbývá
je strach z citu
a o ulitu se ti marnì snaží otøít
èísi dlaò
jako proud øeky Potudaò mineš ji
a vyèkáváš

Kdesi uvnitø pustá pláž
sycená lhostejností
loupe ti z kostí kousky života
V zrcadle nic – jen prázdnota
a na vzdálenost doteku
odpudivý chlad

Chce se ti umírat
a díra v náruèi se tomu diví
Pøivítat ráno není s kým
V nonstopu Aladdin rudì bliká
zaseknutý automat
Ostnatý drát jako by èouhal
z každého vypitého piva
a minulost
už zase podmanivá
odhrnuje šedou mlhu v ulicích

Støih!

Venku je slunce
a jak tak rozlamuje peèe� rosy
zastoupí ti cestu kdosi s transparentem
na kterém se chvìje nápis: REVOLUCE!
Jeho ruce teèou na oblaka
jako by tì chtìly zlákat k modlitbì 
                                                     za nový
lepší svìt
Koušeš si ret
a plný rozpakù a nejistoty
pozoruješ špièku svojí boty
jako kdysi Burroughs
když byl sjetý heroinem

S Adornem šel bys 
kam by chtìl
ale tenhle tì jenom obestøel vyèpìlostí
krvavého hesla
a pøeslazenou rétorikou volebního
                                                  kandidáta
co umí z bláta modelovat budoucnost
sám jakékoliv budoucnosti prost

Holubi sedají ti na ramena
a žena co jde kolem
pomalu otáèí tvým smìrem hlavu –
Najednou se zarazí
a bez pozdravu povìsí ti na tváø
nechápavý úšklebek
Ach ano
chutnala tenkrát jako crack
a do zrzavých vlasù vplétala si motýly
Bývals jí opilý a chtìls ji zas a znova
Chovat ses vùbec neumìl
a básnì cos jí nosil odmítala èíst

Teï píše sama co list
to literární cena
Je velmi oblíbena a jezdí za to po svìtì
Na Krétì oslnila svým obdivem k antice
o Picassovì Guernice rozhovoøila se
ve španìlské televizi…

Díváš se za ní jak mizí za zdmi
stipendijní vily
na košili logo svého sponzora
zatímco z nedalekého tábora 
                                             pro uprchlíky
ostøe páchnou výkaly
Díváš se za ní a nemotorný a ospalý
pøipadá ti najednou tvùj verš
v tom tìžkém imigrantském tichu

A Poezie
víc než kdy jindy drží za ruku pýchu
a ctižádost jí brousí metafory
do výherní podoby
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Víc než kdy jindy ze zloby tká si
                                            usmìvavý šat
a hlad po úspìchu sytí mainstreamovou
                                                         kázní
Víc než kdy jindy netrpìlivì èeká
až odnìkud zazní že je nesmrtelná

Jako skelná vata øeže tì to na plicích

Nemùžeš dýchat
ale pøesto v sobì najdeš smích

A potom mluvíš už jen o mlèení
– jeho chvìní prostoupí ti do tìla
Poslední báseò nesmìlá a uhýbavá
jako tvoje slova
bìží se nejdøív napudrovat
než ukáže svou tváø

Postavy:
Š: šéf (dramaturg) – nepøíjemný, vzteklý, ve stresu
D: dramatik – neprùbojný, opatrný
Místo dìje: kanceláø šéfdramaturga 

D: (nesmìle zaklepe)
Š: No pojïte, pojïte! 
D: (vejde) Dobrý den, já jsem…
Š: Já vím, já vím! Co chcete?
D: Já bych chtìl…
Š: No nevím, nevím! (ráznì ho utne) Mám na vás jenom minutu! (zazvoní telefon, Š ho 
vztekle vezme) Jakže? Vteøina smrti? A má to být komedie? Nebereme, až moc krátký! 
(nyní na D) Chcete se posadit, nebo budete stát ve dveøích?
D: Dìkuji.
Š: I když na tu minutu, no prosím… Tak k vìci.
D: Poslal jsem vám dvì rozhlasové hry.
Š: Jaké hry?
D: Pìt let strachu a Nekoneèná vìta.
Š: Už vím, mám to tady. (hrabe se v papírech) Moc dlouhý. Nìco kratšího nemáte?
D: Prosím?
Š: No neproste! Co my tady s tím? Pìt let, nìjaký nekoneèno, na to není kdy!
D: Ale pøece…
Š: Jak ale! Co pøece! Copak to všude nevidíte? Dneska nikdo nemá na nic èas, 
chápete? Lidi potøebujou stihnout hodnì vìcí. Rychlá práce, rychlý nákup, rychlé jídlo, 
rychlý sex a rychlá kultura. Pøijïte s tím znova za pìt let, možná už nebude spìch         
v módì.
D: A co mám tedy psát?
Š: (opìt zvoní telefon, vztekle ho vezme) Jakže? Melodrama Kousek od Plznì? 
Nebereme, je to poøád moc daleko. (nyní už na D) Co máte psát? Co máte psát? 
Èlovìèe, já nemám èas vám øíkat, co máte psát! Napište tøeba o mnì, nejlépe støednì 
dlouze…
D: Nebo støednì krátce?
Š: To už je na vás, vy jste umìlec. Navíc minuta už dávno vypršela, sbohem!

Jan Sojka

Minutové drama
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Lumír Aschenbrenner

Chirurgova mapa – Pro milou

Grafická spolupráce Helena Jarolímková
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Milan Èechura

Válka s pamìtí 
aneb Když spisovatel nepíše VI.

Las Vegas. Snažím se opustit kasino 
Caesar Palace. Prachy došly. Je to však 
marné snažení. Všechny cesty, které vy-
padají, že vedou ven, míøí zpátky dovnitø. 
Pozdìji se dozvím, že to byl zámìr 
stavitelù.

Mount Evans, nejvyšší hora Colorada, 
4348 m. Vystoupáme na ni. Autem. A tak 
je to v Americe se vším.

Golfové høištì v Denveru. O nìm jsem 
psal už v kapitole o sportu.

Pøechody pro chodce pøes silnice, 
osazené semafory. Jsou všude. Jen pøes 
nì nikdo nechodí, protože všichni jezdí 
autem.

Route 66, nejznámìjší dálnice v USA. 
Na ní mì zastihne neskuteèný záchvat 
nostalgie.

Prohibice v indiánských rezervacích. 
Nemìl jsem o ní ani tušení, dokud mnì 
neodmítli nalít panáka. Mìl jsem na nìj 
neskuteènou chu�.

11. záøí 2001. Den, který bezpochyby 
zmìnil svìt. A také mùj, do té doby 
bezstarostný pobyt. Všechno bylo jiné. 
Všichni byli jiní.

Myslím si, že už se do Ameriky nepo-
dívám. To víte, léta pøibývají, peníze ubý-
vají. Je mi to trochu líto, ale zároveò mì 
dìsí pøedstava èasu stráveného v le-
tadle. Kdyby alespoò ty sedaèky nesrá-
želi poøád k sobì. Zase mì to ale nijak 
moc netrápí. Protože vzpomínky mnì 
nikdo nevezme.

Do Ameriky se, pravda, poøád jezdit 
nedá. A v blízkosti naší vlasti jsou i jiné 
zajímavé krajiny.

***

Nemohu dospat. Pøitom bych se mohl 
povalovat, jak by se mi zlíbilo. Ten pocit 
je však silnìjší než moje celkem pøiro-
zená touha po lenošení. Vyhoupnu se        
z postele, bože, jak je to rozdílné opro-   
ti dnešku, rychle na sebe hodím trièko      
a kra�asy a lehounce, abych nevzbudil 
ženu, za sebou zaklapnu dveøe hotelové-
ho pokoje. Sebìhnu po schodech, bydlí-
me v prvním patøe, radostnì pokynu na 
mžourajícího recepèního a vyjdu na uli-
ci. Asi po padesáti metrech se otoèím, 
abych si hotel prohlédl. Dìlám to tak 
každé ráno. Má tak trochu podobu pla-
chetnice, èili název Fregata je pøíznaèný. 
Zhluboka se nadechnu a vykroèím za 
svým cílem.

