
11
K ihovn  st  lzn

n
a mì a P

ì

ro li ris / A
n l b

P  b
 so -k u

K h p t l kn
í lt ry

ru  øá e  ižn  ku u

o n k X I / 0 7

R è í  V  2 1
l

ý i
ž o

P zeòsk  l terární iv tPlž



OBSAH

  1  EDITORIAL

      POEZIE

  2  Petr Švácha: Dívám se na svìt

      Z OHMATANÉHO DENÍÈKU

  3  Karel Hynek Brácha: Deset letních dní

      JUBILEUM

  9  Miloslava Ledvinová: Setova láska 

      (úryvek z novely)

10  Jaroslava Málková: Ponech si srdce

      NAVŠTÍVENKA

12  Jaroslav Vejvoda: Inovace

      LISTY ASON-KLUBU

      O VŠEM MOŽNÉM

15  Petr Kersch: Co lze dìlat s knihami

      PØÍBÌH NA POKRAÈOVÁNÍ

16  Milan Èechura: Válka s pamìtí 

      aneb Když spisovatel nepíše IX.

      VELEBOVINY

20  Marek Velebný: Jak jsem jel na Borská pole

      MLADÝ ZÁPAD

22  Hana Šrámková: Zaplaš sny

      (NE)KRITICKY

25  Vojtìch Nìmec: Zodpovìdná nezodpovìdnost

      NÌCO SE STALO

26  Martin Baxa: Pozdrav Františku Juøièkovi

27  Karla Erbová: Ono se øekne: Napiš...

      VARIACE NA DANÉ TÉMA

28  Jan Jelínek: Rébus è. 9



EDITORIAL 1

Øeky ètyøi / V každé jiná pamì�

Jaroslava Málková

Nìkteøí literáti (pouhá hrstka!) v sou-
èasnosti pronášejí o Plži mírnì øeèeno 
nekorektní soudy, které se netýkají ani 
celkové kvality èasopisu, ani úrovnì jed-
notlivých pøíspìvkù, nýbrž takøeèeného 
personálního zastoupení redakce. Nikoli 
náhodou tito pomlouvaèi sami buï publi-
kují velice málo, anebo spíše hùø než líp: 
talent jim nechybí, pokora vùèi nìmu 
zjevnì ano. Je to paradox: oni sami do 
Plže skoro nepøispívají, tudíž kejhavì 
hartusí, aby i jiní do nìj pøestali psát. 
Nestane se tak však.

Konstatujeme to s urèitým podivem, 
leè nehodláme si tím kazit a zkazit ny-
nìjší plží narozeniny: vždy� právì pøed 
patnácti lety, na podzim 2002, vyšel lite-
rární mìsíèník Plž poprvé. Více než ètyøi 
stovky literátù, kteøí bìhem následu-
jícího pùldruhého desetiletí v èasopise 
publikovali, byli èi byly tenkrát o patnáct 
let mladší. Jedni zrovna prožívali Kristo-
va léta, druzí se tìšili zralému vìku, ti 
tøetí v nìkterých pøípadech ještì nebyli 
školou povinní. Uplynulo patnáctero let    
a vyšlo už kolem sto šedesáti èísel Plže 
(pøílohy nepoèítaje), což dohromady èítá 
zhruba pìt tisíc stran západoèeské lite-
ratury. Plž je jejím nezpochybnitelným 
fenoménem. Jistìže má i své mouchy, 

jenže jen ten, kdo nic nedìlá, nic nezka-
zí. Mnozí žel nedìlají nic.

Co ale vìrní plží ètenáøi najdou v lis-
topadovém neboli dušièkovém Plži? 
Smutnì dušièkového naštìstí pomálu. 
Také poezie je v nìm ménì, zato ji re-
prezentují dílem zralý tvùrce Petr Švá-
cha, dílem talentovaná Hana Šrámková. 
A také jubilující Jaroslava Málková. Tak 
to má být. Rovnìž mezi prozaiky najde-
me jubilantku: Miloslavu Ledvinovou.      
V rubrice Navštívenka se pøedstavuje 
výrazná osobnost naší pováleèné prózy 
Jaroslav Vejvoda. Snad ètenáøe potìší 
kmenoví neboli osvìdèení plží autoøi ja-
ko Milan Èechura, Petr Kersch a Marek 
Velebný. Pokud však ne zlatým høebem, 
pak alespoò pozlaceným høebíèkem 
tohoto Plže mohou být pozoruhodné 
letošní deníkové záznamy pseudonym-
ního Karla Hynka Bráchy. Že by se autor 
inspiroval Øádeèky z pera Evžena Pìn-
kavy? Kdoví.

František Juøièka bohužel již dlí na 
onom svìtì, leè vzpomínka na tohoto 
skvìlého èlovìka setrvává mezi námi. 
Pøed pár lety jedno jeho nedožité jubi-
leum pøipomnìl Martin Baxa: rádi s auto-
rovým svolením tento text dodateènì 
uveøejòujeme. Plž si Juøièky vážil, Juøiè-
ka si cenil Plže. 



2POEZIE

Petr Švácha

Dívám se na svìt
DÍVÁM SE NA SVÌT

hrdlem láhve
naplnìné v Châteauneuf du Pape

Písmo na zdi splývá
se zeleným Sluncem

Ulice jsou pøeplnìné chodci
s balonky za klobouky

My všichni sladce –
odnikud nikam

Francie sní...
My s ní...

