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EDITORIAL 1

Ne, slova nejsou køoví k hudbì.

Josef Mlejnek

Léto je (skoro) pryè. Ještì se mùžeme 
tìšit na babí léto. Ale také na prvního 
podzimního Plže èili na jeho záøijové 
èíslo. Mùže se zdát skromné, ve skrytu 
plží duše je však i malinko neskromné: 
kolikrát listujeme ctihodnými literárními 
periodiky a hlavou kroutíce všemi smìry 
si øíkáme: tohle bychom v Plži neotiskli 
ani náhodou! Možná nemají na vybra-
nou, zatímco my se snažíme peèlivì 
vybírat. Nìkdy se nám to asi nepodaøí 
podle pùvodních pøedstav, vìtšinou snad 
spíše ano. Kéž by se takto ve ètenáø-
ských oèích vydaøil i nynìjší Plž!

Zaènìme poezií: ta má v tomto èísle 
dùstojné zastoupení. Vzato od poèátku, 
rádi pøipomínáme starší texty Jaroslava 
Šlejmara diktované generaèním život-
ním nazíráním – a naopak od souèas-
ných rmutù a kvasù se duchovním a rus-
tikálním gestem pøesvìdèivì distancuje 
David Brabec. Znovu opakujme, že autor 
za své Mince zpod jazyka mohl èi mìl 
získat Cenu Jiøího Ortena! Ètenáøi sa-
mizdatu mají urèitì v dobré pamìti texty 
renomovaného Josefa Mlejnka, který 
nepøestal psát (a pøekládat) ani po roce 
1989, ba právì naopak: v rubrice Navští-
venka uveøejòujeme jeho pouze biblio-
filsky dostupné novìjší verše. Zkusit   
èíst a prožívat jakoby „naživo“ mùžeme    
i první zajímavou ukázku slam poetry,  
jež kdy byla otištìna v Plži. Pseudonym 

Západoèecha dr. Filipitche dozajista ne-
budeme dešifrovat! V Mladém Západu 
se pøedstavuje mladá a nadaná básníøka 
Markéta Zvolánková. Holdem ryzí poezii 
má být i chvaloøeè Iva Haráka na vydá- 
ní básnických miniatur Iva Hucla. Vìru, 
nech� Huclovi je vìnec dán!

A próza? Z èísla do èísla jsme z mno-
ha dùvodù sice neradi, leè dlouhodobì 
odkládali starší „pouèné“ texty plzeò-
ského rodáka Karla Adamuse, teprve  
teï se na nì postupnì dostává. V pøíš-
tích Plžích budeme v jejich publikování 
pokraèovat s vìdomím, že nejen prý mu-
ži, ale i Adamusovy moudré lekce vskut-
ku nestárnou. Co dále? Milan Èechura 
se srdnatì dovzpomínal až ke vzpomín-
ce na místa milá jeho srdci, kupøíkladu 
na støedoèeskou, pøesnìji øeèeno pod-
brdskou ves Chodouò, což je zjevný 
støedobod jeho vyprávìní, které ukonèí 
nejspíše až v prosincovém Plži. Možná 
se v Èechurových stopách vydají i další 
západoèeští literáti! Mezi nové autory 
èasopisu se dále zaøadil Martin Ouøada: 
také on je vítán. 

Seèteno a zváženo: a� se vám záøijo-
vý Plž v záøijových dnech zamlouvá!

P.S. Zvìst jako nenadálá truchloteèka: 
v pùli èervence zemøel Josef Hrubý, 
ikona západoèeské poezie. Vzpomínku 
mu vìnujeme v pøíštím èísle. Requiescat 
in pace.
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Karla Erbová 

Možná to ani není vina
Možná jen obcházení

aèkoli tìsno Aèkoli kámen v hrdle

Aèkoli triumfy 

             A dìsy

kde každý trochu podezøelý

Èas – sebou málem pominutý –

             (žijeme pøece na zítøejší

             Planetì ztracencù a jurodivých

                                                     bláznù)

vyøvává hesla Vyvìšuje fangle

a obèas žádá pro kohosi

             pøíkladné potrestání

A ještì hymny: samé hrdinství

Plácání po zádech Bronzový lesk lidstva

Výhrùžky tìm

             co vždycky trochu stranou

Chrastí to metály

a hroby bezejmenných

Tábory vyhnancù Zbabìlým holedbáním

             za vlastní legendou

která má vždycky v zádech strach

ze života

I smrti

Jaroslav Šlejmar

Tichouèce jako køepelka
Ještì nìkdy
(Brdské smeèce)

Bývá i jiné praskání

než v kloubech

To když nás opouštìjí

staré ledy

Napoprvé

a ne naposledy

Ještì se nám nìkdy

zelenává na pažitì

šlapem si po stínech

Když jdeme

hledat

flintu

v žitì

Na plovárnì

Ženy básníkù

      – ostražité luèištnice

vartují na baštách zabraných území

zatímco na širých pláních léta

dávno už vzòaly se

hunské ohnì dobyvaèných panen

Jen slunce to ví

když poledne zlehounka klade se na vlny

když zlatými prsty

hladívá holkám

zmáèené ètvereèky bavlny
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Kyrie miserere nobis

Bylo to v bøeznu 

na sklonku století penicilinu a holocaustù

             Pokojem létaly labutì

Mìnily se na ledòáèky plameòáky 

                                  slavíky a pávy

také na tropické motýly

kteøí navazovali známosti s vázankami

zaplétali se s nimi

vytváøeli strakaté svazky

celé toto pestré spoleèenství

odlétalo do obrazù expresivních malíøù

Karibští hadi omotávající paže tìch dvou

všechno pøedem vìdìli

nicménì nièemu nezabránili

naopak pøilévali vonné oleje do ohnì

Medvídek Koala Coca cola

opatøený nápisem – PARADISE 

                                       – pøíkaz vstupu!

panáèkoval v rohu manželské postele

která jim nepatøila

Principál toho spektáklu 

vyvolával pronikavým hlasem:

      – Øíkejte si co chcete ale láska

i ta prokletá

je stejnì majstrštyk

Inu ovšem – Harlekýn a Kolombína

Propùjèovali svá tìla k vytváøení

roztodivných obrazcù

rozmanitých názvù

napøíklad – Prùnik šachovnicí

       – Všechno o všem v kostce

       – Všechno o TOM

       – A kostky byly vrženy

Celé to bylo trochu pošetilé

jako když hrají R.E.M. 

                                 s Davidem Bowiem

tahací harmoniku

na hasièském bále v Tìních

Ano rozhodnì pøi tom všem

na sebe trochu mysleli

trochu se pøed tím nevidìli

trochu se o ni bál
proto do omrzení opakoval
       – tolik jsem na tebe natìšenej –
trochu mu vìøila
Jako poslední
k jejich Korálkovému ostrovu pøiplul
holandský malíø Vincent v. G.
obklopil je svými obrazy
z nichž nìkteré
napøíklad ten o sluneènicích
vznikly na jejich poèest

To už svítalo
vystoupili ze sebe jako z tramvaje
odjíždìjící do Dominikánské republiky
Na obzoru blednul hvìzdný prach
Dìti které nepozvali dále
odplouvaly do souhvìzdí Vah
Est profecto Deus, qui, quae 
                                            nos gerimus
Auditque et videt

Této noci
daleko na východì
tichouèce jako køepelka
umøela mnì maminka

Kyrie miserere nobis 

Ilustrace Miloslav Krist
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David Brabec

Osení nikdy neumírá
U potoka

Zbytky suti, 
zbytky bolù, 
práchnivìní.
Voda není, 
bol mozolù
po polknutí.

Bøíza chøadne, 
není vláha
pro koøeny.
Bøehy z pìny, 
býlí sahá.
Nedosáhne...

K podveèeru

Kamna dávno dohasnula, 
stíny stromù.
Tiché mìsto skryla žula, 
trosky lomu.

Propadly se dávno stropy, 
na podlahu.
Starý okap deštìm opit, 
krade vláhu.

Mizí v mlze zbytky plotu, 
zlámaného, 
plaòky myslí na samotu.
Tùò bezbøehou.

Nožem køižován

Rukou netøeba
k modlení.
Køížek na chleba, 
když není,

není pokora,
není víra.
Chléb neokorá, 
dlaò nùž svírá.
Nadarmo osení
nikdy neumírá.

Zastavení

Lampa se sklání, 
hledá zemi.
Když bez optání
zeptá se mi,
kde je na zemi
èistá víra.
Pokrèím rameny,
žalmy sbírám.

Pøíchod jara

Když v první rosy krùpìjích 
ztratil se pozdní jarní sníh, 
slunce se vytratilo.
Oblaka tmavá na obloze
slunce jen odstrèila stroze, 
to Boží dílo.
A polapila v temném jasu
hnijící krásu nesklizených klasù.
Slunce nesvítilo…

Topolová alej

Topoly u cesty se stydí, 
marnì hledají stínu
a na té cestì není lidí,
ze kterých sejmuly by vinu.
Topoly støeží cestu, která není.
Topoly – strážci zapomnìní.
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A cesta? Dávno zmizela.
Jen Boží muka na znamení. 
Pískovec. Dùkaz Kristova tìla.

Kaple IV.

Obloha potemnìla, 
už nekrvácí.
K oltáøi bez andìla
se dnes slétají ptáci.
Na podlahu kaple se snáší, 
z nebes. Jak andìlé plaší. 

Kaple V.

Našel jsem modlitební knihu
skrytou v prachu,
tichou muèednici.
Nesla všechnu svìta tíhu, 
tíži víry, strachu,
skrytá pod lavicí.

Skrytá v síti dlažby spár 
choulila se osamìlá, 
svìtlu ukrytá.
Skrytá od dosahu spár 
tu leží od Božího tìla.
Dny nepoèítá.

PRÓZA

1. Sopka

Žáci uvidìli na obzoru osamìlou horu. 
„Že je tak osamìlá,“ divil se nejstarší 
žák. „Zatím, kudy jsme šli, bylo souvislé 
pohoøí, jedna hora za druhou.“ „To je 
sopka,“ vysvìtlil jim mistr osamìlost 
hory. „Jsme v krajinì nazvané Èeské 
støedohoøí.“ „Nechápu, proè zrovna sop-
ka by mìla být osamìlá?“ divil se žák.  
„S horami je to podobné jako s lidmi,“ 
øekl mistr, „vzteklouni, nerudové, køik-
louni, zuøivci, nièemové, nevraživci, hul-
váti vybuchující nenadále, nebezpeènì, 
hrozivì, vztekle zùstávají také sami. 
Ostatní se od nich drží dál,“ vysvìtloval 
mistr. Když se pøiblížili, uvidìli žáci pod 
sopkou zajíce a nad sopkou ptáka. „Proè 
je ten zajíc sám?“ zeptal se jeden žák. 
„Copak také zajíc je hulvát, vztekloun      
a zuøivec?“ „To je nìco jiného,“ odpovì-
dìl mistr, „zajíc je sám, protože vyhy-  
nul jako druh. Ten zajíc, kterého vidíme, 

Karel Adamus

Starší pøíbìhy I.
to je možná poslední èeský zajíc.“ Když 
pøišli ještì blíž, uvidìli, že zajíc samotáø 
je socha zajíce v životní velikosti. Stál  
na podstavci, na kterém byla vytesána 
slova: Zde odpoèívá poslední èeský 
Zajíc polní. Zastavili se, postáli tøi roky 
ticha na památku zajíce a pak mistr 
vyslovil tuto vìštbu: „Na památku Zajíce 
polního se nìkteøí lidé budou jmenovat 
Zajíc!“ „A co ten pták?“ zeptal se nej-
mladší žák. „Ten pták je na obloze na-
malovaný,“ øekl mistr a putovali co 
nejpomaleji dál. „Mùžeme pøi putování 
básnit?“ zeptal se nejmladší žák. „Mù-
žete, v Èeském støedohoøí lze básnit,  
ale pozor!“ zvýšil hlas mistr. „Jsme          
v sopeèné oblasti, každý a� básní o nì-
èem jiném a a� každý básní jinou rukou, 
ne všichni stejnou!“

„Ty sopky za to nemohou, že jsou 
sopky!“ hájil sopky jeden ze žákù. „Ne-
mohou! Sopky jsou sopky!“ „Nevymlou-
vej se!“ praštil ho mistr holí.
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2. Maják