Moc lidí nepotkám. Zato toulavých 
psù je tu až až. Už jsem si na nì ale zvy-
kl. Já si nevšímám jich, oni si nevšímají 
mì. Koneckoncù, jejich výskyt v Krane-
vu, v mìsteèku sousedícím s nejsever-
nìjším bulharským letoviskem Albenou, 
je naprosto normální. Doma by mi urèitì 
vadili, ale tady? Ani náhodou. Poøád 
mám pøed sebou ten cíl, jehož zdolání 
mnì vlévá optimismus do žil.

A už ho vidím. Pøibližuje se. Už je na 
dosah. Už stojím pøed ním.

Dveøe jsou zavøené. Vezmu za kliku    
a vejdu. Cíle je dosaženo.

Dóbro útro, zdravím s úsmìvem.

Dóbro útro. Už mì tu znají. Dve?    
ptá se muž za pultem. Pøichází moje 
chvíle. Na ni se vždycky strašnì tìším. 
Da, da… Tím opakováním zdùrazòuji 
své pøání, ale zároveò zuøivì vrtím hla-
vou jako na nìjakém zrychleném teni- 
se. Tak je to správné, je-li èlovìk nìkde  
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v cizinì, má se øídit místními zvyky a me-
zi nì v Bulharsku soubìžné používání 
slùvka ano a záporného vrtìní hlavou 
urèitì patøí.

Dve, opakuje muž, sahá za sebe         
a pokládá dve na pult. Zaplatím, strèím 
je do tašky a odcházím.

Dovíždane, øíkám, než za sebou za-
vøu. Vím, že se ještì nìkolikrát potkáme.

Nevím, jestli jste úplnì pochopili, oè  
tu šlo. Radìji to vysvìtlím, i když to bude 
o mnoho prozaiètìjší. Pod slùvkem dve 
se skrývaly dva kartony cigaret znaèky 
BT a ten cíl se nacházel v prodejnì 
tabákových výrobkù. Není vám jasné, 
proè s ní dìlám takové štráchy, proè 
popisuji návštìvu obyèejné trafiky tak 
vzletnì až básnicky? To byste museli   
být kuøáci a pøijet do Bulharska jako já     
v roce 2005, kdy ještì nebylo v Evrop-
ské unii. 

V té dobì už u nás cena krabièky 
cigaret vyšplhala nìkam k padesáti ko-
runám, zatímco tam byla za neuvìøitel-
ných osmnáct korun. No nekupte to.

A tak to bylo se vším. Všechno bylo 
neuvìøitelnì levné. Už zmiòované ciga-
rety, lehátka na pláži, jídlo v restaura-
cích, o pití ani nemluvím. V Kranevu 
jsem se poprvé v životì cítil jako bohatý 
nìmecký èi americký turista u nás. Je to 
trochu pøízemní, uznávám, i s relativnì 
málo naditou šrajtoflí lze prožít krásnou 
dovolenou plnou nevšedních zážitkù, 
ale… To je právì to ale. Tady jsem si 
opravdu nemusel dìlat starosti. Myslím 
finanèní. A ono je to, abych tak øekl, 
docela fajn. 

Tuším, že o rok nebo dva pozdìji 
vstoupilo Bulharsko mezi spoleèenství 
státù s modrou vlajkou a zlatými hvìz-
dièkami a bylo to, alespoò co se týká 
turistické láce, v pytli. 

Jedno velké plus však Bulharsku 
zùstalo. Domluvím se tam. To je tak 
bezvadné, že tomu nemùžou žádné 
prachy konkurovat.

*** 

Copa se dìje, copa se to stalo? 
Neprudím jako obvykle po tøech dnech 
strávených mimo domov. Naopak, jsem 
š�astný. Sedíme se ženou v hospùdce 
Xarakas a popíjíme lahodné pivo Myt-
hos. Ten název Xarakas je napsaný asi 
špatnì, protože na klávesnici nemám 
øecké znaky. Malebná hospùdka, respek-
tive její pøedzahrádka, tvoøí nedílnou 
souèást stejnì malebného námìstíèka 
Starého Hersonissosu. Všude samá ze-
leò vrhající stín, takže pálící slunce ne-
má devastující úèinky na mùj mozek. 
Pøesto se ze mì stává na nìkolik dnù 
kretén.

Promiòte, to je samozøejmì nejapný 
pokus o vtip. Nìkdy se mi to pøihodí.    
Je ze mne pochopitelnì Kré�an. A nejen 
proto, že se momentálnì nacházím na 
nejvìtším øeckém ostrovì. Mnì se na 
Krétì neuvìøitelnì líbí. Dovedu si do-
konce pøedstavit, že tu jako velmi starý 
muž prožívám svoje poslední dny.

Uff, to bylo, co? Zpátky do souèas-
nosti. Je pravda, že jsem si Krétu za-
miloval. Možná jsou to trochu nadnesená 
slova, protože jsem toho za tìch osm dní 
moc objet, a tudíž ani poznat nestihnul. 
Ne, nejsou. S Krétou to mám nejspíš 
stejné jako za mládí s dìvèaty. Také 
jsem zahoøel na první dobrou. A ani jsem 
je nemusel objet.

*** 

Asi je nejvyšší èas vyprávìní o cesto-
vání utnout. Mohl bych ještì pohovoøit     
o bulharském Obzoru èi Sluneèním po-
bøeží, o øeckém ostrovu Korfu nebo          
o starobylých chorvatských mìstech 
Dubrovník a Korèula. Ne nadarmo se 
však øíká: V nejlepším pøestat. Proto 
konèím povídání o výpravách za hranice 
naší vlasti, a to neodvolatelnì, teï, hned.
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Mezikapitola tøetí

Cestování je už minulostí. Vidíte, co 
všechno mùže dìlat spisovatel, když 
nepíše? A bude toho ještì mnohem víc. 
Až se musím divit, kdeže jsem na to 
psaní vyšetøil èas. No nic, na chvíli si od-
poèinu a tìším se, jak se spolu setkáme 
v kapitole následující.

Kapitola ètvrtá – Moje místa

Co to znamená? Moje místa? Musím 
se u tohoto pojmu trochu zastavit. Ne-
jsou to pochopitelnì ta, která bych 
vlastnil. Jen mì pøi jejich opìtovné 
návštìvì jímá takové divné rozechvìní. 
To samé se dìje, když si na nì nìkdy 
vzpomenu. Snad nebudu pøíliš roze-
chvìlý, až vám je budu pøibližovat. Jed-
ná se o místa èi objekty nacházející se 
pøevážnì v zemi, kde je domov mùj. 
Jsou mezi nimi napøíklad pozemky, obce, 
mìsta, hospody a øada dalších. Jde tedy 
o místa naprosto rùzná. Jedno však mají 
spoleèné. Témìø každé z nich je spojeno 
s nìèím, co jsem na nich, v nich nebo    
v jejich bezprostøední blízkosti prožil, 
poznal èi zakusil.

Tentokrát opravdu nehledejte v jejich 
øazení nìjakou posloupnost, a� èasovou 
nebo dìjovou. Budu vám je pøedkládat 
tak, jak se samy nebo vlastnì sama (ta 
místa) pøihlásí. Mám sice pøed oèima 
jejich seznam, ale jsem pøesvìdèen, že 
si stejnì budou dìlat, co budou chtít,      
a o to, aby byla u vás co nejdøíve, se 
pìknì porvou. Tak pojïme na nì.