TABLETKY CHUTNAJÍ

po africkém létì

Od nemoci k nemoci
pìšky
a bez doprovodu

Sklízíme nedozrálé sny
a ztuchlou vodu

Fanfáry zatuhly

Snad nìkde aspoò ty høíbky...

NEMOC TÌ PODVÁDÍ

s nìkým jiným

Kašleš teï rùžovì
a spíš jen pod platanem

Koèky už nemají tu sílu
aby odehnaly tíseò

Jsme tu sami

A noc se podezøele naklání
a dýmá...

BLOUDÍM

kolem tvého vybydleného domu
stejnì jak kolem myšlenky
na nekoneènost

V minulém století
cítil jsem se skoro jako doma
Ale dnes?
A tady?

Malý vùz za Velkým
pøiváží zcela nový nablýskaný èas
Mìsíc na cestu jim svítí...

Zato tma –
ta zùstala v nás

OD TEBE RADŠI DÁL

až za kùži
a cestou vyhnout se
Adamovu žebru 

Voláš za mnou
barevnými slovy
Já je však nepoznal...

Od tvé duše prchám

Tìlo tvé však dokola
od západu k východu

Potajmu mezi cévami bloudím
a hledám
kam mezi staré kabáty
povìsím své zaslepené oèi

SPÁLIL JSEM MINULOST

ve Slaném pod špekáèky

Noc byla vlídná...
Zato tvé oèi žhnuly nevdìkem



3

Shoøely podpisy slavných
i dopisy vyzývající k odøíkání

Ve hvìzdách stála lítost...

V kapse jsem našel jedinou minci:
hodil jsem si s ní
jen tak o život neživot...

ZÍTRA

vymyslím kudy podél plotu za tøešnìmi

Zítra
za lesem postavím topolový chrám

Zítra
onìmìlý zazpívám árii Rigoletta

Zítra
zabiju hlad a žízeò rozeženu bièem

Zítra
odstrèím židli
a možná padnu na kolena

Zítra
tøeba jen umøu

NA MILOST NEMILOST

beru svá slova
a vkládám je do úst
zvolna jak chléb
do rozpálené pece

A pak
když pamì� vystydne
rozkrájím myšlenku
ve vyrovnané krajíce

Tak rodí se verše mé
i autorský stud
a vše co náleží
k pøekvapivosti básnì

Z OHMATANÉHO DENÍÈKU

12. 7. 
Pilnì jsem shánìl takzvanì nedostat-

kové lidi a dva dny po sobì šly pohovory 
na dvì manažerské pozice – z mých 
kandidátù. Tu a tam se jedinec nakonec 
ukáže jako nedostaèující, ale soudì po-
dle nadšených reakcí pøísedících, dva     
z nyní pøedstavených dostanou nabíd-
ku. Z inzerce nepadl nikdo, kdo by byl     
k úvaze, natož aby byl lepší. Nevypadá 
to v pùli tøetího mìsíce mého pùsobení 
ve firmì S. špatnì, i když má aktivita 
prozatím byla spíš organizaènì podpùr-
ná nežli ekonomicky prospìšná. Jedna 
kandidátka mùže nastoupit okamžitì. 
Bude-li to od srpna, pak se lze dopoèítat, 
jak se své firmì vyplatím: vynásobím-li 
plat, který si ta dáma pøeje, tøemi platy – 

Karel Hynek Brácha

Deset letních dní
to by si podle smlouvy vzala externí do-
davatelská agentura, kdyby ji pøivedla,    
a odeètu-li od toho svùj plat za dosa-
vadní tøi mìsíce, má mùj zamìstnavatel 
ušetøeno 60 000 Kè. Vida, jak je dobré 
míti básníka u sebe na palubì. A to 
hovoøíme jen o prvním nástupu.

13. 7.
Jda po ránu do práce, vynoøil se mi    

v mysli úryvek Vivaldiho árie z alba 
Sadrine Piau. Pohøíchu jsem ji neslyšel 
dobrého pùl roku. A tak jsem si nahrávku 
bìžel po práci hned vypùjèit do knihovny. 
Nejde na albu zdaleka o árii vrcholnou, 
tou je až závìreèné tercetto z Dobré 
nymfy. Tento druh opery stavìl pøevážnì 
na sóle, a pokud zaøadil duet, pak to byl 
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zhusta duet milencù pøed koncem opery. 
Tady najednou trio, nádherný kánon tøí 
kontrastních hlasù, s tenorovým naspo-
du. Tak jedineèné, že se èlovìku po èase 
ani nevybaví, rozplyne se jen jako èirá 
nádhera: pára nad nízkou louží. Pøinesl 
jsem si domù i album Simone Kermé-
sové. Hle, zajímavost v závìru CD: na-
hrávka árie Chi non sente z pera bratra 
fenomenálního kastráta, Richarda Bros-
chiho. Z bukletu se dozvídáme, že tuto 
árii pùvodnì zpívala jakási „Giovanna 
Mitschin“. Ne tedy skladatelùv bratr 
Carlo? Ale ovšem, jenže Meropa se do-
chovala na zámku v Jaromìøicích nad 
Rokytnou ve sbírce hrabìte Questen-
berka a u nìj byl kapelníkem František 
Adam Míèa. Hned nám svitne, kdože 
byla ta neskonale cizokrajnì znìjící 
Giovanna Mitchin. Hle, nepøehlédnutelná 
èeská stopa ve vrcholné neapolské ope-
øe, pøiznaná èeským zemím vydavatel-
stvím Sony Music.