„Vidìl jsem mìsto veliké,“ vyprávìl 
mistr Prùžer svùj sen šamanovi. „Nad 
mìstem tyèila se hora a na té hoøe stá- 
la obrovská loï. Do ní byl zapøáhnut 
obrovský èerný kùò a na tom koni sedìl 
velký, slepý bojovník. Tu loï vlekli, 
nebyla to však loï, bylo to pohøebištì. 
Pojala mì hrùza, probudila mì tøesavka 
a hned nato jsem dostal vysokou 
horeèku.“ „Pojízdné pohøebištì?“ øekl 
šaman. „Kde jste to vidìl? Mìl byste 
koneènì zakotvit a ne se poøád potulo-
vat v neš�astném dvacátém století,“ 
doporuèil Prùžerovi. „Kdybych vyhodil 
kotvu, urèitì by dopadla právì do toho 
neš�astného dvacátého století,“ po-
vzdechl si mistr. „Mìli by tam, v tom 
neš�astném dvacátém století, mít aspoò 
maják, který by varoval pøed ztrosko-
táním, pøed tím neš�astným dvacátým 
stoletím. Nìco hodnì, hodnì vysoké-
ho…“ „Není vyšších staveb než stavby 
toho neš�astného dvacátého století. Nì-
které zemì dokonce vystøelují rachejtle 
až na mìsíc. Pøesto toho poutníci ne-
dbají a dál se vrhají do neštìstí,“ øekl 
šaman. „Budují, stavìjí, vystøelují,“ øekl 
mistr, „zdá se však, že ne proto, aby 
poutníky varovali, ale aby jich ještì víc 
pøilákali.“ „Nìkdo by se v tom neš�ast-
ném dvacátém století mìl narodit,“ øekl 
šaman. „To by bylo nejjednodušší, nìkdo 
z mistrù. Mìl by se tam narodit nìkdo, 
kdo všem ve svìtì ukáže smìr, cestu, 
školu, žáky a mistry. Mìl by se tam 
narodit nìkdo, kdo je nauèí putovat  
spolu s pøíbìhy po Dnì.“ „Nìkdo, nìkdo. 
Vám se to mluví,“ øekl mistr Prùžer. 
„Kdo? Kdo? Sežeòte nìkoho takového! 
Do toho neš�astného dvacátého století 
nikoho neseženete, kdepak! A kdyby    
se nìkomu podaøilo nìkoho takového 
sehnat a pøemluvit ho, a� se narodí,    
kdo by mu v tom neš�astném dvacátém 
století naslouchal? To, co se v pøíbìzích 
putujících po Dnì zdá být jednoduché, 
ba velmi jednoduché, to je ve svìtì sko-

ro neuskuteènitelné. To by se tam mu-
seli napøed všichni zastavit a utišit. Uti- 
šit a naslouchat. Naslouchat a dívat se. 
Dívat se a vidìt. Vidìt a uvidìt. Uvidìt 
smìr a uvidìt cestu. Myslíte si, že to 
udìlají? Myslíte si, že se zastaví a utiší? 
Nevím, nevím… Spíš budou dál jednat, 
pùjdou ještì rychleji, budou ještì víc   
budovat, a pøitom dál pouštìt na mìsíc 
ty svoje rachejtle.“

3. Víc

„Ve svìtì se øíká patnáct minut slávy, 
co to znamená?“ zeptal se mistr Vzdálil 
mistra Prùžera, odborníka na dvacáté 
století. „Ve svìtì,“ øekl mistr Prùžer, 
„tìsnì pøed tím, než nebožtíka pohøbí, 
otevøou na chvíli víko rakve a vystaví ho 
svìtu. Tomu se tam øíká patnáct minut 
slávy.“ „Nepokoušejí se nìkteøí na sebe 
strhnout té slávy víc?“ vyzvídal mistr 
Vzdálený. „Obyèejným smrtelníkùm tìch 
patnáct minut slávy staèí,“ øekl mistr 
Prùžer, „jsou však i tací, kteøí se pokou-
šejí víckrát umøít.“

 

Ilustrace Miloslav Krist
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4. Krajina

Mistr putoval pøekrásnou krajinou. 
Vždycky když se chtìl zastavit, spo-
èinout, rozhlédnout se kolem a pookøát, 
objevila se nìjaká barabizna. Buï hrad, 
nebo zámek, anebo socha, památka, 
malebná zøícenina èi nìjaký jiný skvìlý 
stavitelský skvost. Po nìkolika letech 
putování si povzdechl: „To tu nikde není 
obyèejná krajina? Taková, která by byla 
jenom krásná, kde bych se na chvíli 
zastavil, rozhlédl se a pookøál? Jako kdy-
by se pøede mnou valila nìjaká tvùrèí 
vlna, nìjaká tupá èinorodá moc napa-
dající a obsazující, tìsnì pøed tím, než 
tam pøijdu, ta nejkrásnìjší místa. Jako 
kdyby pøede mnou øádila nìjaká ta-
jemná, nepøátelská síla, která mi nechce 
dát spoèinout, rozhlédnout se a pookøát 
pøi putování. Jako kdyby pøede mnou šel 
nìjaký neviditelný, tajemný a mocný sta-
vitel, nìkdo, kdo se vyzná a kdo té pøe-
krásné krajinì, než tam pøijdu, vždycky 
nìco malebného pøidá.“ 

5. Starší

„Jsem už starý, tak starý, že všech-
no, co vidím, vidím nìjak moc dlouho,“ 
øekl jeden mistr druhému. „Za svého 
mládí jsem o všechno sotva okem za-
vadil; a dnes, dnes se u všeho zastavím 
a chvíli u toho stojím. A èím jsem starší, 
tím je ta chvíle delší.“ „Taky to tak vi-
dím,“ øekl druhý mistr. „Ve svìtì se øíká, 
jeden dneska nikdy neví,“ øekl první 
mistr, „ale my, kdo vidíme tak dlouho, 
bychom mìli vìdìt vždycky.“ „Kdoví,“ 
dodal druhý mistr, „možná…, možná 
proto, abychom vždycky vìdìli, bude- 
me muset zestárnout ještì víc, zestár-
nout natolik, abychom, když se u nìèe- 
ho zastavíme, tam stáli poøád. Pak bu-
deme vždycky vidìt a možná i vìdìt.“ 
„Možná, možná…,“ pøikývl první mistr, 
„ale kdoví, kde potom budeme, a kdoví, 

kdy potom budeme; kdoví, kdoví…         
A kdoví, bude-li se ještì na co dívat.“

6. Pøipomínka

„Nepøipomíná vám svìdìní svìdomí?“ 
škrábal se mistr Uznával. „Pøipomíná,“ 
škrábal se mistr Uznaný. „Svìdomí?“ 
øekl mistr Prùžer. „To je vzácný, staroby-
lý a nyní, tedy ve dvacátém století, už 
dávno zapomenutý jev, vytlaèený a zce-
la nahrazený myšlením. Starožitnost. 
Myšlení bylo odedávna pìstováno a roz-
víjeno, aby svìdomí odsunulo stranou     
a pozdìji zcela znièilo. Myšlení bylo vždy 
podporováno a šlechtìno, aby skrylo 
nízkost choutek, podlost zámìrù, nièivost 
jednání, zkrátka aby ukrylo pøízemí 
ducha. Kdekdo ve svìtì je schopen 
zabíjet, krást, žvanit, lhát, nesmyslnì 
hromadit, nenávidìt, zaslepenì bloudit, 
ale pøitom se chce z toho nìjak vymlu-
vit. Nelíbí se mu totiž být vrahem, 
zlodìjem, pustým žvanilem, lháøem, 
lakomcem, vzteklounem, hlupákem, 
pošetilcem. A co ze svìdomí zbylo? 
Tvrdé ‚s‘ a nadmuté a vyšinuté ‚vìdomí‘.“

7. Dotaz

Žáci šli ulicí mìsta. Chvíli je doprová-
zel pitvoøící se šašek, dovednì a umnì 
metající rozmanité, krkolomné kozelce. 
„Kde se tu vzala civilizace, kde se tu 
vzala kultura?“ zeptal se jeden z žákù 
bezdìènì. „Dokud nebyla ve svìtì ci-
vilizace, dokud nebyla kultura,“ øekl  
mistr, „lidé prostì putovali. Jednoho    
dne nìkoho napadlo udìlat kotrmelec. 
Tak se zrodila civilizace. Ono prosté pu-
tování  se od té doby zmìnilo. Èasem  
se našli pøemýšliví lidé, pozorovali ko-
trmelce, zkoumali je, dovednì vylepšo-
vali, pøidávali, ubírali, umnì zdokona-
lovali, dùmyslnì vyvíjeli, pìstovali, køížili, 
zušlech�ovali… Vidíte?“ ukázal mistr na 
šaška. 
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„Jaký je rozdíl mezi hloupostí a za-
slepeností?“ zeptal se nejmladší žák, 
když pøíbìh skonèil. „Hlupák se hlou-
posti mùže zbavit tím, že se rozhodne 
pro uèení, dbá o uèení a hledí si uèení,“ 
praštil mistr nejmladšího žáka holí, 
„ovšem zaslepenci mají nezøídka to nej-
lepší vzdìlání a ty nejproslulejší školy. 
Ještì,“ øekl mistr, „zaslepen mùže být jak 
vážený a vzdìlaný jedinec, tak tøeba jis-
tý smìr, jistá cesta, jistá škola, jistí žáci, 
jistí mistøi, ba i jistý velký národ. V jistém 
pøípadì mùže být zaslepeno dokonce 
celé lidstvo.“ 

8. Vrkù

Ještì pøedtím než vìdce zvaného 
Vrkù pojala myšlenka na sestrojení pøí-
vìtivé bomby, hloubal nad vlastnostmi 
podstaty. Zkoušel se jí pøiblížit skrze ni-
tro hmoty. Zažral se do toho, rozkládal, 
rozkládal, ale nemìlo to konce. Motal se 
uvnitø, motal se vnì, motal se nesmírnou 
rychlostí, až ho z toho rozbolela hlava. 
Bolest ho pøinutila uvìdomit si, že ta 
hlava je jeho a že tam uvnitø v hlavì se 
nìco podivného dìje. Sedìl a pøemítal. 
V hlavì mu probíhal jakýsi neobvyklý 
ruch; tøaskání, prskání, výstøely, výbuchy. 
Brzy pøišel na to, že takovým zpùsobem 
se projevuje myšlenkový pochod, tedy 
myšlení. Pøi bližším zkoumání zjistil, že 
vznik každého nápadu, podnìtu, zá-
mìru, myšlenky je doprovázen malým 
tøeskem. Sedìl dál, pøemítal a bedlivì 
sledoval ruch ve své hlavì. Po nìkolika 
letech pozorování, ovìøování, zkou-
mavého zpytování došel k závìru, že se 
nemýlí. Vskutku, je tomu tak. Myšlenky 
vyvstávaly, rodily se, vznikaly doprová-
zeny malým tøeskem. „Proè? Proè? Proè 
tomu tak je?“ uvažoval vìdec Vrkù. „Proè 
všechno, co v hlavì vzniká, je doprová-
zeno výbuchem? Musí tomu tak být? 
Není to vnitøní tøaskání zpùsobováno 
nìjakým špatným pøístupem k vìci, 

nìjakým nesprávným, nevhodným jed-
náním, èi jednáním vùbec? Možná by-
chom mìli zmìnit zpùsob myšlení. Zku-
sit pøejít z tøaskavého na netøaskavé, 
zmìnit zpùsob nazírání, zpùsob vidìní 
života a svìta. Zmìnit zpùsob zkoumání, 
zkoumat laskavì, zkoumat ohleduplnìji, 
pøívìtivìji, zdvoøileji. Zkoumat napøed, 
zda vùbec zkoumat. Pronikat do nitra 
hmoty nìjakým jiným, mírnìjším, pøá-
telštìjším zpùsobem. Copak musíme      
s tìmi ubohými èásteèkami hmoty za-
cházet tak nešetrnì? Chováme se sko- 
ro ke všemu jako nepøátelé! Nemìli 
bychom se s tím, co zkoumáme, pøe-
dem seznámit, spøátelit se s tím?     
Nìco zkoumat a pøitom do toho nezasa-
hovat? Možná,“ uvažoval Vrkù, „kdoví, 
samozøejmì. Jasnì! Pokud se s tím, co 
zkoumáme, dobøe neseznámíme a ne-
spøátelíme, chováme se k tomu vždy 
hluboce lidsky, tedy jaksi samozøejmì 
nepøátelsky. A øeknìte mi, kdo ukazuje 
nepøíteli pøátelskou, vlídnou, pøívìtivou 
tváø? Vìtšina bytostí, a� už hmotných, 
ménìhmotných èi nehmotných pøed 
nepøítelem prchá, schoulí se, nìkam 
zaleze, anebo se tváøí mrtvì. Na všech-
no, co zkoumáme, pohlížíme jako na 
koøist a èekáme, že nás to bude vítat,    
že se to na nás bude usmívat, že nás        
to zavede k sobì domù, pozve nás to         
k obìdu a ukáže nám všechno, co doma 
má? Není to, co se nám dìje v hlavách, 
zpùsobeno naším vrtivšivým vidìním 
skrze hlavy? Tedy vidìním toho, co si 
pøejeme vidìt? Pøejete si vidìt èástice? 
Jak je libo a kolik je libo, prosím, tady 
jsou! Pøejete si vidìt nitro hmoty? Pod-
statu života? Jak je libo, zde je, jen si 
vezmìte èerné brýle, ucpìte si uši, 
nasaïte si neprodyšné masky a lehnìte 
si nohama k výbuchu! Rozvrtivšivili   
jsme život, rozvrtivšivili jsme svìt. Spøá-
telme se radìji s podstatou a postupujme 
spolu! Jenže,“ napadlo vìdce, „co když 
podstata nepostupuje? Co když podsta-
ta stojí, sedí, leží, couvá nebo jen tak 
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pøešlapuje… Co když ta podstata ani 
není! Hodila by se taková nejsoucí 
podstata do našeho života, do svìta, kde 
všechno je, kde se všechno rve, chvátá, 
pádí, kolotá?“ Vrkù sedìl dál, pøemítal, 
ale a� pøemítal, jak pøemítal, nemohl pøijít 
na to, jak se tìch výbuchù zbavit.