***

Koterov: Jedu autem po silnici, spo-
jující Starý Plzenec s jednou z plzeò-
ských ètvrtí, Koterovem. Nová spojka se 
tady zaène budovat až za nìkolik let. 
Pøijíždím na to „své“ místo. Zastavuji na 
krajnici a vystupuji z vozu. Jako pokaž-

dé, když ho míjím. Provoz je skoro nu-
lový, takže se nikdo nemùže divit, proè 
stojím na kraji louky, která se svažuje     
k øece Úslavì, a rozhlížím se po okolí. 
Asi by se divil, kdyby se ten dùvod 
dozvìdìl. Nebo by se spíš podivoval 
nade mnou. On totiž žádný dùvod ne-
existuje.

Zaèal jsem místem ponìkud netypic-
kým. Tohle bych asi neumìl vysvìtlit 
nikdy a nikomu. Jestli tomu porozumíte 
vy, nedokážu odhadnout. Spíš si myslím, 
že ne. Ale na svìtì není všechno na-
lajnované a urèené, viïte? Na tomto 
kousku zemì, který mì tak nepochopi-
telnì fascinuje, se mi nikdy nic nepøiho-
dilo. Mnohokrát jsem pøemýšlel o tom, co 
mì nutí vracet se k nìmu. V Koterovì 
jsem prožil èást dìtství. Ale vìtšinou      
o nìjaké dva až tøi kilometry jinde. V øece 
u mlýna jsem se mnohokrát koupal, ale 
mlýn je vzdálený od té louky po proudu 
notný kus cesty. Na návsi v hospodì 
jsem poprvé hrál s kapelou. Ta náves je 
ale ještì dál. Tak co to je? Asi se to nikdy 
nedozvím. To je dobøe. Nìkterá tajemství 
èiní život urèitì zajímavìjším.

*** 

Spálené Poøíèí: Stojím na zápraží, 
spokojenì popotahuji z cigarety a vy-
padám všelijak, jen ne elegantnì. Mám 
na sobì tepláky, vytahaný svetr a na 
nohou dìravé gumovky. Právì jsem se 
vrátil ze zahrady, kde jsem kosou rozryl 
do té doby pomìrnì dobøe vyhlížející 
trávník. Jsem totiž èistokrevný chalupáø. 
Ještì chvíli se pokochám pohledem na 
úzkou cestièku mezi mojí chalupou a tou 
sousedovou. Pìšinka pokraèuje pøes 
dvorek se studnou a kadibudkou a vstu-
puje do zahrádky, na jejímž konci jsou 
vrátka. Za nimi se pìšinka promìní v pì-
šinu a stoèí se na mùstek pøes Bradavu, 
potok, který pøi velké povodni spláchne 
polovinu té zahrádky.
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(Pokraèování pøíštì)

Pøemýšlím, co budu dìlat. Práci   
mám za sebou, je tøeba se pobavit. Už   
to mám. Pùjdu do hospody u Vötterù. 
Oznamuji to ženì, která peèe buchty na 
kamnech, ve kterých se topí døevem. 
Vem si nìco poøádnýho na sebe, odpo-
vídá mi od zlatavých bochánkù. Usmìji 
se pod vousy. Vím nejlíp, jak se obléci do 
hospody. Zùstat v tom, v èem právì 
jsem. Otevøu branku vedoucí na silnici, 
zahnu doprava a po ètyøiceti metrech 
znovu. Jsem tam. Je ze mì, dalo by se 
øíct, štamgast. Ti ostatní, o nìco více 
zasloužilejší, už sedí na svých místech  
a radostnì mì vítají. Bìhem hodinky je 
upeèen program na veèer. Já kytara, 
Venca saxofon, Jarda harmonika. Když 
se od Vötterù vrátím a oznamuji ženì,  
že tam za chvíli zase pùjdeme a co 
budeme dìlat, uleví si hláškou ze 
známého èeského filmu: To zas bude     
v alejích nablito.

Nemyslete si. Ke Spálenému Poøíèí 
mì nepojí jen vysedávání v putyce. 
Pøednì se v nìm narodila moje mamin-
ka, v chaloupce u potoka, která už bo-
hužel nebyla na prodej, takže naše 
chalupa ležela o nìjakých tøi sta metrù 
blíž k návsi. Maminka s tatínkem jsou   
ve Spáleném Poøíèí poøád. Odpoèívají 
spolu na høbitovì a já se za nimi, protože 
tamtudy dost èasto jezdím, obèas za-
stavím, abych jim podal zprávu, jak jde   
v mé rodinì život. A také vždycky tatín-
kovi nechám cigaretu, aby si pochutnal, 
a jsem si jistý, že mu maminka nebude 
kvùli tomu nadávat, jako když byli ještì 
na tomto svìtì, protože už oba dávno 
došli smíøení.

Také mì k nìmu pojí pochopitelnì 
chalupa, ve které jsme strávili s rodina-
mi a s kamarády krásných sedmnáct let. 
Dodnes je mi líto, že jsme ji po tatínko- 
vì smrti neuváženì prodali. Tenkrát byl 
ovšem trend zbavovat se podobného 
majetku a já mu bohužel podlehl. Když 

nìkdy projíždím Spáleným Poøíèím, za-
stavím pøed ní, vystoupím, projdu se 
ulièkou k potoku, podívám se, jak vypa-
dá zahrádka a vzpomínám.

Vzpomínám i na další vìci. Na Hvíž-
ïalku, na rybník sevøený staletými stro-
my, na obecní les, do kterého jsme cho-
dili na houby a nikdy žádné nenašli, na 
samoobsluhu Jednoty, do které jsem 
ráno chodíval pro tøicet rohlíkù, proto-   
že nás na chalupì bylo vždycky hodnì,   
a na spoustu dalších vìcí.

Na žebøíèku mých míst je Spálené 
Poøíèí hodnì vysoko.

*** 

Vìž na námìstí Republiky: Døevì- 
ná branka je otevøena a vybízí mì ke 
vstupu. Zaèínám stoupat po kamenných 
schodech, toèím se doprava a stále 
doprava, až mám pocit, že to toèení ni-
kdy neskonèí. Pak se najednou pøede 
mnou otevøe prostor. Vím, co mì èeká. 
Nejsem tady poprvé. Nejdøív se opøu      
o zeï a poèkám, až si moje vestibulární 
ústrojí zvykne na klidový režim. Tak, hla-
va už se mi netoèí, mohu pokraèovat.    
V pokladnì zaplatím, lístek si zastrèím 
do kapsy a jednoslabiènì pozdravím.  
Na víc si netroufnu, nedostává se mi 
dech. Hlavou mi prolétne vzpomínka 
patnáct let stará, to mnì bylo pìtatøicet, 
jak jsem s pokladní, nevím, jestli to by-  
la ta samá, konverzoval nìkolik minut. 
Dnes mám pocit, že na vìž lezu napo-
sled. Pøejdu k prvnímu døevìnému scho-
dišti, ještì pomìrnì širokému, a položím 
nohu na první stupeò. Vím, že jich mu-
sím zdolat 301. Kolik bylo tìch kamen-
ných, nemám tušení, ale je mi to jed-  
no, protože vím jediné: Až vylezu na-
horu, budu balancovat na pokraji života   
a smrti.
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Daniela Kováøová

Rozmýšlení o smrti
Smrt. Pro nìkoho strašák èi tragédie. 

Pro jiného tabu. Anebo okamžik navý-
sost osobní, jenž se stále pøibližuje. Ne-
zbytnost, s níž je tøeba se smíøit. Ta, kte-
rá byla pøíèinou následujících vìt, bude   
v dobì vydání už minulostí. A pøesto... 
Následující vìty si budeme stále øíkat. 
Anebo na nì aspoò myslet. Ostatnì 
nevìøím, že obèas nenapadají každého   
z nás.