14. 7. 
Rozumí se samosebou, že jsem ne-

mohl chybìt v Olomouci na zdejších let-
ních barokních slavnostech. A to i kdy-
bych si mìl svou úèast na festivalu pøes 
regule zkušební doby hømotnì vydupat. 
Sbíral jsem pøesèasy a pak provozního 
øeditele postavil pøed hotovou vìc: Jedu. 
K jeho cti patøí, že mi nebránil a popøál 
mi naopak pøíjemný kulturní zážitek.    
Do Olomouce RegioJet pøijel s desetimi-
nutovým zpoždìním, ale to bylo èupr,     
s tím se poèítalo. V jezuitském konventu 
s chutným sladkým italským vínem jsem 
rozjímal nad barokní malbou v kapli 
Božího tìla s iluzivnì zvýšeným oltáøem. 
Pak jsme se zvolna pøesunuli do malého 
hledištì, umístìného na zastøešeném 
nádvoøí konventu, a oèekávali vrchol tý-
dne: serenatu (èi malou operu) Leonarda 
Vinciho s názvem La Contesa de’ numi, 
složenou roku 1729 v blízkosti posled-
ních dvou jeho oper. Jak se ukázalo, 
nepoèítalo se moc s jasem dne a titulky 
byly v nekontrastním poli neèitelné. Urèi-

tou statiènost Metastasiova libreta, které 
bylo rozplánovano tuze zkušenì, zpe-
støila nejen k taškaøici naklonìná pódio-
vá interakce sólistù Ensemble Damian,    
a mluvíme tu o taškaøici v mezích dobré-
ho vkusu, ale i taneènost a kromoby-
èejný melodický, ba taneèní dar sklada-
tele. Ten se sice ponìkud prohøešil vù-  
èi svému naturelu technickými ústupky    
v kostrbatých áriích zpívaných kdysi 
kastrátem Carestinim (v Olomouci se ro-
le Giova podjal soprán Leandro Lafont), 
zato v áriích dalších mytických postav 
byl pøirozenì melodický a poznal jsem jej 
po charakteristických figuracích smyè-
cových partù. Jako mimoøádnou lze hod-
notit klidnou árii Štìstí z druhé èásti 
serenaty, dosahující cimbálovým (hack-
brettovým) podkresem podmaòující ma-
gie, ba kosmického splynutí. Kromì toho 
dirigent Hanzlík v duchu historicky pou-
èené interpretace obohatil pøedehru 
èástmi ze skladatelovy vìhlasné opery 
Artaserse, èímž posílil vstupy orchestru, 
v jehož obsazení nešlo pøehlédnout 
houslistku Luksova Collegia 1704. Nic-
ménì mám ještì v živé pamìti vystou-
pení souboru Il Pomo d‘Oro v Praze,       
a lze øíci, že Damiánùm pøese všechnu 
snahu chybìl ve smyècích nefalšovaný 
italský oheò. Kdypak zase uslyším Vin-
ciho naživo?

15. 7.
Znáte-li pekelnièení migrény, mùžete 

v dobì mezi myšlenkou a lusknutím 
prstu odcestovat letadlem a ve vzdálené 
Amazonii nastoupit u tamních indiánù 
jako šaman schopný pøedpovídat poèasí. 
V našich konèinách je takový fyzický 
hendikep høíšnì sekularizován i zprofa-
nován rùznými forekástovými mapami 
meteorologù a jiných hadaèù, pøesto i vy, 
a tentokrát ménì omylnì, protože osu-
dovì, se dokážete orientovat ve výhle-
dech a zmìnách. Jenže je to tak draze 
vykoupeno, že byste klidnì i mokli den 
co den dùvìøujíce mylné pøedpovìdi, než 
mít tuto neblahou schopnost. U lékaøù 
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sice nalézáte pochopení, zároveò jste 
však obdaøeni vìtším soucitem vy k nim. 
A sice v pardonu, který jim v duchu vì-
nujete, nebo� nejsou s to vám pøes veš-
kerý medicínský pokrok pomoct. Sotva 
jen trochu poskoèí teplota nahoru nebo 
dolù, pøižene se letní bouøka, nastane 
zmìna a vaším okolím se valí tuze nízký 
èi naopak vysoký tlak, už si saháte na 
spánky a èelo, úpíte, až se nakonec 
stáváte žaludeèním vrhaèem a posléze 
úpìnlivým prosebníèkem, což nevyluèuje 
ani strašlivé proklínání všeho a všech      
v rámci migrenálních invokací.

Je skuteènì tøeba být tak pravìce 
závislý na pøírodì? Co dìlat, když takový 
neblahý stav pøijde? Lze dìlat všechno   
a nelze se jen modlit. Ale kdež, tøeba se   
i modlete, i tak jsou vaše možnosti leda 
ve volbì svatého, k nìmuž se v ten oka-
mžik modlit lze. Nejlépe funguje modlitba 
k svatému Blaisi Pascalovi, velkému 
znalci vašeho neduhu. U jaké svátosti 
lze nalézt vìtší pochopení než u muže, 
který byl s migrenálním jhem zevrubnì 
obeznámen?