9. Soutìž ve zpìvu

Mìstští radní se rozhodli uspoøádat 
soutìž ve zpìvu. Pøichystali hodnotné 
dary, znaèné penìžité odmìny a vyzva-  
li obèany k soutìži. Do soutìže se 
pøihlásilo neobyèejnì velké množství 
zájemcù. Starosta, když vidìl, kolik 
zpìvaèek a zpìvákù je ve mìstì, soutìž 
odvolal. Zdùvodnil to slovy, „umí-li zpí- 
vat skoro každý obyèejný obèan, tím spíš 
a tím lépe bude umìt zpívat obèan vá-
žený, a co teprve obèan nejváženìjší, 
mìstský radní! Co nevidìt vyhlásíme 
další soutìž ve zpìvu, my všichni mìst-
ští radní se pøihlásíme, soutìž obsa-
díme, zazpíváme, zhodnotíme se a od-
mìny a dary si ponecháme.“ „A bude- 
me aspoò hned vìdìt,“ øekl jiný radní.    
„A nemusí nás pøitom nikdo slyšet,“ øekl 
starosta. „Možná bychom ani nemuseli 
zpívat,“ navrhl kdosi. „To by bylo nejlep-
ší,“ souhlasil jiný, „každý nás tu pøece 
zná, každý ví, jak umíme zpívat.“ „Mezi 
námi,“ øekl starosta, „nejenže nás obèa-
né dobøe znají, my radní se mezi sebou 
známe ještì líp, známe se tak dobøe,    
že už pøedem víme, kdo z nás nejkrás-
nìji zpívá, i když pøitom ani necekne.“ 
„Nemusí ani ceknout,“ pøikývl jiný radní. 
„A to klidnì i v dobì své nepøítomnosti,   
a pøesto všichni víme,“ pozvedl výmluv-
nì ukazováèek jiný radní. „Myslím,“ øekl 
další radní, „že i my ostatní umíme 
krásnì zpívat, ne sice tak krásnì jako 
náš vážený pan starosta, ale urèitì 
aspoò vstøícnì.“ „A také vìrnì a obì-
tavì,“ øekl jiný. „Odhodlanì, èestnì a hr-
dì,“ pøisadil další. „A na vìèné èasy,“ 

pøihodil jiný, „totiž chtìl jsem øíct, až na 
vìky.“ „Jako o život,“ dodal jiný. „Zkrát-
ka,“ ukonèil øeè starosta, „sami nejlíp 
víme jak.“ 

10. Poøádek

„Co poøád máte proti vítìzství?“ oboøil 
se mistr zvaný Makej na mistra Øemena. 
„Nic, nic,“ øekl mistr, „radìji se však ví-
tìzství vyhnu, nìco se mi na vítìzství 
nezdá, nìco mi na nìm smrdí…“ A od-
mlèel se. „To by mì zajímalo, co?“ divil 
se Makavý. „Je mi podezøelé to,“ vy-
svìtloval mistr Øemen, „že po vítìzství 
prahnou jak prolhaní podvodníci, mrzcí 
padouši, otrlí darebáci, suroví nièemové, 
zbabìlí slaboši, podlí zvrhlíci, mazaní 
podrazáci, lstiví zlodìji, ješitní šašci, tupí 
hlupáci, bohatí nadutci, vyleštìní tajtrlíci, 
tak zároveò i ty nejušlechtilejší povahy: 
hlubocí myslitelé, milovníci pravdy, citliví 
umìlci, významní vìdci, velcí státníci, 
vážení uèitelé, vlivní hodnostáøi, nadaní 
právníci, snaživí chudáci, staøí poctivci, 
dùmyslní vynálezci, chrabøí siláci, do-
konce i prostí mniši, ctihodní duchovní   
èi skromní poustevníci usilují o vítìzství. 
To pøece není možné!“ pozvedl mistr 
hlas. „Nìco nebo nìkdo není v poøádku. 
Skoro nikdo se vítìzství neštítí, i když 
jde o vítìzství jaksepatøí podlé a špi-
navé.“ „Smrdí, smrdí…, hmm. Smrdí… 
Nìco na tom, co øíkáte, je,“ pøitakal po 
chvíli váhání mistr Maká. „Vítìzství by 
mìlo být vždy v tìch nejlepších rukou. 
My dva to však mùžeme zmìnit. Hned 
jak zvítìzíme, udìláme poøádek, a to     
se všemi a se vším, i s tím vítìzstvím. 
Dáme si na vítìzství dobrý pozor. Bu-
deme vítìzství støežit jako oko v hlavì, 
budeme vítìzství dobøe hlídat a spra-
vedlivì ho pøidìlovat, a to jen tìm 
nejzasloužilejším.“  

(Dokonèení pøíštì)
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Josef Mlejnek 

Ze Závìsné lávky
Zápis

Probuzen hluèením pøedoucího èlunku
špatnì pøemáhané tesknoty v odlouèení:
V zahradì už tøetí ráno po sobì
titíž ptáci zaèínají zpìv,
táž stopa zeje z odlišného písku,
táž chvíle utkvìla v jiné hodinì!

***

Ne, slova nejsou køoví k hudbì.
Nìkdy však
jako by verš byl jenom háèek
nebo drápek,
kterým se nakonec zachytíš
a nepøepadáš do vìèného
tonutí neplutí. 

Prokletý

Prokletý neví
o svém prokletí, má se
za prašivého.

Obrázky na postelí

Tajemní tøi hosté u Abrahámova stolu
aniž dosud promluvili slovem
netrpìlivì si vykládají
MESIÁNS

***

Tres�
smrti.

***

Ticho
pøed
bøitvou.

Fragment
(1980)

„...stále èekám, zda voda, zemì nebo 
vzduch ještì nìco nevyplaví, nevydají,       
ale dny pøecházejí a zùstávají prázdné.    
U spadlého listu se dohaduji (ne dohaduji: 
trýznivì nad ním pøemítám celé hodiny!), 
zda je na mém prahu jenom tak nebo zda 
jej tam pøece jenom nìkdo nepoložil. 
Každý stín, každý obrys si s mou laèností 
mùže pohrávat podle libosti, každý stín     
a každý obrys tu má nade mnou pøevahu. 

A pøitom vím, jak smìšné je namlouvat    
si znamení!“

Jsi jenom mince
(Franzi Kafkovi)

To až bezmraèná obloha 
                              se strangulaèní rýhou
po letadle
bezradnì v hrdle vzpøíèenému hlasu

pøivolává tøes
aèkoli letadlo z té dálky slyšet
pùsobí smírnì
konejšivì

Kam až lze být:
Otevøená rána
a ještì si zahrává
s otevøeným ohnìm

A toto mi radíte
otmìlý host ve vlastním domì:
Jsi jenom mince, která pozná
falešný chrup
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Srpen

Vèelín si nechal hádat z pláství
na ústech maje žahavý prst. 
Dál k øece nás už nepustil:
Pøíliš bradaviènatá pùda,
a sto sáhù pod zemí prý samý les. 

Jen snová zrna pasoucí se za úplòku?
Spíše hledání pøímìru,
že tu jsme v obojí nahotì. 

Na koho se cestou zpìt
stále blíž a blíže doptávaly hlasy
z chrámové lodi Samá smrt?

***

za okny humna
za humny zimou stepující
stepní vlk

***

ze hry hrany
ze hry hranice
ze hry pøímo
píseò písní

(jako klín klínem)

Nocí do noci

Jak øíci to i neøíci,
že pepø se koøil – skoøici?
Jen báseò jediná stále zùstává
jako nìco, co nelze vymodlit
nebo si jinak vymoci. 
A budeš-li co chtít silou vydupávat,
bohové si tì vykopnou výš,
než si na tobì smlsnou sudbou
a v jejich lidských odnožích
se už nechytíš, jenom dolù.
Teï jedu vlakem nocí do noci,
tudy nikdy nepojedeme spolu. 

Závìsná lávka

Pozvolna se mi v duši rozpíná vzdor, 
                                             jenž den ode 
dne nezvratnì sílí a zpùsobuje, 
                                        že ztrácím pùdu
pod nohama: závìsná lávka mezi zemí
a nebem? Tak daleko jsem nikdy nebyl, 
                                                     spíš jen
mezi zemí a mimozemí. Nevím, co s tím, 
                                                         natož
abych vìdìl, co proti tomu. Chci-nechci. 
                                            Budu-nebudu.
Každý pocit pøebìhne ve mnì bìhem 
                                             jediné vteøiny
k opaènému pólu – a zpìt. A každá 
                                          z krajností mne
dokáže strhnout se stejnou silou:

Co ty o tom slyšela jsi,
co ty o tom víš?
I kdyby ti slezly vlasy,
ty se se mnou nezblázníš!

Záøijové noci

Vím, jaký budu jednou ve smrti?
Bez opor, nebo v zákrytu,
má bosá noho po štìrkové drti?
Ubylo mìsíce a pachu� blankytu

zplihla, proležela se do rùží.
Trne a mrazí po ní,
když hvìzdy si cloní
pod kùži

a letem bludné
vosy chví se.
Smyèec a smyèka,

z horeèky u dne
probuzeni: jablka, jablolíèka.
Orloje, orlují se?

Ale tvùj hlas?
Svìtelný pramen pod sluncem. 
Ano, stále ho v sobì nesu,
ale èím dál tím víc proti tobì.
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Jsou básníci a sbírky, které dozajista 

uznáte za hodny pozoru; jenomže vám 

taková pochvala prochází nepøirozenì 

sevøenými rty. Zkrátka víte, že je to dob-

ré, chápete také, proè tomu tak je… Ale 

tìžko se dobíráte údivu èi nadšení: aè 

víte také, že recenzování jesti vaší prací 

a že souditi znamená provždy ztratit 

radost z èetby. Provždy?

Vždy� jsou také knihy, jež neradi 

doèítáte (poøád hovoøím o poezii), s ni-

miž souzníte a jež byste tak rádi psali      

s sebou: pokud byste to ovšem svedli. 

Takto nezbývá, než využíti toho, co je 

mimo jiné èiní natolik žádoucími: míst 

nedourèenosti, volného prostoru promì-

òujícího ètenáøe na tvùrce. 

Ne vždy (Petr Král mi budiž svìdkem) 

platí pravda to, co nalezneme v poezii 

Iva Hucla: èím ménì slov, obrazù, orna-

mentù – tím více rozletu. Je na autorovi, 

aby zvolil pro sebe vhodné pøekážky.      

V pøípadì jeho knížky Prach prázdna 

(Bezejmenná èajovna, Š�áhlavice 2017, 

136 s.) tu tøíverší – nanejvýše ètyøverší   

– oscilují kolem rytmického i významové-

ho schématu haiku. Pøekážkou je pøísný 

slovní výbìr, absence básnických rekvi-

zit, clona pøírodního dìní vložená me-   

zi autorské gesto a text. A vztah k vý-

chodnímu (najmì japonskému) myšlení    

i prostøedí (jak naznaèuje text Oldøicha 

Krále v závìru svazeèku). Z poslední 

doby pøipomeòme Huclovy souputníky  

P. Hrbáèe, L. Marvana, P. Sobka èi        

D. J. Žáka (v poezii). Hucl se od nich 

ovšem liší tím, že východní myšlení za-

tavuje do nanejvýš srozumitelných bás-

Ivo Harák

Poezie je to, co neodchází
nických obrazù. Cesta mohla býti asi 

taková: od dìní se v pøírodì èi lidském 

životì (od pøemýšlení o nich) k jich kon-

templaci a vevázání v ucelený svìto-

názorový systém (èímž nechci øíci, že 

redukovatelný v urèitou filozofickou ne-

bo náboženskou koncepci) a vùbec   

zpùsob bytí, vztahování se k –, násled-

nì pak pøedstavení a pøetavení tohoto      

v živém dìní se hmoty (živé a myslící) 

tak, aby abstraktní zùstávalo zcela skry-

to za konkrétním, obecné za jedineèným. 