„Zemøela Vìra Špinarová…“
„Ach bože. Její písnièky mi pøipomí-

nají mládí a dospívání. Na ty ploužáky 
jsme pøece tak rádi tanèili. Jak ten èas 
rychle letí, že?“

„Zemøela tak mladá, bylo jí pìtašede-
sát let.“

„Mladá, øíkáš? Od kdy je èlovìk v pì-
tašedesáti mladý? To snad tady byla do-
cela dlouho, ne?“

„Náhodou nemáš pravdu. Dnes se 
prùmìrný vìk dožití žen posunul až nì-
kam pøes osmdesátku. Mohla nás pøece 
bavit ještì dvacet let.“

„Mohla. Ale v tom vìku už by asi 
nezpívala. A kromì toho – žila na plné 
pecky, hodnì pila a nešetøila se, a tak si 
vlastnì brzkou smrt pøivolala.“ 

„Takhle o ní nemluv, o mrtvých se to 
nesluší.“

„Zkolabovala pøímo na koncertì. Ti øek-
nu, že jí závidím. Krásná a rychlá smrt. 
Takovou bych si pøál. Sekne to s tebou   
v práci, kterou miluješ, a nikomu pak ne-
jsi na obtíž. Pøedstav si, že by to pøežila 
a dalších dvacet let ležela na posteli       
a rodina by ji musela pøebalovat.“

„Já bych si to teda nepøála. To bych si 
radši vzala život sama.“

„Na to bys musela mít odvahu. A fy-
zickou sílu, kterou staøí lidé nemají. I když 
– jak o tom teï pøemýšlím – nìjak 
nevím, od kdy je èlovìk vlastnì starý.  
Od pìtašedesáti, kdy jde do dùchodu?“

„Blbost. Znám spoustu duševnì mla-

dých, kterým je pøes sedmdesát. A nì-
kteøí ubìhnou maraton.“

„Když nìkdo žije støídmì a stará se    
o sebe, tak se nemùžeš divit, že tady 
vydrží déle a je zachovalý.“

„To, co jsi øekl, je pìkný nesmysl. 
Dùležitìjší je genetika. Když se narodíš  
s dobrými geny, tak nic zvláštního ne-
podnikáš a vydržíš tady hodnì dlouho. 
Prostì to vùbec není spravedlivé. Nìkdo 
umøe, i když žije zdravì, a jiný hulí a ne-
šetøí se a straší tady až do devadesáti.“

„Jde pak jen o to, za jakou cenu. Já to 
mám napøíklad vymyšlené. Nechci jen 
nìkde ležet a koukat do stropu. To mi 
pøipadá jako pøežívání. Až to se mnou 
jednou sekne, nikam mì nevoz, dej si 
cigaretu a postav na kafe a teprve za 
hodinu zavolej koronera. Jinak bys mì 
musela udusit polštáøem.“

„Ale já bych chtìla, abys tady se 
mnou byl co nejdéle.“

„A co bys z takového života s ležákem 
mìla?“

„No, co já vím, tøeba si budeš ještì 
pøát žít. Tøeba se budeš mít na co tìšit.   
I jídlo ti tøeba bude ještì chutnat.“

„Dnes mi to pøipadá jako ta nejhorší 
varianta. Mnì totiž úplnì staèí, když si 
pøedstavím, že je mi skoro devadesát  
let. Špatnì vidím. Blbì chodím. Málo si 
pamatuju. Nedoslýchám. Všechno je 
problém – schody, skøínì, pøedklony. Lé-
kaø mi zakáže kouøit a pít. Na sex už si 
dávno nebudu pamatovat. A kolem mì 
samí mladí, kteøí mluví strašnì rychle, 
dìlají vìci, jimž nerozumím, a kdo si pa-
matuje zbytky mého svìta, už dávno 
umøel.“

„Tak mi teda øekni, co budeš dìlat. 
Všichni chceme být mladí a nesmrtelní,   
a když toho dosáhneme, zjistíme, že       
o nesmrtelnost nestojíme.“

„Nevím. Ale zapálím svíèku. Na její po-
èest. A na užiteèný život a dobrou smrt.“
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Nìkterá zpráva je špatná, tøeba zlá, 
nìkterá tragická. Takový nositel špatné 
zprávy ve starých kulturách mohl do- 
konce pøijít o hlavu v závislosti na jejím 
obsahu. Ale tento zvyk byl už vymýcen,  
a tak jsem ke svému pøekvapení zjistila, 
už když jsem byla dítì, že jsou lidé, kteøí 
nosí špatné zprávy rádi.

Bylo mi devìt let, šla jsem domù ze 
školy, od našeho domu právì odjíždìla 
sanitka.

„Ta je od vás, vezou vaši matku.“ S ra-
dostí mi øekla babièka mé spolužaèky. 
Pøed naším domem stál náš obvodní 
lékaø, pan doktor Beèváø, vysokánský, 
pøísný a myslím, že velmi hodný, ale my 
dìti se ho bály.

„Maminka zùstane v nemocnici a bu-
de tam dlouho, doma nemùžete být sa-
my.“ Myslel tím mì a mou šestiletou ses-
tru. „Pùjdete do dìtského domova.“

Pak se stalo nìco, co mì samotnou 
pøekvapilo. Slyším se, jak øíkám tìm 
dvìma metrùm v bílém plášti.

„My nikam nepùjdeme, my se dobøe 
uèíme a máme samé jednièky a taky má-
me babièku. My nikam nepùjdeme.“

K mému údivu pan doktor souhlasil. 
Ale tenkrát jsem ještì nemohla tušit, že 
po celý mùj život budou momenty, kdy 
budu øíkat a dìlat nìco døív, a že se 
budu sama divit, co øíkám a že mi to pøi-
nese situace komické i nìkdy nebezpeè-
né, nìkdy obojí. Ne, ne, žádné hrdinství. 
Snad rychlá reakce? Pokud to nìkdo 
má, nepomùže mu nic, zatvrzele se to 
opakuje v øeèi i v èinech. Na silnici vám 
mùže rychlá reakce zachránit nejen 
blatníky, ale i život, jindy vám ho pìknì 
zkomplikuje.

Vìra Kubová

Nositelé špatných zpráv
Bylo to pøi vernisáži významného rus-

kého baletního mistra. Líp tanèil než 
maloval. Pøišla tam spousta lidí, mne 
oslovil pomenší muž, pøedstavil se a øekl: 
„O mnì se asi ve vaší rodinì nemluví 
moc dobøe.“

A bylo to tu: „O vás se v naší rodinì 
nemluví vùbec.“ Pomenší muž najednou 
zmizel, jako by se vypaøil.

„Ty nevíš, kdo to byl? Èlen pøedsed-
nictva KV KSÈ a taky malíø. Víc jsi ho 
nemohla urazit. To jen tak neskonèí.“      
A bylo to tak. Nechci o tom mluvit.

Stala jsem se i v tomhle pøípadì no-
sitelem špatné zprávy? Asi ano, ale ne-
byl to mùj úmysl, byla to jen pravda.

Špatná zpráva zasáhne èlovìka vždyc-
ky. Jsou rùzné rady, jak to pøekonat, tøe-
ba: Podívej, tomu a tomu se stalo nìco 
mnohem horšího. 

Tak tohle mì neutìší nikdy, proè bych 
taky mìla mít radost z cizího neštìstí. 
Anebo: Na všechno se musíš dívat pozi-
tivnì. Neznám hloupìjší radu. Co je po-
zitivního na tom, že mì navždy opustil 
nìkdo blízký?

Ale jedna rada by tu pøeci byla: Na 
tragickej život jsem já pes. Vìtu z filmu 
Vlak dìtství a nadìje øíkala paní Rùžiè-
ková skvìle. Pøijala jsem tu vìtu za svou. 
A co s nositeli špatných zpráv? Slyším  
to radování v hlasu pøi zprávách, jak už 
znovu byl nìkdo za bílého dne pøe-
paden, zamordován, okraden, unesen, 
co bylo zas rozkradeno, zašantroèeno... 
A že oni jsou první, kdo nám to sdìlují, 
pašáci!