Ještì z Olomouce. Sedám si do hos-
pody U Morouse, takzvanì staroolo-
moucké, v ulici od Dolního námìstí.         
I pøes nový zákon cítím ve vstupu ciga-
retový kouø. Jsem zvlhlý po dešti, pøišla 
studená fronta. Objednávám polévku     
a èerný èaj. Mladá servírka, zjevnì se-
zónní brigádnice, mi sdìluje, že nemají. 
V létì se èerný èaj totiž pøíliš neprodává. 
Nu ovšem, vždy� by jim v regále zples-
nivìl, to dá rozum. Mouchy by kladly do 
nìj vajíèka. Èerný èaj! Servírka navrhuje, 
a� si vyberu ovocný nebo meruòkový. 
Vycházím jí vstøíc, zvolím meruòkový      
a žádám polívku. Brigádnice odchází. 
Vyberu si z lístku smažený sýr a volám 
druhou servírku. Ne, vaøené brambory    
k sýru nepodávají. Jak to, ptám se za-
skoèenì. Žádám jen to, co mají v jídel-
ním lístku. Mám si prý vybrat hranolky, 
americké brambory nebo bramborový 
salát. Dost. To nehodlám, chci vaøené 
brambory. Vstávám a ruším objednávku. 

Servírka neurvale namítá, že nemùžu, 
polévka se už pøipravuje. Jsem lapený. 
Vycházím znovu, už neochotnì, obslu- 
ze vstøíc a èekám na polévku. Brigád-
nice pøináší èaj. Má pravdu, neprodává 
se, podšálek je notnì zaprášený, což 
postøehnu i v matném svìtle místnosti,       
a zatímco trhám balení, všimnu si, že 
nejde o meruòkový èaj, nýbrž o broskvo-
vý. Meruòky, broskve, vždy� je to jedno, 
obojí má pecku. Radìji nezkoumám, 
jestli není zaprášený i hrneèek a poten-
ciální špínu zaliju rovnou horkou vodou. 
Supím. Že bych tady zkoušel požádat 
tøeba o teplé kravské mléko, to nepadá 
do úvahy (o èerstvý kumys jsem se ne-
pokoušel zatím nikde). Olomouc nalé-
zám tuze provinèní jen pouhých nìkolik 
desítek metrù od hlavního námìstí.

Na druhý chod tedy jinam. Sedám si 
na zahrádku restaurace na námìstí, 
avšak ve vnitrobloku. Tentokrát o lepším 
zrnu restaurace vypovídá mimo jiné, co 
zaslechnu u vedlejšího stolu. Pøestože 
se snažím dohnat zameškané Plže, stoly 
jsou tak blízko, že nemohu soubìžnì ne-
sledovat téma rozhovoru dvojice. On je 
zjevnì inteligentní a øeèeno sportovní 
hantýrkou – domácí, ona je akademickou 
pracovnicí na nìkteré ze slovenských 
univerzit, nepochybnì návštìva. Zazna-
menám, že se baví o hudbì, hracím 
aparátu. On si zakritizuje na téma tech-
nických rozhovorù, které se vedou v pro-
dejnách hudebních nosièù a nástrojù      
v èíslech kilohertzù, ale když zpozor- 
ním, stále se rozhovor toèí jen kolem 
provozovacího a reprodukèního náèiní,  
v akustice se dotkne nanejvýš tech-
nických parametrù klavírù. Èili nešlo 
pøedtím o èistou kritiku pro kritiku, aniž 
by se zametlo pøed vlastním prahem?       
Co hudba samotná, co její nažívání? 
Baže, na Vincim vèera nebyli, volná mís-
ta byla.

16. 7.
Volný den po návratu z Olomouce 

mám doma velmi dekadentní poøádek, 
což v mém pøípadì je tøeba pochopit ne 
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jako ironii k bordelu tíhnoucího umìlce, 
ale skuteènì jako nepoøádek. Rozmoklé 
sandály jsem sice strèil na balkón, ale 
souprava saka a kalhot leží neuklize-   
na na zemi, zavazadlo rozhozené vedle,      
v prachu. To vše už dvacet hodin po ná-
vratu. Nechává mì to podivnì v klidu. 
Pøedevším dopoledne zkouším, zda bu-
du mít smysl pro hudební barok fran-
couzský. Z CD disku Le triomphe de 
l‘amour vyplývá, že smysl nebude be-
zezbytku, pøesto by mohlo jít o vábení 
oboustrannì slibující. Pro pozdìjší fran-
couzské skladatele, kupø. Grétryho nebo 
Sacciniho, kteøí pøekrývají životem osm-
nácté století, platí postøeh francouzské-
ho soudce Charlese de Brosses z roku 
1739, že Neapol je „hlavním mìstem 
svìtové hudby“ a že jejich nejlepší 
práce, vybrané na toto CD, jsou až pøíliš 
zjevnì ulity z jihoitalského cementu. 
Paradoxnì však dodávají francouzské 
pompì a vznešenosti z pøedcházejícího 
17. století šmrnc.