Samozøejmì: skrze slovo básnické.        

S vìdomím omezených možností i kon-

textu, do nìjž se takto vstupuje.

Míním, že ètenáøova pou� za ucho-

pením a pochopením mohla by se dáti 

smìrem právì opaèným: Od konkre-

tizace textu ve vìdomí ku kontemplaci – 

a následnì snad také k promìnì vì-

domí; zpùsobu vnímání, nazírání a hod-

nocení pøedmìtné skuteènosti: díky na 

Huclových textech vycvièené senzibilitì 

èi schopnosti existenciálního uchopení 

pøírodního dìní (nejen v básni).

Neøíkám tím ovšem, že v Huclovì 

poezii nenajdeme také problematická 

místa, jež se takovémuto uchopení 

budou vzpírat. Problém (i pro mne) 

nastal tam, kde Hucl metaforizuje po 

vzoru tradièní pøírodní lyriky, kde je 

eklektický, estetizující, ornamentalizující: 

„Veèernice / stoupá na nebe / po bílém 

žebøíku z bøíz.“ Povšimnìme si, že teh-

dy bývá i ve struèné básni pøíliš mnoho 

slov: Což nejsou bøízy bílé i tehdy, po-

kud to nedopovíme? Což bychom si       

je za bílým žebøíkem nepøedstavili?          
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K urèitému rozøeïování textu dochází 

tehdy, pokud jeho autor toliko ozvlášt-

òuje z podoby èi promìny objektu již 

zøejmé: „S pokorou pøijímám / tvùj vý-

buch hnìvu / stará pýchavko.“ Tolik mne 

neoslovuje ani obraznost spekulativní, 

efektní, intelektuální: „Ledòáèek / je 

ozvìna / duhy“, nebo� s takou Hucl pøi-

chází jako druhý (po Demlových Mých 

pøátelích), pøerùstající až v jakési hola-

nování (v aluzích arci poeovských): „Bá-

seò / jáma slova / v kyvadle prostoru.“ 

Obèasné silnìjší slovo mi nevadí (mùže 

pùsobit i osvìživì); báseò však potom 

právì jím pøeènívá ostatní: „V údivu nad 

jejich krásou / kocour sere / v kvetoucích 

tulipánech.“

Èímž nechci øíci, že mi vadí obèasný 

Huclùv humor, zavírající ony svìtodìjné 

teorie èi estetické koncepce na dvorek 

našeho domácího všednodenního bytí: 

„Mouchy / ani vás nemine kolo karmy / 

pouštím ventilátor.“ Anebo že bych mìl 

nìco proti souèasnému dìní se básnì     

v prostoru pøírodním i v rámci literárního 

kontextu: „Ledòáèek / líèí na koøist / ne-

slyšnou rybí písní.“

Nicménì je pro mne Hucl nejsilnìjší 

oním (neznatelným témìø a nikdy takto 

otevøenì nedeklarovaným) hledáním 

souvislostí. Mezi pøírodním a lidským. 

Malým a velkým, blízkým i vzdáleným. 

Tím, co je nad námi – a tím, co se nás 

bezprostøednì dotýká. Svìtem pøed- a 

svìtem za- oèima. Pod významotvorným 

vztlakem (beru si z Kožmína) takovýchto 

vztahù dochází zaèasté ku znejistìní: 

kdo pozoruje a kdo je sledován? Kdo 

agens a kdo patiens? Co ledovì chlad-

né – co pøesto živoucí? Co bylo døíve: 

naše zkušenost s pøedmìtným svìtem – 

nebo pozorování / tvrzení stojící v básni 

co axiom (s platností také za okrajem 

papíru?): „Bouøkové ticho / rozdrtilo mì-

síc / na déš�.“

Hodnocení, smysl se tu nabízí jedi-  

nì skrze spoluprožití v básni øeèené-    

ho – v básni, v níž se nekøièí, ale vidí, 

eviduje, zapisuje: „Suchý olšový list /   

náhle spadl / do mého stínu.“ Staèí ma-

lá, sotva znatelná promìna – a nic už 

nebude jako døíve: „Stíny se pohnuly / 

kaloò otevøel / oèi.“ „Jitøenka osiøela / 

ostatní hvìzdy ulehly / do listù kon-

tryhele.“ Netøeba hledati dobrodružství 

kdesi v dalekých krajích. Zázrak, pøi 

nìmž zùstávají spící hvìzdy zatavené     

v rosných krùpìjích na dužnatých kon-

tryhelových listech, mohu spatøit také   

ve starobenáteckém mìstském parku.     

I s onou promìnou perspektivy: „Do 

rozjásané louky / vyhrnul krtek / horu 

hrozivého ticha.“ S úèastí, hodnocením, 

soucitem; ponechanými až na nás: 

„Vznešené ticho / špaèek v zobáku nese 

/ mravenèí královnu.“

Soudím tedy, že za Huclovou úpornì 

úspornou poezií jesti nemalé úsilí inte-

lektuální èi tvárné: ne jen to, které velí 

pøedstaviti svùj svìt nejinak než skrze 

obraz a slovo. Ale také takové, které nutí 

škrtnouti èi odebrat vše nadbyteèné, 

falešné, by�si krásnì lhoucí. Tyto krátké 

básnì rodily se redukcí, osekáváním 

košatých sice, ale uvnitø shnilých vìtví. 

Ovšem také stromù – krásnì sice kve-

toucích, avšak nenesoucích ovoce (re-

daktorem svazku byl Vladimír Novotný). 

Zbylo efektivní, sdìlné, pøesvìdèivé. 

Zùstala jedna z nejosobitìjších, vìru 

nejlepších zatím básnických sbírek 

tohoto roku. Neokázale slièná – také  

díky výtvarnému doprovodu Františka 

Stekera.
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Lumír Aschenbrenner

Sokratovi – Nìmecká trojka

LEMOVINY

Sokratovi
Jsem doživotní skeptik
už nevyvážím septik

Nìmecká trojka
Ve stanu z juty
mìl Hans dvì Utty

Grafická spolupráce Helena Jarolímková
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Dvorek naší knihovny je jako obrovské 
holubí hnízdo a naše oddìlení ho objí-  
má jako tìlo starého hada. Z kanceláøe   
se tak pøes dvùr dívám pøímo do oken 
oddìlení mládeže. V tìch oknech vídám    
už dlouho vìci, které by tam nemìly být. 
Vìci, o kterých jsem se donedávna do-
mníval, že nejsou skuteèné.

Nejdøíve šlo o detaily: nesmyslnì umís-
tìné knihy, podivnì se chovající ètenáøe   
a další jevy, které èlovìka pøimìly vylézt   
z kanceláøe a vyrazit uvést vìci na pra-
vou míru. Když jsem ale došel na místo, 
našel jsem vždy všechno úplnì v poøád-
ku, nesluèující se s obrazem, který jsem 
vidìl dvacet sekund pøedtím.

Znovu se opakující týž zážitek nabýval 
na intenzitì. Obrazy byly naléhavìjší, 
bizarnìjší, místy až hnusné. Bìhal jsem 
èastìji, rychleji, ale na konci zùstával  
vždy zmatený mezi nedotèenými regály    
a bìžnými návštìvníky knihovny. Došel 
jsem k závìru, že bìhem necelé pùlmi-
nuty je oddìlení schopné zmìnit se zpù-
sobem, který mi k vlastní hrùze neumožní 
rozpoznat, která tváø je kulisou a která 
místem, kde dennì pracuji.

Nemohl jsem o tom mluvit. Psali mi 
vzkazy a píší je i teï. Písmena vytrhaná   
z knih a lepená na vnitøní stranu skla oken 
mi od jistých dnù pøinášejí do života 
strach, který zavírá ústa kovovou svor-
kou. Øeè složená z citátù klasikù i braku. 
Ošklivost porcovaná na slova. Tìžko 
vysvìtlit, proè to dokážu èíst i z dálky 
nìkolika metrù.

Pøestal jsem tam sloužit a obsluhuji  
jen pulty v dìtském oddìlení. Pøesto vím, 
co chtìjí. Z kanceláøe to vidím poøád. Zí-
rám dennì do jejich oèí, sleduji míhání 
prstù, které ze tmy pøinášejí nová slova,   
a vím o ústech, ve kterých prsty sliní.   
Ètu èerný jazyk, kterému rozumím jen já. 
Omlouvám se za to, co udìlám. Musím.

Kolegynì na sobotní službu pøišla 
vèas. Usmál jsem se, nabídl jí kávu a nì-
kolik minut s ní nenucenì hovoøil. Když 
jsem ji poprosil, jestli by nemohla dnes 
místo obvyklé smìny v dìtském oddìlení 
obsloužit pult v oddìlení protìjším, 
ochotnì mi vyhovìla. 

Bylo hodinu pøed otevírací dobou.
Pøitiskl jsem tváø ke sklu a v otevøe-

ných ústech mìl sucho. Nedýchal jsem, 
když vešla do ulièky a úèelnými pohyby 
zaèala rovnat knihy. Byli kolem ní. Tišší 
jako myšky. V knihovnì má být pøece ti-
cho. Byli blízko, ale nevidìla je. Byl jsem 
si tentokrát jistý, že kdybych za ní teï vy-
razil, vidìl bych stejný obraz a snad do 
nìj mohl i zasáhnout. Opona byla vyhr-
nutá, já ale strnulý zùstal na místì. Divák. 

První vzlyk jsem ze sebe vyrazil po nì-
kolika sekundách pøedstavení, ale byla to 
teèka úzkostného oèekávání trvajícího 
nìkolik týdnù. Støídavì jsem se bìhem 
následujících minut od okna odrážel         
a míøil ke dveøím, vzápìtí se ale zbabìle 
vracel zpátky. Rozhodnutí už bylo uvízlé 
hluboko ve mnì a mìl jsem jasno jen       
v tom, že to musím vidìt celé. Trestal 
jsem se tím. Dlanìmi ulepenými od slz 
jsem ve zbyteèných krouživých pohybech 
hladil sklo a nìco šeptal. 

Ve chvíli, kdy jsem v protìjším oknì 
jasnì vidìl její tváø, jsem tøesoucí se 
rukou fixem napsal na papír: „Je mi to 
líto.“ A pøitiskl ho na sklo.

Nevím, jestli v tu chvíli ještì mìla oèi.
Hledají jednu kolegyni. Nikdo ji už nì-

kolik týdnù nevidìl. Já ji vídám poøád. 
Vídám ji z kanceláøe. Vídám ji hrát si        
s nimi. Píšeme si.  

V oddìlení mládeže už opìt sloužím,   
a když jsem tam sám a procházím mezi 
regály, obèas zaslechnu její dech tìsnì 
za zády. Obèas zahlédnu útržek jejího 
obleèení, než rychle zmizí mezi dvìma 
knihami, jako by ji nìco vtáhlo dovnitø.

Martin Ouøada

Sobotní služba
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Milan Èechura

Válka s pamìtí 
aneb Když spisovatel nepíše VII.

Koneènì. Stojím na ochozu vìže na 

námìstí Republiky, obehnaném kovo-

vým zábradlím, sevøeném ocelovou 

møíží, a tøesu se. Z mých plic vycházejí 

strašlivé zvuky, které se nièemu lidské-

mu nepodobají. Pøed patnácti lety jsem 

zlehka oddychoval a nezkaleným zrakem 

se rozhlížel po okolí. Najednou ty zvuky, 

které stále vycházejí z mých útrob, za-

slechnu ještì odjinud. Odnìkud zpoza 

rohu. Doploužím se na kraj ochozu, kde 

zahýbá doleva a spatøím skupinku pìti 

až šesti lidí. Podle vzezøení jsou to Ja-

ponci. Vydávají stejné zvukové projevy 

jako já, dívají se na mì, ruce sepnuté 

pøed sebou a uklánìjí se. A mnì to v té 

chvíli dojde. Umím japonsky.

Tato pøíhoda se skuteènì stala. Ne-

vymyslel jsem si vùbec nic. Ani tu myš-

lenku, která se mi tehdy vkradla do 

hlavy. Plzeòská vìž, která pøevyšuje 

kopce, hrála v mém životì docela dù-

ležitou úlohu. Na ní jsem si poprvé 

uvìdomil, že bytostnì nesnáším výšky,  

a kdykoliv jsem na ni znovu vystupoval, 

pøekonával jsem tu svoji fobii. Kdykoli 

jsem se rozhlížel z tìch dvaašedesáti 

metrù po Plzni, uvìdomoval jsem si, jak 

jsme jako jednotlivci maliècí, a to neje-

nom díky optickému klamu.