Je mi znovu devìt let, jdu ze školy     
a slyším tu radost v hlasu té babièky, co 
sdìluje špatnou zprávu.

Radím vám: Na tragickej život buïte 
psi a na nositele špatných zpráv taky. 
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Marek Velebný 

Jak jsem se stydìl za svého køeèka
Poslední dobou byl mùj køeèek rela-

tivnì v klidu. Již rozdejchal, že jsem mu 
nedávno pøi vyklízení jeho plastové ubi-
kace vyhodil pracnì nastøádané èili na-
syslované nebo lépe øeèeno nakøeèko-
vané zásoby nìkolika balení pohanky, 
kterou si zahrabal mezi piliny v pode-
stýlce. Myslel jsem, že mu chutná a že   
o tu pohanku má eminentní zájem, ponì-
vadž velmi rychle mizela z jeho žluté 
plastové mistièky na krmení. Øíkal jsem 
si, že takový malý špunt to pøece ne-
mùže sníst. Ale byl jsem zaujat jeho 
apetitem, kdy okamžitì vystartoval k mis-
ce s pohankou, když jsem mu ji tam do-
sypal, a zaèal si jí plnit své torby. To si 
køeèkoval, filuta jeden. Kam se asi ta 
pohanka ztrácí, nasyslí èi nakøeèkuje si ji 
pokaždé a plná mistièka pohanky zmizí. 
Ale køeèek je furt stejnej, nebo respektive 
skoro stejnej.

Odpovìï na tuto otázku popírající zá-
kon zachování energie èi akce a reakce 
nebo èertví jaký jiný fyzikální zákon  
jsem dostal právì tehdy, kdy jsem si øekl, 
že køeèkova ubikace je zralá k úklidu. 
Zvedl jsem horní èást s møížkou a vidìl. 
Respektive když jsem spodní èást jeho 
ubikace, tj. modrou lodnu potìžkal a by-
lo jasné, že nìkolik balení pohanky je 
peèlivì zahrabáno v podestýlce. No jo, 
co s tebou, køeèku? Tak mám ti to tam 
nechat nebo to mám vysypat? Vysypal 
jsem to. Navlékl jsem si lyžaøské ruka-
vice, aby mne køeèek nekousl, a vrátil ho 
z malé pøepravní plastové škatule zpìt 
do vyklizené ubikace s novou èistou po-
destýlkou. Zaèal opìt zmatenì a hlavnì 
zbyteènì hrabat v podestýlce, ve které 
nic nebylo, a vùbec žádná pohanka. 

Tak tedy tak. Možná mu to tam pøíš- 
tì nechám. Když si takto køeèek spojil 

jednu a jednu, že jsou dvì, a rozdejchal 
skuteènost, že jsem mu vyèistil ubikaci, 
ostentativnì úprkem v gepardím stylu 
zmizel pod podlážkou a zahrabal se        
v podestýlce. Do pøipravené žluté misky 
jsem mu pak nasypal plnou porci po-
hanky. Kupodivu se nìkolik dnù nedìlo 
vùbec nic. Mistièka s pohankou byla 
stále plná, nedotèená. Fakt ten malej 
nezbeda má mozek a pøemýšlí. Nìjak 
jsem ho asi vytoèil tím, že jsem jeho peè-
livì nakøeèkovanou dávku pohanky vy-
hodil, tak na oplátku se on choval vùèi 
mnì pøezíravì, ještì více než obvykle,     
a ostentativnì misku s pohankou igno-
roval. Ale po týdnu èi po nìjaké dobì    
již pøešlo vše do normálu a miska s po-
hankou se zaèala opìt po doplnìní vy-
prazdòovat.

„Køeèku, køeèku vystrè rùžky, dám ti 
tvaroh na parùžky,“ ne, takhle to nebylo. 
To nebyl køeèek, ani ježek, ale šneèek.  
Ale køeèci jsou fakt filutové. Èlovìk jim 
koupí rùzné druhy tìch tyèinek, nìkteré 
pøíchutì bych asi nerozdejchal sám, ale 
mùj mròousek poctivì pøehlížel vìtšinu 
nabízených tyèinek. Až když jsem obèas 
zašel do fitka do Dvoøáka na Slovany      
a stavìl se v tamìjším obchùdku pro zví-
øecí mazlíèky, tak jejich sortiment vyrobe-
ný v Polsku mròouskovi zachutnal. 

Pøed lety, když jsem ještì pracoval      
v Zoologické zahradì, spøátelil jsem se 
tam s kolegou, který pøijel do Plznì kvùli 
pracovnímu projektu zoologické knihy     
z Prahy. Mìl jsem pozdìji od nìho køeè-
ka Roborowského. Chtìl jsem sice dal-
ší, ale chov již bohužel ukonèil a tento 
druh pøece jenom není úplnì bìžný.    
Po letech mi kolegynì z divadla dopo-
ruèila poøídit si køeèka  z chovné stanice, 
prý jsou to vìtší mazlíci. Jednoho jsem  
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si obstaral z Èeských Budìjovic a do-
konce mi ho pøivezla odtamtud za malý 
poplatek jedna studentka vlakem. Je 
fakt, že byl asi milejší a nezdrhal pøi ja-
kémkoli mém pohybu do podestýlky.    
Nicménì když poslední køeèek umøel, 
chtìl jsem zase sehnat dalšího z chovné 
stanice, ale nìjak mi to èasovì nevychá-
zelo a pøišlo mi zbyteènì drahé platit za 
nìho dopravné pøes pùl republiky. Tak 
jsem koupil jiného v nejbližším Zverime-
xu. Možná jsem mìl zainvestovat a po-
øídit si nìjakého mazlíèka z chovné sta-
nice, protože tohle tøeštiprdlo, co jsem 
koupil, stejnì žádný mazlíèek není. 
Rychlostí migu vždy zmizí dole v pode-
stýlce, když se pohnu, mazlit se s ním 
nedá – a kouše.

Pøed pár dny jsem byl s kamarádkou 
na maškarním a nabídl jí nocleh, aby 
nemusela budit rodièe na Skvròanech. 
Druhý den jsme mìli pøedstavení, tak 
jsem to nechtìl pøehánìt a dlouho po-
nocovat. V domì nám opravují èi rekon-
struují pøízemí na nìjakou provozovnu 
po bufetu, který tam byl pøed pár lety. 
Také bývají problémy se vstupními dveø-
mi. Tentokrát, co èert nechtìl nebo chtìl, 
zase. Opravdu mì dost štvalo, když se 
dveøe zamykaly, protože nìkteøí bez klí-
èù spíš do dveøí bušili a lomcovali s ni-
mi. 

Teï jsem po maškarním plese nìco 
pøed jednou hodinou v noci pøišel ke 
vchodovým dveøím, otoèil klíèem a nic. 
Vyndám ho, vložím, otoèím, pokouším  
se otáèet sem tam, ale dveøe nepovolí. 
Zaèínám nervóznìt, zkouším i zvonit na 
zvonky, marnì. Zaèínám zmatenì blá-
bolit. Kamarádka klíè vezme a zkouší to 
také. Za chvíli se jí to podaøí a dveøe jsou 
otevøené. Mocnì oddechuji, jak mi spadl 
tìžký kámen ze srdce. Já jsem fakt mou-
la. Nevím, co bych dìlal, kdyby se jí to 
nepodaøilo. 