Odpoledne trávím ve sbírkách moder-
ního umìní pražské národní galerie. Do-
èasná výstava Aj Wej-weje a Magdaleny 
Jetelové. Aj Wej-wej se mi od zaèátku 
nelíbí. Jeho projekt (vida!) nazvaný Zá-
kon cesty je tuze ilustrativní a navíc z nìj 
kape megalomanství ruku v ruce s poli-
tickou významností. Z tohoto – vskutku – 
projektu, zobrazujícího gumové uprchlí-
ky a jejich èlun v násobnì nadživotní 
velikosti, je zøejmé, že Aj Wej-wej je spíš 
politik a surfaø na vlnì angažovanosti, ne 
kumštýø, jehož bychom mìli stavìt do 
výtvarného popøedí. Ostatnì bezradnost 
návštìvníkù nad tímto dílem byla pozo-
rovatelná. Èetli si spíše literární citáty na 
zemi, nalepené schválnì tak, že tvoøily 
jakýsi stín lodi v moøských hlubinách (loï 
je zavìšena v prostoru). Vìnovali tedy 
pozornost detailu, ne gigantickému cel-
ku. Kolik gumy bylo nehoráznì vyplýt-
váno na bezprostøední postøeh ná-
vštìvníka, jemuž je okamžitì od vstupu 
do sálu zøejmé, oè bìží!? Smyslem ob-
jektu je totiž ohromit. Není to burcování  

z letargie. Je to ohromování protivnou 
významností, Západem raženým správ-
òáctvím. Umìní, které ustrne na prokla-
mativnosti, je stejnì ploché a samo-
úèelné jako to, které je nezøejmou šifrou 
a pouhým umìním pro umìní. Úsmìv 
probouzelo, že ignorant, který pøekládal 
nebo vyhledával výtvarníkem oznaèené 
citáty, je opsal, jak je našel; vèetnì 
pùvodních rozdìlovníkù na koncích 
øádkù, jež se však na podlaze ocitly 
uprostøed vìt. Dovedu si pøedstavit jeho 
hrùzu z literatury spojenou s hrùzou, aby 
gigantu svìtového výtvarnictví nepoka- 
zil dílo. Jak veselá je lidská blbost, je-li 
neškodnì nicotná. Z tuplované popis-
nosti se pak na panelu usvìdèuje sám 
Wej-wej: „Realita je nìkdy natolik svìží   
a živá, že by jakákoliv umìlecká a es-
tetická intervence pokøivila její atmo-
sféru.“ No jo, Aji Wej-weji, jenže v tom 
pokøivování tkví právì kus kumštu. Po-
køivit a ještì dosáhnout impaktu. Spolé-
hat na to, že jen sama realita za nás 
uèiní umìlecký èin, je pøedstava nanej-
výš imbecilní. Pak tedy uvádìjme za 
umìlce realitu, nikoli Aj Wej-weje, který  
jí pouze poklonkuje a poskakuje kolem  
ní jako pimprlový paòáca. Ménì katego-
rický jsem byl k Hadímu stropu tohoto 
èínského politika; monstróznímu hadu, 
utvoøenému z dìtských batohù, pøestože 
se za tímto dílem skrýval opìt silný 
odkaz k mimoumìlecké realitì a utrpení.

Po výstavì jsem si šel vyzvednout 
vlastní batoh, ten, který nepatøil do hada. 
Šatnáøka nebyla na svém místì, pøesto-
že šlo o chvíli, kdy jí bylo nanejvýš tøeba 
– právì zavírali. Šel jsem upozornit ženu 
z hlídacího personálu. Bezradná došla 
se mnou k prázdné šatnì. Pøidala se       
k nám i nìjaká Nìmka, taky pro vìci. 
Došla mi trpìlivost. Vyhoupl jsem se na 
pøepážku, zadnicí se otoèil na emailu      
a vskoèil do šatny. Vzal jsem si z vìšáku 
svùj batoh a Nìmce oproti èíslu podal 
ten její. Ženu z G4S ta smìlost šokova-
la. Nazvala mì drzým. Jsem drzý, když 
si beru vlastní vìci a posloužím další, 
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aby tu nemusela èekat na liknavou ob-
sluhu, kterou si v tuze drahé vstupence 
zaplatila? Jak symbolická situace – umì-
lec rozhodným èinem pøekonává pra-
vidlo, aby si vzal, co jeho jest. Uložil 
bych té ženì korzovat mezi obrazy bez 
mzdy do té doby, než by pøedchozí 
myšlenku pochopila. Nakonec, pár kous-
kù skuteèného umìní galerie pøeci jen 
pøedstavila. Z toho, co jsem dnes vidìl, 
napøíklad pùsobivou kresbu svìtlem 
Magdaleny Jetelové.