Také moje schùzky s nejrùznìjšími 

lidmi zaèínaly u branky do vìže, popøí-

padì u andìlíèka zvaného vošahlík.

Ještì jednu vìc k tomuto mému 

místu. Od toho setkání s Japonci jsem 

už skuteènì nikdy na ochozu plzeòské  

vìže nestál. Jak se øíká: Nic netrvá          

v svìtì vìènì.

* * *

Kavárna U zavìšenýho kafe: Píše 
se rok 1998. Dvacáté století se kvapem 
blíží ke svému konci. Na pražském 
Hlavním neboli Wilsonovì nádraží nastu-
puji do metra. Svezu se jednu zastávku  
k Muzeu, kde pøestoupím na trasu          
A. Mým cílem je stanice Malostranská. 
Prahu jako celek, abych pravdu øekl, 
moc nemusím, ale Malou Stranu miluji. 
Vidíte, další moje místo. To by ale bylo 
na dlouho.

Už si opravdu nepamatuji, proè jsem 
tehdy Malou Stranu navštívil. Byl jsem 
tam mnohokrát a nìjak mi ty jednotlivé 
výpravy splývají. Ale ten okamžik, kdy 
jsem spatøil to, kvùli èemu vlastnì ten- 
hle odstavec píšu, si vybavuji naprosto 
pøesnì.

Stoupám Nerudovou ulicí k Hradu      
a kochám se zdejší architekturou. Kolik 
známých a slavných osobností žilo v do-
mech, okolo kterých kráèím! Kolik veli-
kánù šlapalo na stejnou dlažbu jako já? 
Tyto vzletné myšlenky mi trochu kazí 
pohled na vývìsní štíty krámkù a res-
taurací. Tržní prostøedí úplnì ovládlo nej-
krásnìjší kout našeho hlavního mìsta. 
Polévka 40 Kè, káva 50 Kè, pivo 70 Kè.  
A tak je to všude. 

Se zachmuøenou tváøí dojdu k Rad-
nièním schodùm a zamíøím po nich         
k Hradèanskému námìstí. Radnièní 
schody jsou taková soustava malých 
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pláckù. Na jednom z nich ten zázrak 
uvidím. Staré, prosklené dveøe, opatøené 
na ochranu okenicemi, možná se øíká 
dveønicemi, nevím, kousíèek od nich po-
otevøené okno a všechno, vèetnì vývìs-
ního štítu je zarostlé popínavými kvìti-
nami. Na tabuli vpravo od vchodu stojí: 
Polévka 8 Kè, káva 10 Kè, pivo 12 Kè. 
Ostrùvek v moøi drahoty, oáza v poušti 
trhu. Ten zázrak se jmenuje „U zavìše-
nýho kafe“.

Nejsou to jen ceny, jež mì uchvátí, 

ale atmosféra a také skuteèné zavìšené 

kafe, což je nahatá figurína se šálkem 

kávy místo hlavy, visící u stropu. Taky 

mají utopence. Mòam.

Pozdìji se dozvím, že jde o kavárnu 

literární, tak možná proto ty sympatie.

Po objevení Zavìšenýho kafe jsem do 

nìj zavítal pokaždé, když jsem mìl cestu 

do Prahy. Ještì pøi druhé návštìvì to 

bylo skvìlé, pak se to ale, jako skoro 

všechno u nás, zaèalo horšit a to tak,   

že velmi. Objevili se noví majitelé, s nimi 

nastoupily nové ceny, podstatnì vyšší, 

zmizel název a také samotné zavìšené 

kafe. Jednoho dne už tam žádná kavár-

na nebyla. Jak je to s ní dneska, nevím   

a ani po tom nepátrám. Chci si ji ve své 

pamìti uchovat takovou, jaká byla, když 

jsem ji poprvé spatøil.

* * *

Chodouò: Vlak zaèíná brzdit. Vstanu  

z koženkového sedadla a pøemístím se 

ke dveøím vagonu. Protože už jede po-

malu, staèím pøeèíst nápis stanice. Zdi-

ce. Jedu sám, cestu do cíle znám. Loni 

jsem tu byl poprvé, to byl pøesun ze Zdic 

do vesnièky Chodouò hromadný. Pøejdu 

koleje, sotva se vtìsnám do úzké bran-

ky a rázem se ocitnu mezi hromadami 

kovového šrotu. Ty však bìhem minuty 

zmizí a pøede mnou se rozprostøe ro-

vinka, jejímž støedem vede silnièka. 

Skoro nic po ní nejezdí, a tak jdu sviž-

nou chùzí a po chvilce se pøistihnu, jak   

si prozpìvuji. Já s písnièkou jdu jako 

ptáèek. Nikoho nepotkávám, proto není 

nebezpeèí, že by se na mì nìkdo díval 

jako na podivína. Minu ceduli s nápisem 

obce. Chodouòská anabáze zaèíná. 

Zatoèím doleva, povšimnu si zavøené 

samoobsluhy, pøejdu most pøes øeku 

Litavku, za ním se dám doprava a už ji 

vidím. Chodouòskou hospodu. Jsem už 

starý pardál, ale tìším se na ten okamžik 

jako sotva odrostlé kotì. Vejdu dovnitø, 

chvíli si zvykám na restauraèní šero, po-

zdravím se s hospodským, nakráèím do 

lokálu a tam už jsou. Všichni. Honza 

Sojka, David Charvát, David Brabec, 

Jirka Brožík, Martin Šíp, Honza Paur, 

Vojta Nìmec a v neposlední øadì i hos-

titel našich pravidelných setkání, Vláïa 

Novotný. Zástupci celé spisovatelské 

branže. Básníci, prozaici, teoretici i kri-

tici. Kde jsi? volají na mì a dìlají mi mís-

to u stolu. Vtìsnám se mezi nì a objed-

nám si pivo. Chodouòské pábení mùže 

zaèít.

Vìtšinou se v této sestavì, nìkdy 

malièko obmìnìné, setkáváme v malé 

støedoèeské vísce každoroènì na konci 

èervna. Jenom pevnì doufám, že Cho-

douò je opravdu víska a ne tøeba mìs-

tys, to by mnì Vladimír Novotný dal        

a tøeba by mì už k sobì, do svého ma-

lého, leè navýsost pøíjemného stavení 

nepozval. 

To by mi bylo líto, protože ta setkání 

jsou koøením nìkdy trochu jednotvár-

ného spisovatelského života. Pokud se 

dobøe pamatuji, zúèastnil jsem se jich   

už pìtkrát nebo šestkrát. Pokaždé to 

bylo trochu jiné, pokaždé však hezké      
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(Pokraèování pøíštì)

a pokaždé jsem se na nì tìšil jak koza 

na drbání. Párkrát jsme vyrazili na výlet. 

Tøeba do tøi kilometry vzdáleného Mál-

kova, na jehož konci se rozprostíral ranè 

se stylovou restaurací. Pivo v ní je ob-

zvláš� chutné, jelikož cesta do Málkova 

neustále stoupá vzhùru. Procházka do 

Libomyšle podél Litavky je sice po ro-

vinì, ale neménì pìkná.

Proè se však stala Chodouò jedním      

z míst, na která nelze zapomenout?  

Není to pouze kvùli výletùm, ale hlavnì 

kvùli diskusím, které na zápraží toho ma-

lého domku probíhaly a snad i v budouc-

nosti budou probíhat. Kvùli rozhovorùm   

o literatuøe, literátech, o životì, kvùli  tìm 

neopakovatelným soutìžím, pøi kterých 

vyplouvaly na povrch naše pøednosti èi 

nedostatky.

A také kvùli atmosféøe, jež vždy s na-

stupujícím veèerem zcela ovládla nás, 

úèastníky tìch chodouòských sezení 

natolik, že jsme nìkdy sedìli a plkali          

v dobrém slova smyslu až do hluboké 

noci, zatímco koèky, které nám zpoèátku 

pozornì naslouchaly a otíraly se o naše 

nohy, už dávno snily své koèièí sny.

Chodouò musím zmínit ještì kvùli 

jedné události, která se sice odehrála 

mimo obvyklý èervnový termín, ale urèi-

tì pøispìla k jejímu zaøazení do tohoto 

oddílu. Pøibližnì v sestavì, kterou jsem 

zmínil na zaèátku, jsme do ní vyjeli za 

sportem, a to konkrétnì za fotbalem.    

Ne že bychom sami kopali do mièudy.  

To by asi nedopadlo dobøe. TJ Chodouò 

hrála své poslední utkání sezóny. My 

mìstští jsme zmlsaní hrou velkých klu- 

bù jako Bohemians, Sparta, Slavia,         

a pøedevším Viktoria Plzeò. Tohle však 

byl nefalšovaný okresní pøebor, jak ho 

známe ze skvìle natoèeného seriálu.  

Co okresní pøebor? Ještì níž. A ještì.

Èím níž byl ten zápas v hierarchii 

soutìží, tím výš se však umístil v na- 

šem vnímání. Všichni jsme byli naprosto 

unešeni. Klobásy, pivo, výkøiky místních 

fandù, k nimž jsme se rádi pøipojovali, 

pády borcù, zpùsobené naprostým vy-

èerpáním i hledáním zakopnutých míèù 

ve vysoké trávì za brankami. Nikdy jsem 

nic takového nevidìl a pevnì doufám,  

že to alespoò ještì jednou uvidím. 

Dr. Filipitch

O lásce

Madame de Staël kdysi napsala 
že láska 
je malá epizoda v životì muže 
ale celá historie v životì ženy

–

z èehož buïto plyne 
že jsem hermafrodit 
anebo 
se nacházíme v období radikální zmìny
moje máma vždycky øíkala

aneb RAYMOND CARVER MI PØED VÍCE NEŽ TØICETI LETY 

UKRADL NÁZEV PRO TENTO SLAM, KONKRÉTNÌ V ROCE 1981
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že láska je jako bonboniéra:

nikdy nevíš 

koho ochutnáš 

–

ale 

staèí jeden letmej pohled 

a 

už v tom lítáš

láska 

je totiž 

jen náhoda 

jednou jsi dole, jednou zezadu

–

v 

lásce 

netøeba úèelù 

a 

už vùbec 

netøeba dùvodù

nebo� láska 

která štìká kouše

zahryzne se ti do duše a nepustí

dokud tì neohlodá až na kosti

dokud z tebe nevysaje poslední kapku

stejnì jako tuberkulóza Franze Kafku

mlýny lásky 

melou rychle a nejistì

a 

hrají podobnì

jako ruský hokejový tým v Naganu

–

tedy neèistì

láska, to je 

když se Albert Camus a mama Kami

rozhodnou uzavøít sòatek 

aby 

na onom svìtì nebyli sami 

–

ona mu toleruje 

vìèný existenciální depky 

a 

jemu nevadí 

její pøebyteèný kilogramy

láska, to je

když se potkají dva

z nichž jeden je Jù a druhý Hele

jeden je Maradona a druhý Pelé

jeden je Adolf – druhý Eva

jeden je dùchodce – druhý sleva 

a 

naturální styky

se promítly i do pranostiky:

sekret bílý láska sílí

pro 

nìkoho

je láska jen fenylethylamin

pro jiného zase

ulevit si 

nad 

obnaženými øitními otvory 

udržovaných mamin

co se však tohoto slamu týèe

chce to závìr 

s poøádnou dávkou kýèe

a 

proto

když dumám 

o èem by láska mohla být

vybavuje se mi skupina White Lies

a 

jeden její kulervoucí hit:

I want you to love me

more than I love you

tell me if that’s something

you can do

pointou je

že 

láska 

není nic než závod

–

a 

kdo uteèe

ten prohraje
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Marek Velebný 

Jak jsem se stal na chvíli vìznìm
Pøed pár dny jsem zase mìl víken-

dovou službu na objektu. V podstatì klid. 
Odpoledne mìla pøijít uklízeèka, snad 
jediné vzrušení. Erotický kanál funguje 
jen v noci a stejnì mì ty dìvy moc ne-
rozpálí. Venku se nic nedìje. Jako Velký 
bratr mám skrz kamerový systém mož-
nost pozorovat lidi, co chodí kolem. Ale 
než pøepnu kameru na bližší záznam, 
stejnì už jsou pryè. Na monitoru televize 
zaèíná oblíbený detektivní seriál s tlus-
tým policistou, jeho pøíjemnou kolegyní   
a vìènì rýpající matkou, která má „sy-
náèka“ stále doma ve svém pensionu. 
Zaleju si v hrneèku èaj, vyndám svaèinu, 
pohodlnì se opøu a zadívám na zaèátek 
poøadu. Toho vtipnì glosujícího tlouštíka 
mohu vidìt i vícekrát. 