Nevím proè, poslední dobou byl køe-
èek nìjak tichý, ale tentokrát zase dìlal  

v koleèku kravál. Proto ho také mám     
již hodnì dlouho v koupelnì na oknì. 
Tentokrát mne køeèek štval, pøi tom se 
fakt nedá usnout. Mnì vadí i tikání hodin        
a ještì tyhle køeèèí sprinty v koleèku!  
Tak jsem se zvednul a šel zavøít dveøe 
do pøedsínì, abych køeèka neslyšel. 
Ráno mi pak kamarádka øíká: „To jsi si 
mohl odpustit, takhle pøed návštìvou 
onanovat. Øíkala jsem si, jakou máš vý-
drž. Vždycky na malou chvilku to pøe-
stalo a pak zase ty rychlé pohyby. Ale 
když jsi pak vstal a šel zavøít dveøe, tak 
jsem pochopila, že ty jsi to nebyl. Co to 
tedy bylo za zvuky?“ zeptala se pøi ranní 
kávì. „No to byl køeèek,“ odpovìdìl 
jsem. Chtìlo se mi øíct, že kdyby mne 
pustila k sobì, tak by to pochopila hned 
a snad bych si neudìlal ostudu. Takhle 
mi ji udìlal køeèek, tu ostudu. 

Vybavuji si báseò jednoho našeho po-
pulárního skorobásníka o zajíèkovi po 
honu, jak si péro honí, když nemá part-
nerku tak jako loni. To by mì nenapad- 
lo, že budu kvùli hyperaktivnímu køeèko-
vi popotahován za neúmyslnou onanii. 
Alespoò mne potìšilo, když øíkala, že 
nechrápu jako její pøítel. To bylo milé, 
protože mi døív nìkolik holek øeklo, že 
chrápu, ale tøeba se to zlepšilo. Pøed  
lety, to možná bylo Mrtvé moøe ještì 
živé, jsem chodil s jednou studentkou, 
kterou to se mnou bavilo. Její kamarádka 
potøebovala na pár dnù azyl, aby nemu-
sela platit pronájem, tak jsem se první 
noc s tou studentkou krotil, ale druhou 
jsem si už nemohl pomoc a neubránil se 
smìšným pohybùm. Její kamarádka se 
mi líbila a chtìl jsem ukázat, že to také   
v posteli umím. 

Køeèku, køeèku, ty jsi mi dal! No dal, 
kdyby mi dala aspoò ta kamarádka, ale 
takhle jsi mne postavil do „pìkného“ 
svìtla. Že se teï za tebe stydím. A to jsi 
ještì k tomu samièka, køeèku.
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Petr Pánek

Postindustriální lesostep
Vlastní ješitnost mne nedávno pøinu-

tila pohroužit se do tajemných zákoutí 
postindustriální lesostepi. Šlo o vyzved-
nutí jednoho filmového plakátu, který 
jsem si objednal, èili dùvod mé návštìvy 
v tomto zaèarovaném kraji byl závažný. 
Pøepravnì-výdejní firma se nacházela 
právì tam. 

Oblasti, které se mohou nazývat post-
industriální lesostepí, se mnì pøíèí od 
dob studií na støední škole, kdy jsme dì-
lali v takových místech kdejakou brigádu 
za šizenou mzdu, abychom mìli finanèní 
zajištìní našich každopáteèních spani-
lých nájezdù na hospody a jiné krato-
chvíle. Postindustriální lesostep je úplnì 
jiným svìtem, než na jaký jste zvyklí. 
Závažné zmatení mùže vyplynout pøede-
vším pro pìšího chodce, pro kterého tam 
žádná cesta s nìjakým cílem nevede 
pøímo. Z hlediska architektoniky vyzna-
èuje se postindustriální lesostep rùznoro-
dou smìsicí budov a staveb. Najdou se 
tam fabriky nejrùznìjšího zamìøení, ale    
i hypermarkety, obytné domy, ubytovny 
nebo napøíklad benzinové pumpy. Vedle 
jedné fabriky vyrostl také honosný vila-
dùm, protože movitý majitel chtìl prý       
z první ruky sledovat dìní ve svém pod-
niku. Považte, že taková stavba je mezi 
fabrikoidními kostkami jako pìst na oko. 

Jednoho rána pøišla zpráva, že má 
objednávka je pøipravena k vyzvednutí.  
V dobré víøe jsem nastoupil na správný 
autobus, který mì mìl dopravit na za-
stávku velmi nedaleko místa, kde jsem 
oèekával výdej vytouženého plakátu. 
Tedy soudì dle mapy nedaleko. Netušil 
jsem tehdy, jak spletitá a trnitá cesta 
mne oèekává. 

V první øadì jsem po opuštìní auto-
busu narazil na gigantický kruhový ob-
jezd. Auta se mihala sem a tam, nebo 

spíš jenom sem (nebo jenom tam?), pro-
tože jak je známo, po takovém objezdu 
se jezdí pouze v jednom smìru. Nebyl 
jsem si vùbec jistý, do které odboèky za-
toèit. Obešel jsem jednou kruhový objezd 
a promítla se mnì v hlavì mapa, kterou 
jsem si pøed svým odjezdem na toto za-
kleté místo dùkladnì prohlédl. Odboèil 
jsem na cestu, která se mi zdála nejvíce 
v souladu s tím, co jsem si pamatoval     
z mapy (nutno uznat, že toho nebylo 
mnoho). 

Šel jsem a díval se. Bylo mi divné, že 
poøád nenarážím na jakýkoli ukazatel, 
který by mne zpravil o tom, že jdu správ-
nou cestou. Ale šel jsem dál. Kupøedu, 
zpátky ni krok! Vracet se pøece nebudu. 
Pøišlo však pøekvapení, když jsem zjistil, 
že cesta dál nevede. Chodník prostì 
konèil v polích. Na horizontu se rýsovaly 
další a další kolbenky, jako by postin-
dustriální lesostep nikde nekonèila. Do-
šel jsem nevìøícnì až na samý konec, 
kde byla již zøetelná hranice mezi sle-
pou cestou a polem. Pro nìkoho možná 
bariéra. Nikoli pro mne. Stále jsem byl 
pøesvìdèený, že jdu správným smìrem. 
Vykroèil jsem v pole. A nastala ta trnitá   
a bahnitá èást mé cesty. Veèer pøedtím 
sprchlo, takže jsem se boøil do smìsi 
bláta, odpadkù a bùhvíèeho, lépe snad 
nevìdìt, když už nelze jinak než se tím 
brodit. Nejsem ale ani z cukru, ani oøe-
závátko, takže jsem si øekl, že firmu na-
jdu stùj co stùj.

Už zdálky bylo jasné, že na konci na 
mì èeká plot. Opìt jsem nevìøícnì došel 
až k nìmu, abych zjistil, že dál to sku-
teènì nepùjde. Otoèil jsem se o celých 
devadesát stupòù a šel jsem podél plotu, 
abych se znovu dostal do civilizovanìjší 
èásti tohoto nehostinného prostoru. Ano, 
povedlo se! Dorazil jsem na novou cestu, 



25

do místa, kde jsem pøedtím vùbec nebyl. 
Zkoušel jsem se zorientovat podle slun-
ce, respektive podle svìtových stran. 
Nemohl jsem si teï ale uvìdomit, odkud 
jsem vyšel a kde jsem. Vtom zaslechnu 
kroky. Otoèím se a vidím, že zdáli pøi-
chází postava. Byl to muž, pøes rameno 
nesl ušmudlanou tašku. 

Nechal jsem ho dojít až ke mnì. Ani 
se na mì nepodíval, ale já byl tak drzý, 
že jsem se zeptal: „Prosím vás, pane, 
nevíte, kde bych našel firmu DPD?“

Pán se na mì ani nepodíval a roze-
zlenì hartusil: „Avtóbus petnátsa� pakan-
èilsja! Meòá nužno is� šagom marš!“  
Pak ještì dodal: „Jeba� tvaju ma�!“

Chvilku jsem si øíkal, jestli se mám 
divit nebo ne. Nechal jsem rozezleného 
mužika jít a sám jsem se vypravil na dru-
hou stranu, opìt podle plotu, který však 
zahnul do pravého úhlu, takže jsem byl 
zase nucen zmìnit smìr své cesty. Šel 
jsem kus, až jsem se znovu ocitl v po-
lích. Stál tam jakýsi kamenný patník, kte-
rý už patrnì nesloužil svému pùvodnímu 
úèelu, a tak jsem se na nìj posadil a vy-
lovil z kapsy kouøení. S chutí jsem si za-
pálil a hlavou se mnì honilo, kam mne 
ještì stezky postindustriální lesostepi 
zavedou. Náhle jsem opìt zaslechl nìja-
ký zvuk. Znìlo to jako tichouèká techno-
party. Kouknu a vidím, že ke mnì pøi-
chází mládenec s kšiltovkou na hlavì     
a masívními sluchátky na uších. Mé 
srdce zaplesalo a já se usmál doufaje, 
že se dozvím nìco dùležitého o to-
pografii místního èasoprostoru. 