17. 7.
Poøád ètu jenom ty Øádeèky. Do háje 

s tím! Shodím to z klína. Roztrhám je, 
pøervu ve høbetì. Stejnì jsou na deskách 
podrápané od koèek. Chodím já vùbec 
do práce? Nemám náhodou kvùli nim už 
dávno deset áèek? Nevyhodili mì? 
Vyhodím je! Proè nemám za podlahu 
kyprou pùdu? Zadupu je! Ryjte si krtci 
rovnì podle øádkù! Øádeèky, stále jen 
øádeèky. Smrdím, protože se s Øádeèky 
nemùžu potopit do koupele. Ale lze je 
odložit? Ztratil bych nit. Všechny záložky 
mám v knihách, které musí poèkat... 
Kdypak hodlám asi tak èíst ty Pazovy 
eseje? Kdypak Eliotovy? Kdy doètu 
Plechový bubínek, kdy se pustím do toho 
Oráèe a smrti, je v høbetì úplnì závisti-
vì žlutý, kdy aspoò nakouknu do Oslice 
Balaamovy? Novalis, Breisky, Polanùv 
Toman a Jedlièka tiše leží na sobì, jsou 
z nich staøí známí. Tuze staøí známí, 
zpropadenì. Nerudovy Pamìti vyèítavì 
zahnìdávají na polici, ale mám snad na 
nì pokdy? Sartrovy Mouchy netrpìlivì 
hnìvivì bzuèí, Shawùv Èlovìk nikdy 
neví, ale jakpak by mohl vìdìt, když ne-
vím ani já, kdy na nìj dojde! Krucipísek, 
sypaný samozøejmì do øádeèkù, do èeho 
jiného. Hergot!

18. 7. 
Dodnes si tu a tam musím èíst infor-

maci publikovanou na den pøesnì pøed 
mìsícem v Právu. Šlo o jeden z mála 

odkazù na facebooku, který byl pro mì 
nejen pøínosný, ale i – jak to øíct... 
Èlánek zvìstoval, že jedna z mála šifer, 
která odolávala rozluštìní, zaèíná padat, 
tedy rozumìjme tzv. Voynichùv rukopis, 
který vlastní univerzita v Yale. Nepadla 
by, kdyby nevyšla jeho faksimile a do té 
se nepustila jakási paní Irena Hanzlí-
ková, která ji zaèala nyní pomalu roz-
plétat a èíst. Informace, které dokázala 
rozluštit, oznaèují nepøímo jako autora 
Jiøího III. z Lichtenštejna, narozeného 
roku 1360 v Mikulovì. Jako druhorozený 
syn byl urèen ke knìžské kariéøe. Ne-
pùsobí bombasticky jen urèení autora, 
ale i to, co z prý velmi intimního deníku 
vyplývá: aè vysoký katolický hodnostáø, 
byl mu zvìstován slib obnoveného života 
èili znovuzrození. Nejprve tomu nevìøil, 
až posléze se zaèal upínat k tomu, že     
v pøíštím a krásnìjším životì ho èeká 
veliká láska, která mu v dosavadním 
životì chybí. Z nìkolika náznakù paní 
Hanzlíkové vystupoval zøetelný psycho-
logický profil tvùrce šifry. Jako bych toho 
èlovìka mìl pøed oèima. Není mùj život 
stejnì neúprosný, tvrdý a bez jakékoli 
milosti a lásky? Není dùvod tu mluvit jen 
o velké historii – podstaty životù se be-
zesporu opakují. Jen v jiných kulisách, 
jiných zvyklostech, komplikovány jiným 
neurvalým èasem. Vždy je tøeba duši 
ventilovat kdesi v prostoru mezi letargií  
a snem. Životní štìstí není bez pozna-
ného kouska utrpení, ano, to ano, jenže 
je-li ho dlouho a moc, jak tu a tam bývá, 
jakékoliv štìstí je provždy degenerováno 
a dehonestováno jako cosi nedostižné    
a stává se pak i napøíštì neviditelným.

19. 7. 
Dnešní téma, bohužel, je tuze kor-

mutlivé a smutné. Došla ke mnì zpráva, 
že v noci zemøel Josef Hrubý. Tomáš T. 
Kùs už nepsal, zdali plzeòský nestor 
skonal v Plzni èi jinde a jak, ale rázem   
je Plzeò co do poezie prakticky hluchá 
jak to poleno. Obyèejnì pøes týden v prá-
ci facebook neotevírám. Právì dnes 
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jsem ale na nìm pracoval, a tak jsem 
posléze otevøel i svùj profil. Spatøil jsem 
to krátce pøedtím, než kolegynì odchá-
zejí domù, a tak jakmile jsem osamìl, už 
jsem nic nedìlal, bylo mi tìžké soustøe-
dit se. Aspoò jsem si na pracovním stole 
naèrtnul báseò a po návratu domù ji do-
dìlal. Psal jsem textovku Svatce, když 
jsem bloudil po Novém Smíchovì. Obra-
tem mì žádala o nekrolog na nové 
stránky Šestadvacítky. Uvidím, jestli mi 
vyjde èas, ovšem Josef Hrubý by si to 
ode mì tuze zasloužil. Plž toho bude      
v záøí asi plný, aè vím, že èísla jsou 
pøipravená dlouho dopøedu. Uvidíme. 
Pana Hrubého jsem naposled vidìl na 
Fridrichovì ètení v Plzni, žádal mì tehdy 
o doslov ke své nové knížce chystané      
v Hostu. Prý si má vybrat èlovìka, který 
mu napíše doslov. Nejsem si jistý, jestli 
ho Martin Stöhr náhodou nežádal o pøíš-
tí výbìr Nejlepších básní, a pak si to 
honem nerozmyslel. Hostovské sbírky 
totiž doslovy nemívají – krom roèenky. 
Mám takový pocit, že ho starý pán 
nemusel pochopit správnì. Možná se  
jen mýlím a vidím osla, kde není žádný 
hýkot.

20. 7. 