Jak se uvelebím v køesle, vidím pøes 
sklo vrátnice ke vchodu, že si pøed úøa-
dem rozložili svùj „krám“ dva houmle-
sáci. Chvíli je pozoruji z vrátnice, pak      
z chodby a pøemýšlím, zda mám za-
sáhnout, nebo ne. Když na schodišti 
pøed úøadem vyndávají z igelitek rùzné 
lahvièky, dostanu strach, že to jsou fe-
�áci, rozhodnu se na nì vylítnout. Bez-
myšlenkovitì na dvou elektronických 
zámcích posuvných dveøí zmáèknu re-
žim zevnitø otevøeno a jdu. Jakmile se 
otevøou venkovní dveøe, zavolám na 
houmlesáky, aby šli o dùm dál. V tu chvíli 
za mnou zaklapnou vnitøní dveøe. 

Nemohu zpìt dovnitø. Stojím mezi 
dvìma posuvnými dveømi a dochází mi 
situace. Mìl jsem si nejdøív otevøít vnitø-
ní dveøe a nechat je v režimu úplnì 
otevøeny nebo prùchozí. Ve zbyteèném 
stresu jsem zámek zmáèkl jen málo     
na první pozici, kdy je zvenku zavøený. 
To jsem teï já. Zavøený mezi dvìma 
posuvnými dveømi. Bez mobilu, ještì že 
mám svetr. Co teï? Je nìco po druhé 
hodinì odpoledne. Ve dvì má chodit 

uklízeèka, tu bych mohl požádat, aby 
zavolala správce budovy nebo dispe-
èink. Ale když minulou nedìli šla uklízet, 
dorazila až nìkdy pøed ètvrtou. Pak v pùl 
šesté pøijde kolega na vystøídání.  Ježíš, 
nadávám sám sobì jako špaèek. Kolikrát 
nám zdùrazòovali, že si máme dát na ty 
elektronické zámky pozor, abychom se 
nezavøeli. Vzít si klíèe od bývalého sta-
rého vchodu, když jdeme bránou, jinak 
nás mùže vysvobodit pouze øeditel èi 
výkonný vedoucí celého úøadu, který má 
náhradní klíè. 

Já bych si nafackoval. Stojím mezi 
dveømi jak zvíøátko v kleci, vìzeò nebo 
úèinkující v show Big brother, Vyvolení  
èi jak se to jmenovalo, kteøí mìli trávit 
nìkolik dní za vitrínou a pøedvádìt své 
reálné životy kolemjdoucím èi se pøed-
vádìt ve vile Vyvolených pro šmíráky.    
A teï jsem tu já, mezi dvìma elektro-
nickými, posuvnými zablokovanými dveø-
mi. To až si kolegové pøehrají na kame-
rách, budou mít z toho druhé Vánoce   
èili festovní bžundu. Takže vyhodnocuji 
situaci, jaké mám možnosti. Mohu tu 
èekat do pøíchodu uklízeèky, ale co   
když vùbec nepøijde? Pak až kolega, ale 
ten dorazí v pùl šesté a já jdu od sedmi  
s bráchou na drahý koncert do Besedy. 
Fíha. Tak tudy ne, nebudu tu koukat jako 
køeèek v kleci a èekat. Mohu venkovní- 
mi dveømi vyjít ven a dojít na dispeèink    
o dvì ulice dál. Nemám ale bundu, dnes 
snìžilo. Tak radìji ještì jinak. 

Asi nejjednodušší nebo nejschùdnìj-
ší je varianta, že zùstanu mezi dveømi     
a když pùjde nìkdo okolo, pohnu se, 
dveøe se otevøou a já se pokusím za-
volat na nìkoho na ulici a pøesvìdèit   
ho, aby zavolal na dispeèink nebo pro 
jinou pomoc. Tady to je trochu Bronx.    
Do centra pár minut, ale pøes pospre-
jovaný, pomoèený podchod. Je nedìle, 
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možná na blízkém hokejovém stadionu 
bude veèer zápas a okolo pùjdou davy 
fanouškù, ale to až veèer. Kolem jde 
mladý pár s koèárkem. Za chvíli starší 
ženy. Na ty volat nebudu. Pak jdou 
nìjací týpci, to taky ne. Rozmýšlím se, 
na koho bych mìl zavolat a kdo mne 
nebude považovat za blázna nebo exhi-
bicionistu èi otrapu. Ulicí jede policejní 
služební vùz. Policii ne, to by byla ostuda 
a asi by nebyli ti praví. Potom mladá 
holka ve sportovní èepici. Také ne. 
Pøemýšlím. Pøecházím v uzavøené nudli 
sem tam. 

Teï jde mladá paní, sama. Osmìluji 
se a zkusím zavolat: „Haló, haló. Prosím 
vás, mohla byste mi pomoct?“ Kupodivu 
jsem asi nevypadal jako úchyl. Mladá 
žena pøichází ke vchodu, já se pohnu      
a fotobuòka otevírá dveøe. „Prosím vás, 
já si tu omylem zavøel elektronické po-
suvné dveøe a nemohu se dostat dovnitø. 
Nemám u sebe nic. Mohl bych si od vás 
zavolat pomoc na dispeèink firmy?“ 
Mladá paní vejde mezi sklenìná køídla 
posuvných dveøí. „Mùžete jít i dovnitø, 
sem ke mnì,“ øíkám. Ale co kdyby ty 
dveøe za ní zaklaply, asi si myslí a ra- 
dìji stojí na rohožce, takže fotobuòka 
nechává køídla dveøí stále otevøené. 
„Mohl bych si od vás zavolat na dis-
peèink firmy?“ Diktuji ji èíslo, které znám 
zpamìti. Pamatuji si dost telefonních 
èísel. Na to pamì� mám. 

Tohle èíslo jsem hodnìkrát vytáèel      
z objektu, kde jsem také støídal a ko-
munikoval s dispeèinkem. Náhradní klíè 
od objektu na dispeèinku nemìli, ale 
zavolali vedoucího úøadu. Zajela pro 
nìho zásahovka, bydlí za mìstem, tak-
že prý asi za hodinku. Do pùl ètvrté   
jsem pak zkusil, jak to vypadá dìlat cvi-
èeného køeèka mezi dveømi, než mne 
pøijel vysvobodit vedoucí. Celou tu dobu 
jsem si nadával, øíkal si, co bych udìlal 
správnì, kdybych bez zmatku otevøel 
elektronický zámek. Jestli jsem udìlal 
dobøe s tím telefonem. V nervozitì    
jsem se ani nezeptal té ochotné sleèny èi 

mladé paní na jméno, abych jí znovu 
podìkoval. Byla by to dobrá pøíležitost    
k seznámení. Fakt jsem docela èubrnìl, 
že mì nemìla za úchyla a ochotnì mi 
pomohla. Když mi volali z dispeèinku,    
že budou volat vedoucího, mladá paní 
øekla, že  musí na vlak do Domažlic, tak 
doufá, že až pùjde zítra ráno kolem, že 
už mì neuvidí stát mezi dveømi. 

Když v pùl ètvrté zásahovka pøivezla 
vedoucího, šofér lamželezo cynicky pro-
hlásil, že já, inženýr, a takhle pitomì se 
zavøe. No, jak by øekl Švejk: „Každej 
nemùže bejt chytrej. Kdyby všichni byli 
chytrý, tak by pak z toho byl každej 
druhej blbej.“ 

Oddechl jsem si, když bylo vše v po-
øádku a byl jsem zpìt v budovì. Jinak 
bych nemohl jít veèer na koncert a mu-
sel mrznout venku pøes noc, kdyby byl 
vedoucí nìkde pryè, vždy� byla Zlatá 
nedìle pøed Vánoci. Takže jsem se za- 
se zavøel do své kukanì a dìlal, jako by 
se nic nestalo. Ještì bìžel konec de-
tektivky, a když pøišla po ètvrté hodinì 
uklízeèka, tak jsem jí v pohodì otevøel. 
Pøed pùl šestou dorazil kolega a hned se 
ptal, co jsem dìlal, že jsem se tu zavøel. 
Asi mìl informace z dispeèinku, varovali 
ho, že možná se nedostane do práce, 
když to �ululum jako já takhle vyvádìlo,  
a ptal se, kdo pøišel otevøít objekt. Prý    
si to pro zasmání pustí na záznamu, jak 
tam stojím mezi dveømi. Prý si houmle-
sákù pøíštì nemám všímat, jen kdyby 
dìlali na schodech velký binec. Proè prý 
jsem na nì jen nezaklepal pøes sklo. 

Pak jsem se domýšlel, jak se asi 
vedoucí cítil, když mu kvùli mì volali.     
Z èeho ho vyrušili. Zda mu to bylo èi 
nebylo vhod. Podle kolegy, jak se díval 
na videozáznam, byl vedoucí docela       
v dobré náladì. Druhý den jsem se ptal, 
když vedoucí procházel kolem vrátnice, 
zda mám pøinést lahvinku. Prý ne. 

Tak doufám, že po nìjakou delší dobu 
žádnou další botu neudìlám a ne-
zamknu se. 
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Beyond
Hranice – váháš, nežli vkroèíš.
Skrápíš své srdce v poznání.
Naposled zraky svoje stoèíš
k domovu. Pak? Nic nebrání.
Letíš, jak ptáci tažní letí.
Magnetem jsou ti dálavy.
Však hnízdo rodné na pamìti
vyvstane v cíli výpravy.

Procházka
Olovìná tìla mrakù
uléhají za obzor.
Laèná køídla tažných ptákù
dráty pírkem hladí.
Stromy v roli funebrákù
z vìtví spletly knìžský chór,
vìtrnou teï loutnu ladí,
rekviem za listy hrají,
slzy pøitom polykají
bouølivou majíce klaku.

Máš to na triku 
Schovej si vìneèek, schovej si rakvièku!
(Alespoò drobeèek, co ti zbyl na trièku.)
Netušíš, kdy v zlosti mohly by pøijít vhod.
Až z všech tìch sladkostí ztratíš chu� 
                                                    na život.
Až vyjdeš z vinárny na rohu námìstí
a místo kavárny zamíøíš za štìstím.
Vystoupáš po schodech na vrchol
                                                     vìžièky.
Popadneš ztìžka dech, protáhneš
                                                     ruèièky,
a když zvon ohlásí – èas nastal k obìdu 
– bez slávy, okrasy, beze slov, pohledù –
seskoèíš na chodník pod nohy andìla.
Lidé dostanou tik – �uknou si do èela.

Ušetøit práci hned mohl bys hrobníkùm.
Rakev i vìnce své – to vše máš na triku!

Markéta Zvolánková

Já se neotoèím!
Ledový sonet 
Rovná jako papírový list
hladina zimou obtìžkaná
ve ztuhlých svalech tøímá zbytky rána,
však na dnì jasnì mohu èíst,

jak stíny noci poèínají pøíst
své vlnky pochybnosti, planá
pak nadìje, že zachytím se lana
a na bøehu si budu znova jist.

Bezpeèí zemì neláká mé oèi.
Na tenkém ledì tanèím radìji,
pøestože vím, že jakmile naò vkroèím,

hrozí, že lehce v chladu smoèím
svou živou horkou nadìji.
Stejnì jdu, ne, já se neotoèím!

Útoèník
Spílal mi, tupil mì. Láteøil.
Neslušná dával mi jména.
Zuøil. A nakonec mì udeøil!
A já? 
Byla jsem pøekvapená,
že v tutéž dobu zbabìle
v rohu mlèí mí pøátelé.

Èervánky 
Veèerní svìtlo, co ty víš? 
Nohy všem mostùm podrážíš. 
A lodì s tebou mají køíž, 
když plachty krví pokrápíš. 
Veèerní svìtlo na útìku, 
proè znaèíš høíchem tichou øeku?
Proè vraždíš den, to kvùli noci? 
Potopa po nás? Po tobì tma!

Køes�ané
Na truc holé realitì,
splétáme si vlastní sítì,
aby až nás osud lapí,
natáhnuv své masné tlapy,
vítìznì jsme mohli hlásat,
že smrt není nic než spása.
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Trumpety
Na dnì sklenky hoøèièné
tkví pøedmìty dolièné –
dva prstýnky zlaté
s vytepaným datem.
Daly je tam pøed léty
dvì spletené dlanì.
A že byly trumpety,
zapomnìly na nì.
Na samotce sèítaj vrásky.
Je to zloèin? Vražda lásky?

Konzument 
Snad vám tu, drazí, nepøekážím, 
kalhoty dnes již nedopnu.
Jak øízek v trojobalu smažím 
svou mysl na oleji dnù.
Utápím nervy v èokoládì 
a balím je pak do stresu,
splácám to všechno pohromadì, 
a žádnou zmìnu nesnesu.