Bytelné tuctuctuc se ke mnì pøibližo-
valo. Díval jsem se s úsmìvem na mla-
díka a doufal, že se na mì podívá také  
a sundá si slechy, které mu zakrývaly pùl 
tváøe. Leè nestalo se tak. Mladík kolem 
mne prošel bez hnutí brvou a by� ná-
znaku pohledu. Povzdechl jsem si. Mìl 
jsem se na nìj asi vrhnout a potøást mu 
pravicí. Bytelné tuctuctuc se vzdalovalo  
s pøíznaèným Dopplerovým efektem. 

Dokuøoval jsem druhou polovinu ciga-
rety, když zase slyším tucání. Mladík se 
vracel. Mihl se kolem mne stejným zpù-
sobem jako pøedtím a pokraèoval tam, 
odkud pøedtím pøišel. Asi taky bloudí,  
øekl jsem si. Byl pro mne slabou útìchou, 
že v tom tápání nejsem sám. Když jsem 
dokouøil, zvedl jsem se, uhasil o patník 
cigaretu a vypravil se znovu na cestu. 

V dálce jsem jako maják zahlédl spá-
su v podobì nápisu a loga firmy, do níž 
smìøovaly mé nejisté kroky. Oboje však 
bylo za plotem. Kudy se vydat? První 
cesta mì dovedla k vrátnici žárové zin-
kovny. Stáli tam dva chlapíci v montér-
kách a kouøili. Vydal jsem se jim v ústre-
ty. Málem mì pøejel vysokozdvižný vozík, 
jehož houkání zpùsobilo poprask v mé 
už tak pošramocené hlavì. S vyraženým 
dechem jsem došel na vrátnici. Chláp-
kové se na mì dívali podezøívavì, jako 
kdybych snad byl zlodìj a chtìl ukrást  
ze žárovny zinek nebo terorista s úmys-
lem vyhodit zinkovnu do povìtøí. 

Usmál jsem se co nejvøeleji a pravím: 
„Dobrý den. Prosím vás, potøebuju se 
dostat do DPD. Tam se dostanu tudy 
skrz vás?“

„Skrz nás teda ne,“ povìdìl jeden 
chlapík a vyfoukl z úst mraèno dýmu. 
Druhý chlapík se pousmál.

„To musíte jít támhle tak šest set 
metrù a tam už to najdete.“ povìdìl 
shovívavì.

A byl jsem znovu hozen na cestu. 
Dovedla mne zanedlouho k jakési ob-
skurní vrátnici nebo recepci nebo jak to 
nazvat. Nebyl tam nikdo, a tak jsem šel 
dál. Skrze nejrùznìjší záhyby a zákoutí 
jsem se dostal až ke dveøím, na nichž 
bylo napsáno „DPD – pøíjem výdej“.       
V unavených oèích mi zaplála nadìje. 
Vedle dveøí zvonek, beze jména, nic-
ménì pouze s jedním tlaèítkem. Zkus-
mo jsem zazvonil. Bylo mi odzvonìno     
a vstoupil jsem. 
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Žlutá jako… masokostní mouèka

S relativní jistotou si troufám tvrdit, že 
nejnovìjší kniha, snad sbírka tøiceti oèíslo-
vaných básní-experimentálních textù, klatov-
ského barda Miroslava Sosoie Žlutej král 
(HereLove, Hradec Králové 2016) obsahuje 
epilog. Je tak zaprvé nadepsaný a zadruhé 
zaèíná shrnutím toho, o èem se kniha zdá  
být: „všem který sem zranil bìhem mýho pro-
fetovanýho období toho v zásadì nebylo   
moc co vyprávìt…“ Rùznorodá závislost je     
v knize ztotožnìná se šílenstvím, a to je zase 
skryté ve žluté barvì. Podobnì jako u Krále 
ve žlutém Williama Chamberse, který dílo sice 
neinspiroval, ale obèas skrze nìj prostì 
vykukuje. Realita, velmi podobná démonické 
øíši Carcosa, zde však není zobrazena oèima 
šílence, který by si snad svého šílenství ne-
byl vìdom, ale je šílená, nepochopitelná        
a neuchopitelná sama o sobì. V Sosoiovì 
Carcose víøí nedoøeèené vìty, tøíteèkové 
náznaky, rùzné prùhledy umožòující být na 
nìkolika místech (Kraków, Berlín, Praha, 
Moskva) a v nìkolika èasech (rùzné moment-
ky ohranièené jedním rokem) zároveò; velmi 
snadno se pohybem v textu dostáváme na 
okraj srázu, na pokraj nepøíèetnosti a dotá-
peme až k „parametrùm legitimizujícím ší-
lenství Dobré Kafilerie“.  

Kafilerie funguje jako spojnice mezi texty 
veršovanými a prozaickými, je metonymií 
pokøiveného žlutého svìta, který není nièím 
než prachem a prachem zùstane. Tìžko si 
autor mohl vybrat výmluvnìjší instituci než tu, 
v níž se zdánlivì snadno a lehce, ale za 
strašlivého smradu odstraòují odpady živo-
èišného pùvodu jako zkažené maso, uhynulá 
zvíøata a pøedevším pro lidskou výživu ne-
využívané èásti zvíøat porážených na jat- 
kách. Tìla døíve živých tvorù znovupoužitá ve 
jménu hnojení a krmení tvorù momentálnì 
živých. Hlavním produktem onoho zvráce-
ného procesu je masokostní mouèka, žlutá 
sypká záležitost, vyhledávaná pro nízkou 
cenu a vysoký obsah bílkovin. Jak krásný 
kontrast s drogou, fungující na protikladných 
principech. A to ani nemluvím o kýèovitém 
obrazu, který se nejspíš vloudí na mysl,     
tedy ohnivého ptáka Fénixe, sklepávajícího     
si poslední zrnka popela z èerstvì narostlé- 
ho peøí. Klaustrofobická kafilerie kdesi na 
periferii Moskvy je rovnìž místem výkonu 
práce a podobnì jako uhynulá zvíøata šmel-
cuje lidské jedince: „šel s chutí na jihozápad… 
do kafilerie srdcí… Šel JSEM s chutí na od-
polední smìnu“ nebo „èas rachoty, èas racho-
tit šmejdi!“ Tady ovšem pøedesílám, že dùle-
žité je nenechat se napálit. Autor sice píše     

V místnosti se nalézal pult a za ním 
nádherný blonïatý prdelatý andìlíèek 
ženského pohlaví. 

„Dobrý den, máte pøání?“ zašvitoøil 
andìlíèek s ukázkovým západoèeským 
pøízvukem.

„Dobrý den!“ øekl jsem a polilo mne 
blaho, jak mne medový hlásek té andìl-
ské bytùstky pohladil po duši. Øekl jsem 
jí, co bych rád.

„Hm, dejte mi prosím èíslo objed-
návky.“

Nadiktoval jsem jí asi dvacetimístné 
èíslo.  To mìl být poslední klíè k uzavøení 
tohoto dobrodružství. Andìlská bytùstka 
odbìhla dozadu. Jak dokáže podle ta-
kového hausnumera urèit, o jaký balík se 
jedná a nesplést to? Andílek se brzy 
vrátil a nesl barevný tubus, který už pøi 

prvním pohledu vnášel klid do mé du-   
še. Øíkal jsem si, že tam MUSÍ být mùj 
plakát, který si povìsím k dalším plaká-
tùm a budu se jím kochat. Zaplatil jsem  
a odešel s tubusem v podpaží. Cesta 
zpìt už byla o nìco jistìjší než cesta 
tam. 