V noci jsem špatnì spal. Respektive 
nedokázal jsem usnout kvùli myšlenkám, 
které se toèily kolem Hrubého. Dneska 
snad se teprve dostanu k tomu, abych 
vzal do rukou jeho knihy, pøípadnì si      
v hlavì dal dohromady koncepci nekro-
logu. Vùbec jsem dnes nemìl èas sle-
dovat reflexi té neèekané události. Pøed 
chvílí jsem zpøehlednil vèerejší báseò. 
Uvažuji, kam s ní. Rád bych ji dal nìja-
kému celorepublikovému periodiku, Jo-
sef Hrubý nebyl pøece nikdo, respektive 
jasnìji – byl nìkdo, a navíc doufám, že 
jde o pøehlednou aktualitu s významo-
vým pøesahem. Snad se nepletu. Ráno 
jsem vstal velmi malátný: praštili mì        
v noci palicí? A pak se v Praze støídal 
chladný déš� s vysokými teplotami jak  

na horské dráze. Oblbující migréna až 
do obìda; pak pominula. Z odpoledního 
pohovoru s kandidátem nevylezlo nic 
dobrého, ale má kandidátka z minulého 
týdne opravdu dostala nabídku a pøijala 
ji. Mám ve firmì S. první nástup a další 
motivaci vydržet to neskuteènì robotické 
hledání! 

21. 7. 
Dva postøehy z úplnì normálního 

pátku.
Postøeh první: Kolegynì byly vèera 

spolu v saunì. Ptal jsem se tedy té 
mladší, stvoøeníèka s rùžovými nehtíky, 
rùžovou rtìnkou a nastavovanými øasa-
mi, jestli tam byl nìjaký zajímavý chlap. 
Odpovìdìla že ne, byli tam jen samí 
„starý“, ty se jí pøece nelíbí. Zeptal jsem 
se, jestli tam byl tedy nìjaký chlap, který 
byl aspoò v mých letech. Øekla, že jo. 
Zaèal jsem se od srdce smát. Prosto-
duše se zeptala, èemu se smìju. Vesele 
jsem jí odpovìdìl, že mì jen tak nìco 
napadlo. Postøeh druhý: Obì kolegynì 
zvìdavì naléhají, abych jim ukázal nì-
jakou dámskou tváø, kterou považuji za 
krásnou. Pravil jsem, že se tak dlouho 
pohybuji v ženských kolektivech, že se 
už cítím být zfetovaný krásou a nejspíš 
bych si vybral nìjakou úplnì bìžnou 
tváø. Nìkolik vteøin jsme cvakali do po-
èítaèù a pak se ozvala ta starší a pravila, 
že spojení „zfetovaný krásou“ se jí moc 
líbí, to jsem øekl hezky. Zvedl jsem pøe-
kvapenì oboèí, pomyslel si, ouha, to 
bych si tedy do básnì nedal, ale rázem 
jako nìjaký zacilující se dìvkaø (kde se 
to ve mì vzalo?) jsem poznamenal, že 
ten pøítel, kterého má, jí pøece taky musí 
øíkat takové pìkné vìci, jen zase jiné... 
Nato ona se kousla do rtu, nìco ne-
zøetelného zadrmolila a to její dvouse-
kundové drmolení bylo pravdivìjší než 
celá její dosavadní kariéra. Ejhle, život 
poodhalený v nepøestajném poetickém 
toku našeho zamìstnáníèka...
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(úryvek z novely)

V lesích se objevovalo stále více 

zbìhù, musel tedy být velmi opatrný. 

Paní Šimková prosila Františka, aby do 

lesa vùbec nejezdil: „Vždy� už to nìjak 

vydržíme. Jídla máme prozatím dost, 

chléb si mùžeme sami upéci, hlavnì se 

musíme postarat o mouku. Nìco dosta-

neme na pøídìl z lístkù. Když se ti podaøí 

zajet se Setem do mlýna.“ /…/ 

To, èemu vìøili velící dùstojníci a ge-

nerálové, tomu už dávno nevìøili obyèej-

ní lidé. Konec všeho utrpení se blíží.

Jako blesk z jarní oblohy se snesl 

kvílivý hlas: „Nikdo nesmí opouštìt ves-

nici, jinak bude bez soudu zastøelen.“ 

Komando! Komando! Hledají nìkoho, 

kdo prý se tady ukrývá. Kdo udává? 

František už nemohl dojít ke Karlovi        

a zkontrolovat, jestli je všechno pøipra-

veno podle jeho pøíkazù. Ve sklepì ne-

smí být znát, že tam nìkdo bydlel. Jen 

konev s vodou a naplnìný sud mohou 

zùstat na svém místì. Doktor je dobøe 

ukryt. To nejdùležitìjší má s sebou. Od-

puzovaè na psy a ampulku s jedem, kdy-

by se náhodou objevili. Témìø ètyøi roky 

ho Karel s Františkem ukrývali. Každé 

varování nesla paní Šimková s velkou 

úzkostí v srdci. Nechtìla ji pøedávat 

Františkovi. Teï, když se blíží konec.

Komando se zastavilo na Pláních. /…/ 

U Šimkù prohlédli stáje a stodolu, pak 

znovu rychle nasedli a odjeli do malé 

vesnièky na úpatí starého hradu. Tady 

byl domek Karla Koskuby a ten chtìli 

prohlédnout. Ve stáji byla hromada sta-

rých brambor a pod nimi tajný úkryt pro 

jednoho èlovìka, kde se doktor ukryl. 