Øekni mi, pøíteli! 
Øekni mi, pøíteli,
øekni mi jednu vìc.
Proè malíø maluje,
miluje milenec?
Øekni mi, pøíteli,
øekni mi jednu vìc.
Proè slon je veliký,
malý je mravenec?
Øekni mi, pøíteli.
Ne, abys lhal!
Proè èlovìk žije?
To, aby umíral?!

Spása
Slunce se vyhouplo, 
modlitba poèíná.
Ty jsi však pøistižen
vlastníma oèima,
jak hledì k východu
zmaten se ptáš:
bùh nebo pekelník,
kdo z nich je mesiáš?!

Bio Pas
Divoký tanec upírù
a moje srdce z papíru
topí se na dnì talíøe
s výrobní cenou halíøe.
Sklíèenì volá sem a tam:
dodejte cit, jejž postrádám!
Nikdo má slova neslyší.
Nikdo mé smysly netiší.
Upíøi tanèí divoce
a má krev plyne ve stoce.
Ve stoce plné papírù,
z nichž lepíme srdce na míru.

Konec?
Poezie žije!
Jen u mì na štíru to má.
Poezie žije,
jen ve mnì umírá.
Poezie žije!
Jen u mì èím dál víc
poezie žije
jen v textech pohlednic.

Sen
Mít tak útlý krk labutì!
Mít tak fantazii tužky!
Mít tak ladný pohyb perutì!
Mít tak skrytou sílu pušky!

Pak lákala bych pùvabem,
tvoøila díla dokonalá,
pak tanèila bych nad ránem.

Pak boje své bych nevzdávala!

Hledám
Hledám svou podstatu
                zas
na dnì sklenky.
Jsem prázdná, ale pravdivá.
Jsem obsahem své penìženky.
Ta realita ošklivá.
Jsem pùvab školních lavic, 
jsem první jarní vlaštovka,
vracím se s rokem v srdci navíc,
jsem, živote, tvá bokovka!
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Plzeòská vìž 
aneb Román o lidské pamìti

Název románu Vratislava Maòáka Rubiko-
va kostka: struèné dìjiny uchavcù i anotace 
na jeho zadní obálce ètenáøi naznaèují, že   
by mohlo jít o napínavé ètení, bìhem kterého 
bude muset zapojit své logické uvažování        
a potrápit svou trpìlivost stejnì jako pøi øešení 
známého hlavolamu. Jen díky sledu nároè-
ných tahù se mu má podaøit vyøešit rodinnou 
záhadu a porozumìt osudu rodného mìsta 
hlavního hrdiny. 

Román se pozvolna rozvíjí kolem dvou 
základních dìjových os. Jedna se týká Ondøe-
je Šmída, mladého uèitele dìjepisu, pøijíždì-
jícího do rodné Plznì na oslavu dìdových 
narozenin. Zde oèekává poklidnou atmosféru 
domova, aby se mohl vzpamatovat z tìžké- 
ho rozchodu s pøítelkyní, jenže je záhy kon-
frontován s partnerskou krizí svých rodièù 
vyvolanou údajnou nevìrou otce, jíž však 
nechce uvìøit. Ondøej proto pátrá ve své 
pamìti a zpovídá aktéry rodinných událostí, 
kteøí by mu osvìtlili, co se mezi jeho rodièi 
skoro pøed pìtadvaceti lety událo a co teï 
opìt vyvstává napovrch. Další osu tvoøí vzpo-
mínky Plzeòanù na èerven roku 1953, kdy      
v reakci na mìnovou reformu došlo k dìlnické 
stávce. 

Kolem tìchto pomyslných os ètenáø otáèí 
šest stran kostky pøedstavující jednotlivá 
dìjinná období líèená z pohledu Plzeòanù, 
Ondøejovy rodiny i jeho samotného. Kompozi-
ce knihy je tak roztøíštìna na množství krát-

kých úsekù, avšak díky grafickým symbolùm   
u názvù jednotlivých kapitol není orientace      
v èasové posloupnosti nijak problematická. 

Kvituji, že se Maòák rozhodl zpracovat 
téma, které není v popøedí zájmu beletristù 
ani historikù. Pøíbìh je kompaktní a použité 
jazykové prostøedky ukazují na autorùv bo-
hatý slovník. Prostory i momenty z Ondøejo- 
va života jsou vykresleny kvìtnatým, nìkdy 
archaickým jazykem s poetickým smyslem  
pro detail. Avšak rozvláèné básnické popisy 
každodenních èinností pùsobí neotøele pou- 
ze zpoèátku. Nìkteré obraty a informace se     
v knize bezdùvodnì opakují a pùsobí i pøes 
svou originalitu nadbyteènì, ba pøímo rušivì. 
Skoro každá Ondøejova procházka po Plzni    
je doprovázena pohledem na keøe pámelníkù 
a každý popis obývacího pokoje nebo myšlen-
ka na nìj se neobejde bez zmínky o keramic-
kém sloním podstavci s øemenatkou symbo-
lizující manželskou krizi jeho rodièù. Právì 
kvùli balastu nìkterých ménì zdaøilých, stále 
se opakujících postøehù zapadá mimo jiné 
rovina propojující otázky pamìti a jakési ro-
dinné pøedurèenosti, slibující lépe vypointova-
né téma rodinných vztahù – struèných dìjin 
uchavcù (viz podtitul).

Z této mozaiky informací si postupnì 
ètenáø skládá celkový obrázek a dochází        
k „pøekvapivému“ zjištìní, že pamì� je vrtka- 
vá a vzpomínky jednotlivých aktérù na kon-
krétní událost se nikdy nebudou zcela 
shodovat. Ondøejova heuristická práce pøi 
sbìru informací nenechává prostor pro oèe-
kávanou ètenáøskou výzvu a radost ze slibo-

Pytel ovsa
A pytel ovsa
opøen je o kùl v plotì.
Naproti farmáø 
rozjímá o životì.

Svá záda ztuhlá
již léta dusí tíží
a prachem poseté 
má oèi – èlovìka?
Krajinu kolem,
tu už si neprohlíží.
Nic víc však nezná, 
nic víc ho neèeká.

Jen pytel ovsa, 
co zasel vlastní rukou, 
obdìlal, sklidil 
s láskou pøehlubokou.

Naè záøný obzor, 
co skrývat mùže krásy? 
Tìm darùm zemì 
svìt sotva èelit zvládne. 
A pøece jednou 
pøijdou vymodlené èasy, 
on odtud odejde. 
Až bøímì z beder spadne.
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vané hry se nedostavuje. V celém románu      
k ní mají nejblíže vzpomínky pamìtníkù na 
srocování davu v èervnu 1953 na námìstí 
Republiky, ve kterých mùžeme sledovat jiné 
zpovídané osoby, jež se objevují na jiných 
místech v textu. 

Plzeò je v románu vylíèena cize a odtažitì. 
Pøesnì tak, jak se v ní cítí samotný Ondøej. 
Autor vystavìl její vìrohodnou kartonovou 
maketu se všemi dominantami, pøedmìstími, 
ulicemi a zelení. Získáváme tak faktografický 
popis mìsta, které bìhem své nedávné his-
torie zmìnilo svùj architektonický ráz. Jak ale 
sám Maòák v nìkolika svých rozhovorech po-
znamenal, chtìl Rubikovou kostkou „splatit 
dluh“ Plzni a postihnout její genius loci po-
dobnì, jako se to daøí Hájíèkovi v jeho jiho-
èeských románech nebo Bajajovi v románu 
Na krásné modré Døevnici. Naplnìní tohoto 
zámìru zùstalo ale na pùli cesty. Genius     
loci západoèeské metropole v jeho podání 
postrádá z mého pohledu pøidanou hodnotu 
spoèívající v podchycení ne vždy snadno 
viditelných èi hmatatelných objektù a v jejich 
efektivním zpracování.

Pavla Hartmanová

Roman Kníže a Kabát mùj vìtrný

Když dnes ètete básnickou knížku Roma-
na Knížete Kabát mùj vìtrný (NAVA, Plzeò 
2016) a teprve na poslední stránce zjistíte, že 
to je znovu vydaná prvotina tohoto básníka, 
zatoèí se vám hlava. Jak vyspìlé básnictví, 
jak konzistentní básnický výraz, jaký jazyk      
a pøedevším jaké pocity nám jeho meditativ- 
ní lyrika zprostøedkovává! Jako by ani nešlo     
o mladého èlovìka na poèátku životní cesty. 
Vždy� kdo v necelých sedmadvaceti letech 
bilancuje život a doslova cítí jeho koneènost. 
A tak pøímo emoènì – hmatatelnì zjistíme,   
že tato existenciálními pocity poznamenaná, 
melancholickým svìtlem prodchnutá knížka 
nemohla v sedmdesátých letech vyjít bìžnou 
cestou, ale „pouze“ v samizdatu. Snad právì 
díky tomuto svému ladìní je do znaèné míry 
nadèasová. A naopak – vzhledem k tak odliš-
nému procítìní života u mladého èlovìka – 
mùže být knížka dobrou sondou do vnímání, 
které v sobì zrcadlí dobu tak odlišnou od té 
naší souèasné.

Básnická knížka je èlenìna na ètyøi ne-
stejné èásti. První s názvem Na cestì k mìstu 

obsahuje intimní lyriku vyjadøující pocity plné 
vzpomínek na lásky, na minulé jinošství, 
pocity  èasto zasazené doprostøed mìsta, do 
jehož noci prší. V tom nejlepším máchovském 
duchu, jehož romantismus už dávno pøeorala 
avantgarda a zejména meditaèní lyrika tøi-
cátých let 20. století, používá básník zobra-
zení pøírodních dìjù k vystižení lidských 
emocí a nálad. („CHCI SE SCHOULIT / pøed 
chladem, jemuž nemohu uniknout, / omýt 
oblièej od bláta. / Ustlat si v suchém listí / 
nenaèichlém slzou podzimu / a zout unavené 
boty. / Potom teprve hádejte, / co mi chybí.“) 
Gradace myšlenek založená na „samozøej-
mém“ použití metafory prozrazuje básníkovu 
„jistou ruku“ pøi procesu, v nìmž slova mají 
nahradit emoce. („To, co už dávno mám, / 
dýchlo dnes na mne / jinou vùní. / Platinové 
perly zvoní o dlažbu / palisandrovými tóny 
štìstí.“)

Básnický výraz je plnì konsistentní; volný 
verš neochuzený o interpunkci ani psaní 
velkých písmen dokonale vyjadøující dùraz   
na zásadní slova, která nemáme pøejít bez 
povšimnutí, je obohacován metaforou dále 
rozvolòující konotaèní pole významù a umož-
òující citlivému ètenáøi ponor do vlastních 
obrazù, ergo myšlenek. Slova plynou jakoby 
nehledaná, nestrhávají pozornost; pocit jimi 
vyjádøený je vším.

Ve druhé èásti sbírky nazvané Jeden          
z darù se ponoøíme hloubìji do temnoty „JÁ“. 
Pøesto tahle temnota není èerná. Stále stejnì 
lehké slovní vyjádøení zde oproti první èásti 
obsahuje místy až biblické cesty myšlenek      
a výrazù pro lidské bytí, pro vnímání života, 
které rozeznává témìø nerozeznatelné odstí-
ny šedi našeho života. („AŽ SE VÁM PØI-
HODÍ / že budou pršet / bezkøídlí motýli, / že 
si z vaší duše / nìkdo udìlá buben / a že se 
láska promìní / ve zvìtralé pivo, / pak snad 
zhøešíte / proti pátému pøikázání. / Až se vám 
pøihodí, / že zhøešíte / proti pátému pøikázání, 
/ promìní se vám láska / ve zvìtralé pivo, / 
nìkdo si udìlá buben / z vaší duše / a z nebe 
budou pršet / bezkøídlí motýli.“)

Tøetí èást knížky – Jako kdysi – je napl-
nìna bilancováním života. Také básnický 
výraz „ztìžkne“ použitím zmìn slovosledu, 
užitím jmenných tvarù i pøechodníkù. Obraz 
matky i otce, nìkolika žen, které jako by tvo-
øily prožitky nìkolika rùzných životù, obraz 
dlouhé nemoci, nezdárného syna a nad tím 
vším se vznášející samota. Pohled na život 
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dnes naprosto nevídaný u ani ne tøicetiletého 
èlovìka. („Jak to, že vám všechno odnesla 
voda? / To byla povodeò tak velká? / Kolika 
láskami prošla vaše duše? / Byly to vùbec 
lásky? / Proè pijete? / Proè pláèete? / Divné 
polostíny lásek / s nejrùznìjšími nádechy zpù-
sobù života, / kdo by se vám kdy klanìl?“)

Posléze ve tøetí èásti knížky jsou verše 
vìnované matce – skrovné, ale o to pravdivìj-
ší, cítíme seifertovský pohled, ale bez jaké-
hokoli plagiátorství („Maminko, strašnì jsem 
miloval / to vše, co patøí a patøilo / k životu. / 
Sálající kamna, breèícího brášku / a spící 
koèku. / Maminko, snad jsi nedopekla? / Ty 
žes nedopekla?“). 