Byl jsem sice spokojený, ale nena-
cházel jsem slov. Kde se co stalo, že je 
možné, aby vznikala taková nepøehled-
ná, matoucí a nevyzpytatelná postin-
dustriální lesostepní pásma? To je pro 
mì snazší orientovat se v lese podle 
lišejníku nebo sklonu mraveništì, aè      
o tom nevím ani zbla. Postindustriální 
lesostep je zkrátka úplnì jiný svìt.       
Co svìt, jiný vesmír to je. Zvládl jsem 
tam vykonat své, ale pøíštì se podobným 
zónám radìji obloukem vyhnu. A klidnì 
si øeknìte, že jsem rigidní. 



27NÌCO SE STALO

o algoritmech tažného zvíøete: „makat, gáblík, 
makat, vana, stará smrt“, ale rozhodnì nejde 
o nìjaké solidární agitace s vykoøis�ovanými. 
Jedna z mála postav knihy, dìlník Grigori, 
který se vlastnì jmenuje Grigorij Jefimoviè 
jako ruský jurodivý mystik Rasputin, není poli-
továníhodný z dùvodu tìžké práce na tak 
neutìšeném místì, je zavrženíhodný pro svùj 
návyk, pro život „složenej ze zažitejch sché-
mat“, se kterým nehodlá nic dìlat. Více než    
v ostatních knihách ve Žlutém králi Miroslav 
Sosoi opovrhuje konzumem, normami, šablo-
nami, setsakra se snaží, aby lidstvo, nebo 
alespoò jeho ètenáøstvo, pod oním nánosem 
opojného žlutého a všepokrývajícího prachu 
nezfotrovatìlo: „chlapi spìchali domù za 
manželkama a ženský spìchaly domù aby 
zpracovaly telecí kejty a nejspíš i ty svoje“.

S podstatnì menší jistotou se domní- 
vám, že kniha obsahuje prolog. Je sice místo 
názvu jen graficky oznaèen podivnými šesti 
teèkami, ale úvodní tvrzení „…poøád je komu 
roztahovat nohy… i zavírat srdce…“ vypadá 
prostøednictvím pøímé úmìry nohy versus srd-
ce jako slušnì umetená cesta „kudy do kni-
hy“. Vybaví se nám žena, v Sosoiovì tvorbì 
vždypøítomná, a jeho pøedchozí kniha Déš� 
který nebyl (2015). Zatímco v Dešti který 
nebyl byla dvojdomá a nefyzická Marie pøe-
devším ve vypravìèovì hlavì, je ve Žlutém 
králi nepojmenovaná žena s nebesky modrý-
ma oèima poøád nìkde „okolo“. Je na dosah, 
ale uniká a o to víc je vyhledávaná. Je srov-
natelná s návykem. 

Podobnì jako po dávce drogy, když se 
hladiny vyrovnají, pùsobí po získání ženy do-
støedivé tendence a vypravìè se vrací ke své-
mu „já“. Neustále pøedhazovanému a zvelièo-
vanému „já“, díky nìmuž paradoxnì pùsobí 
ustrašenì a tìkavì nervóznì. Pokud se dá 
mezi veršovanými a až prozaickými texty najít 
dìjová linka, je to vedle kafilerního tøeštìní, 
støídání roèních období a jedním rokem vy-
mezený èas. V závìru knihy i závìru roku je 
urèitá vidina jara. Tìžko odhadnout, zda jde   
o vítìzství nad závislostmi nebo o hoøké kon-
statování, že to nejhorší, co èlovìka mùže 
potkat, je život. V hlavì mi rezonují slova ka-
filerie a kalvárie a s absolutní jistotou tvrdím, 
že Žlutej král je zatím Sosoiova nejupøímnìjší 
kniha, „prùhledná až na støeva“.

Karolína Válová

Óda na B. H.

Blanka Hejtmánková ve Slovníèku autorù 
Plže z roku 2005 mezi autory uvedena není.  
A nebyla by ani v dalším pokraèování. Blanka 
Hejtmánková do Plže nikdy nepsala. Není ani 
spisovatelkou, ani publicistkou a nevíme ani  
o tom, že by skládala básnì (jichž je mimo-
chodem vynikající interpretka: spoluúèin-
kovala napø. i s Radovanem Lukavským).    
Ale díky kantorce Blance Hejtmánkové do-
putovalo do plžích rubrik Rašení a Mladý 
Západ, a to již od prvopoèátkù Plže, mnoho 
pøíspìvkù. Øada mladých autorù se za ta léta 
v Plži „chytla drápkem“ – jmenujme namátkou 
Karolínu Frühbauerovou, Theresu Clauber-
govou, Marka Pavelce, Michala Karpíška, 
Šárku Kuèerovou, Michaelu Augustinovou… 
Jsou to, nebo již byli, všichni konzervatoristé. 

Blanka Hejtmánková pùsobí na plzeòské 
konzervatoøi coby uèitelka – èeštináøka. A to 
sakra dobrá uèitelka! Na studenty má vyso-  
ké nároky, ale umí skvìle uèit, povzbudit, 
nasmìrovat i motivovat. Její studenti vyhrá-
vají školní literární soutìže, její studenti mají    
v literatuøe rozsáhlé znalosti, ètou a píšou, 
umìjí básnit, fabulovat, vystavìt pøíbìh èi 
napsat skvìlé úvahy. Témìø každoroènì 
Blanka Hejtmánková vydává školní almanach 
nejlepších tematicky zamìøených literárních 
textù, prezentuje je na internetu, organizuje 
Kemp èeského jazyka, vymýšlí atraktivní 
program. A také v Polanovì síni Knihovny 
mìsta Plznì uvádí každý rok v kvìtnu již tra-
dièní Veèer konzervatoøe, kde pøedstavuje 
nejzdaøilejší literární poèiny, tj. èeštináøské 
kompozice studentù druhých roèníkù. Mají 
zde pøíležitost se pøedvést s krásným slo-  
vem i se svým nástrojem. Pøed katedrou 
Blanky Hejtmánkové stála øada zvuèných 
jmen souèasné hudební scény, mnozí si         
s námi zahráli v legendárních Salonech  
(napø. Jiøí Heøman, Gabriela Pechmannová). 
Nìkteøí možná s literární tvorbou pøestali, ale 
mnohým zùstalo psaní milým koníèkem. 

Tak dobrými studenty se dokáže po-   
chlubit málokterý støedoškolský kantor. Blan-
ka Hejtmánková je prostì uèitelka par ex-
cellence. Rovnìž proto se v roce 2013 stala 
jednou z plzeòských ženských ikon. Naší ko-
legyni z Kruhu pøátel knižní kultury gratuluje-
me k letošnímu osobnímu jubileu.

Jana Horáková
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Nepublikovanou skladbu Luboše Vinše
Básnì Mileny Hasalové
Kunderovskou polemiku Miroslava Sulana

Svatava Antošová (1957 Teplice) 
- redaktorka, básníøka a prozaièka

Lumír Aschenbrenner (1960 Plzeò) 
- starosta a politik

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

Jana Horáková (1958 Plzeò) 
- redaktorka

Helena Jarolímková (1964 Plzeò) 
- fotografka a designérka

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

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

Vìra Kubová (1943 Plzeò)
- pedagožka, publicistka

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

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

Petr Pánek (1988 Plzeò) 
- scenárista, rekvizitáø, vdìèný student

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

Miroslav Sosoi (1990 Klatovy) 
- barman, básník a prozaik, tè. žije v Praze

Pavel Štýbr (1957 Tachov) 
- básník, výtvarník, 
  žije v Záluží u Tøemošné

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

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