Poslední èást knížky je vìnována otci –     
a také nese název K otci. Snaha se vyrovnat 
se vztahem k otci, se vztahem plným pocitù 
nepochopení, plným obviòování z jedné i dru-  
hé strany (básník zmiòuje Erinye, bohynì 
pomsty, které sice pronásledují dìti za pro-
vinìní proti rodièùm, ale za provinìní spácha-
né povìtšinou jako dùsledek prohøešku rodièù 
vùèi dìtem), pocitù nedostateènosti vùèi otci 

je obsahem skladby, která mùže být chápá- 
na i jako psychologický ponor do vlastního    
já („Smìji se, / smìji se všemu. / Jsem ho- 
den smát se?“). Jak víme, hluboce neš�astný 
èlovìk se smìje „všemu“ a uvìdomuje si to, 
ba dokonce o tom i napíše. Jinde nalezneme 
opìt bilancování života. („Oba víme / jak 
vypadá podzim. / Ne, ty to víš líp.“) – Je to 
prosté konstatování, nebo výèitka?

Básnická knížka Romana Knížete obsa-
huje druh lidské zpovìdi, v níž jsou hluboce 
prožité city vyjádøeny slovy tak dokonale, že 
nás zkrátka musejí oslovit. Najdou v nás 
dávno zasuté prožitky, vzpomínky, pocity, 
takže otevøeme zaprášené album nebo láhev. 
(„Do samoty, do pusté tmy / smutnou krajinou. 
/ Prázdným šumem a steskem mlh, / bažina-
mi a kalužemi slzí. / S bezmeznou láskou, /     
s nesmírným pochopením / a s velkým smí-
øením. / S kapkou deštì pro toho druhého, /     
s nepatrnou ozdùbkou, / s docela nepatrným 
žárem. / To nelze namalovat.“)

Ilona Gruberová

Zapomenuté osobnosti

Ti z nás, co dùvìrnì znají mìsto Sušici, 
dokáží si z jeho minulosti vybavit dvì postavy. 
Bouøliváka Karla Maria Ignáce (Drahotína) 
barona Villaniho a JUDr. Josefa Ambrože 
Gabriela, rodáka z nedaleké Louèové. Oba 
byli aktivními úèastníky svatodušních bouøí    
v Praze v roce 1848 a baron Villani byl pro-
puštìn ze žaláøe až po tøech mìsících. 

První byl autorem básnì Vystìhovalec, ke 
které složil hudbu úspìšný Alois Jelen, a tak 
se ještì dnes té starší generaci vybaví slova: 
„Zasvi� mi, ty slunko zlaté, na poslední z vlasti 
krok…“ Po roce 1848 byl baron zvolen prvním 
starostou okresu Benešov (po prodeji zám-  
ku v Kundraticích u Hartmanic zakoupil zámek 
v teritoriu ve Støížkovì), poslancem na èes-
kém snìmu a v øíšské radì a právem patøil do 
širokého okruhu buditelù èeského národa. 

Ten druhý, sušický mecenáš a vlastenec,  
je nejspíše znám ètenáøùm a milovníkùm 
Šumavy jako autor první místopisné knihy 
Královské mìsto Sušice a jeho okolí, vydané 
tiskem dr. Eduarda Grégra v Praze v roce 
1868, a vìnované „všem rodákùm okresu 
Sušického bez rozdílu národnosti“. Také vý-
èet jeho pùsobení ve veøejném životì je 

úctyhodný. V roce 1848 byl zvolen v Praze   
do Svatováclavského výboru a do Národního 
výboru. Dokonce vedl druhou pražskou 
delegaci k císaøi do Vídnì s emancipaèní-    
mi požadavky. Naposledy pak byl ještì v ro- 
ce 1861 zvolen purkmistrem mìsta Sušice      
a v témže roce i poslancem Zemského snìmu 
za okres Kašperskohorský a Sušický. Také on 
byl po svatodušních bouøích v Praze na krátký 
èas zatèen, vyšetøován a jinak pronásledován. 
Byl též nakladatelem spisù Václava Klimenta 
Klicpery, ctitelem Boženy Nìmcové a pøítelem 
Karla Havlíèka Borovského.         

Osobnì se domnívám, že k tìmto dvìma 
do tøetice patøí také jeden z rodiny Veithù, 
Václav Veith, který v tom èase vlastnil na 
Šumavì a v Pošumaví nìkolik panství a mezi 
nimi i zámek ve Volšovech u Sušice (døíve 
Ulišov). K bohatství rodu Veithù se dopracoval 
jejich otec Jakub Veith jako výhradní do-
davatel armádní výstroje. Rodina jeho záslu-
hou vlastnila nìkolik továren na sukno (napø. 
pøádelny v Nejdku na Karlovarsku), panství     
v Kolínì a libìchovský zámek, který byl zná-
mým útoèištìm umìlcù a literátù v období 
„národního obrození“. Byl mezi nimi Pavel 
Josef Šafaøík, Václav Hanka, František Pa-
lacký, František Ladislav Rieger, Bernard Bol-
zano, Václav Levý, Josef Navrátil a další. 
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O podrobnostech dìní kolem bratøí Veithù 
se nám dochovala Kniha vdìèných vzpomí-
nek z pera právníka Františka Emanuela 
Velcla,  který byl sekretáøem a vychovatelem  
v domácnosti bratøí Veithù a jejich osobním 
pøítelem. Ve dvou èástech tohoto deníku   
Velcl podrobnì popisuje výraznìjší události 
života rodiny mecenášù umìní a pøíznivcù 
èeské øeèi. Vždy po zimì se s nimi stìhoval 
na zámky v Klenové, Mlázovech nebo ve 
Volšovech, a o tom vypráví na stránkách kni-
hy následujícími slovy: „Zimní náš pobyt          
v Praze se skonèil a my se na jaøe 1847 
stìhovali na venkov, tentokráte do zámku 
Volšovského v Šumavských horách, ležícím    
v krásném údolí votavském nedaleko mìsta 
Sušice.“ Velclovi se na Šumavì líbilo a dùka-
zem toho jsou další jeho slova: „Mezi veleb-
nými horami Svatoborem a Stráží rozkládá    
se úzké sice, ale utìšené údolíèko volšovské 
protékané potokem Volšovkou.“ Na jiném 
místì se svìøuje deníku: „Mnì byl Volšov ze 
všech bytù pánì vždy nejmilejší… Na samém 
úpatí Svatoboru a Stráže, kde údolí je nejtìs-
nìjší vystaven je nepravidelný sice ale dosti 
úhledný zámek, naproti zámku je dvùr, pivo-
var a panské stáje a uprostøed dvora stará na 
vše strany mohutnì se rozkládající lípa, pod 
níž sedátko k odpoèinku pozívá.“ 

Také na zámku ve Volšovech se scházeli 
význaèní hosté jako statkáø z blízké Louèové, 
buditel a vlastenec JUDr. Josef Ambrož Gab-
riel a jeho švagr MUDr. Josef Podlipský (poz-
dìji osobní lékaø Karla Havlíèka Borovského 
po jeho návratu z vyhnanství v Brixenu), ale 
také herec, komik Jan Kaška a známý dra-
matik, spisovatel a herec Josef Kajetán Tyl. 

V zámecké kapli sloužívali mši nìkolikráte 
v týdnu kapucíni z kláštera v Sušici, pro kte- 
ré se jezdívalo bryèkou. Vyuèovali pro dìti        
v zámku náboženství a zùstávali vždy na 
obìd. Pak následovala procházka zámeckým 
parkem a posezení v pivovaøe. Velcl o tom 
píše: „…a na veèer jsem obyèejnì na nìjakou 
hodinku navštívil pivovar. Nezapomenutelné 
ostaly mne tyto veèery a nezapomenutelný 
jich hlavní poøadatel sládek Pecelt, pøítel mùj 
milý, muž šlechetný, rozhledu jasného, neo-
byèejnì vzdìlaný. Odbyv studia filosofická      
v Praze s prospìchem dal se na žádost otce 
svého tehdáž libìchovského sládka na sla-
dovnictví, procestoval aby se ve vaøení piva 
sdokonalil Nìmecko a Švícarsko a navrátiv  
se byl dosazen do Volšov za sládka, kde     

tak výborné pivo vaøil, že jsem jak živ lepšího 
nepil. /.../ Pivo tam bylo údajnì lepší než         
v Sušici, a tak nebylo o hosty nouze. Místa za 
dubovými stoly byla obsazena místními.“

Jednoho teplého dne v mìsíci èervenci se 
nad Svatoborem a nad Stráží nakupily husté 
mraky, setmìlo se a jedna bouøka stíhala dru-
hou. Oblohu protínaly blesky, rachotil hrom     
a spustil se neobyèejný liják. Dnes by nám 
taková kulisa pøipomínala zøejmì zábìry z ho-
rorového filmu. „Už po nìkolikáté uhodilo        
v parku, hrom spøerážel a roztøíštil vìkovité 
stromy. Byl to vskutku výjev dìsný.“ Nakonec 
stavení navštívil kulový blesk a pøed oèima 
pøítomných probíhal místnostmi prvního po-
schodí a zanechával po sobì spouš�. „Když 
nejvíce hrom burácel sedìlo se v salonì pøi 
svaèinì. Pán churav ležel v posteli v ložnici. 
Já jak obyèejnì  nejsa pøi svaèinì byl jsem ve 
svém pokoji a stoje u okna bedlivì jsem oblo-
hu pozoroval… Myslím si teï, že by mohlo do 
zámku uhodit a ještì jsem nedomyslil a hle tu 
blesk a rána zároveò, až se zámek v samých 
základech zatøásl… chvátám na pùdu… nì-
kolik krovù bylo sražených a spøerážených na 
zemi, jiný byly na samé drobné tøíš�ky roz-
štìpeny a jiný opìt na drobné piliny roze-
mlety… jako by nìkdo døíví to byl zároveò 
štípal, hobloval a pilou øezal. Pak vejdu do 
sousedního pokoje služek, zde byl blesk 
dveøe prorazil a pak horním ponìkud pootev-
øeným oknem do zahrady vylítnul. V klenutí 
chodby k pokoji mému vedoucí byla dírka že 
by malík prostrèil. Blesk se rozlítl po chod-
bách, síni a salonì po zvonkových drátech. 
Štìstí moje bylo, že ty dráty pøed dveømi 
mého pøíbytku byly pøerušeny, sice by mne  
byl navštívil, za to se vrhl na blízký záchod     
a docela ho rozmetal. Tím udeøením bylo vše 
skonèeno, bouøka pominula a liják ustal.“

V jedné èásti textu si Velcl posteskl, že 
když ho navštívil dobrý pøítel Gabriel a za-
sloužilý spisovatel èeský Josef Kajetán Tyl,      
a když se s tìmi dvìma bavil, nikdy by ho 
nenapadlo, jak „krutý osud oba oèekává. 
Jeden se ze zoufalství zastøelí a druhý, co 
muèedník svého šlechetného pøesvìdèení 
pøedèasnou smrtí zahyne.“

V jaké situaci by se v dnešní dobì naléza-
la naše spoleènost, nebýt pro èeskou vìc 
zanícených a obìtavých pøedkù? Na takto 
položenou otázku si musí každý odpovìdìt 
sám. A odpovìï to nebude lehká!

Vilém Hrach



28

Jan Jelínek

Rébus è. 7

VARIACE NA DANÉ TÉMA
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Karel Adamus  (1943 Plzeò) 
- výtvarník a literát, žije v Tøinci

Lumír Aschenbrenner (1960 Plzeò) 
- starosta a politik

David Brabec (1980 Plzeò) 
- kulturní organizátor, básník

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

Karla Erbová (1933 Plzeò) 
- básníøka, žije v Praze

Dr. Filipitch (1989 Kraslice) 
- student, pseudonymní básník, 
  slumer a hudebník, žije v Plzni

Ilona Gruberová (1970 Plzeò) 
- pedagožka a kulturní publicistka

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

Pavla Hartmanová (1988 Hradec Králové) 
- doktorandka FF UP v Olomouci

Vilém Hrach (1938 Plzeò – 2017 Praha) 
- právník, prozaik

Helena Jarolímková (1964 Plzeò) 
- fotografka a designérka

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

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

Josef Mlejnek (1946 Žatec) 
- básník a pøekladatel, žije v Praze 
  a v Lípì u Havlíèkova Brodu

Martin Ouøada (1991 Plzeò) 
- knihovník, v Plži debutuje

Jaroslav Šlejmar (1955 Rokycany) 
- básník

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

Markéta Zvolánková (1991 Plzeò) 
- pedagožka, básníøka, 
  doktorandka ZÈU v Plzni
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