Pes se zuøivì pustil do prohrabávání 

brambor a psovod propichoval železnou 

tyèí brambory. Vtom vybìhla z hromady 

krysa, v tlamì mìla hrst slámy a za ní 

bìžela ještì holá krysí mláïata. Pes se 

okamžitì pustil za krysou a chytal malé 

krysy, skoèil do žlabu, zvíøata se zdìše-

nì plašila, od žlabu se utrhl starší bý- 

èek a vyrazil na dvorek. Za ním bìžel 

pes, chtìl zvíøe chytit za nohu. Mezitím 

ze stáje vybìhl Karel Koskuba a køièel: 

„Kaput, kaput,“ a ukazoval pøetržený øe-

tízek, kterým bylo zvíøe pøivázáno u žla-

bu mezi ostatními dvìma zvíøaty. Karlovi 

se podaøilo zahnat zvíøe do malé ohrád-

ky na dvorku. Za ním skoèil pes a zøejmì 

se zakousl býèkovi do nohy a bolestivì 

ho zranil. Býèek se obrátil proti psu, ten 

velmi kòuèel a odbìhl k psovodovi. Mìl 

asi vážnì poranìnou nohu.

František se ženou se ukryli v domì  

a èekali, co se bude dít. „Nestøílet, ne-

støílet,“ zaslechli oba zøetelnì.  /…/ Do 

sklepa nikdo nešel. Všichni mlèeli. Karel 

schválnì pøipravil øetízek tak, aby se 

pøetrhl a mohl vyhnat ven býèka na dvùr. 

Až po válce.

MUDr. Werfel už zase ordinuje každý 

den od osmi hodin ráno. Ètyøi roky strá-

dání, ale zùstal živý. Jak rád si prohlížel 

jarní pøírodu. Nikdy nebude mít dost díkù 

za to, co pro nìj všichni udìlali.

Jak dlouho èekal na tento okamžik!

Miloslava Ledvinová

Setova láska

JUBILEUM
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Ponech si srdce
Jaroslava Málková  

Zùstaò

Neopouštìj se
èlovìèe
Nevzdávej soucit
ani vzdorovitost

Ponech si srdce
i s jeho arytmií
mozek i duši
bláznivé nápady
uprostøed usínání

Neopouštìj se
èlovìèe
na procházce
s èímsi osudem

V samotì je tma
tíseò strach a prohra
Neopouštìj se
V obzoru
otevøená vrata a dálka

Ani peklo ani ráj

Dveøe rozrazil vítr
Otoèil se
V oèích zvìdavost

Ani peklo
ani ráj

Jenom trosky
po píseèné bouøi
životù
Úlomky skal
roztržené nebe
akordy zvonic
roztoužené louky
rozšlápnutá zem
Za dveømi
otevøený obzor

Ani peklo
ani ráj

Jenom život

Vám

Bezmocné oèi
Zoufale zatnuté pìsti
Do krve rozkousané rty
V Gaze
rozvalené domy
slepý andìl
zpívá ze žaltáøe
Po zbytcích životù
odtéká pøímìøí
Kdo odpouští
støelbu do dìtí
ve jménu èehokoliv
Kdo kdy smyje krev
z rukou vojáka
A z jeho duše?
Vždy� nebe bude prázdné
a peklo nestaèí
smažit lidskou zvrhlost
Bezmocnost
vyplakaných oèí
Nad Jordánem
výkøik bolesti
prázdných náruèí
palestinských matek
a v písku náøkù
stopy

vìènosti

Návraty v èase

Nìkde v hloubce pamìti
z artézské studny
vytahuji pøíbìhy
dávných pøedkù
vìdra neøestí
vìdra lásek
zakódovaný strach
z bezmocnosti

Pod klidnou hladinou
vøou všechny ztráty
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všechny bolesti
š�astná setkání
mlhavé chvíle
       – tìch je nejvíce

Veèerní návraty
nádraží
promrzlé ruce
nedospané sny
nedozpívané melodie
mámino objetí
a jiná objetí
pøed tou hromadou let

Na rohu ulice
vyhrává na houslièky
Jen kousek od námìstí
které se zlatem blyští

V tónech
všechny bolesti svìta

V zkøehlé ruce
smyèec hladí duši
až ke koøínku

Vybledlé oèi
v sobì tají
prastarou víru
v dobrotu bohù

Ve strunách pøíbìh o životì
Otec byl opilec
Syn prohrál srdce
v hladovém automatu štìstí
Žena odešla
Dcera se prala se ctí a s bídou
Už nežije

Bezzubá ústa
bezhlasnì køièí
vzpomínku na mládí
na první lásky
a první klopýtnutí

Údìl

Co nás nutí
stoupat na vrcholky nadìjí
Odtamtud
shlížíme dolù
zklamaní a zmoudøelí

To co jsme hledali
zùstalo pod kopcem
Sny i prameny

A zase po stezkách
do nížin

A s dalším ránem
znovu vyšlapávat cesty
po úboèí vzhùru

Jednou za èas

Jednou za èas
je život karneval
Na tváøi masky
v hlavì krupobití

Ve stopách otcù
odhozené bezpeèí

Tøikrát zaklepat
a tøikrát nevstoupit

Na ulici
už jsou pøipraveni
zametaèi snù

Moje Plzeò

Øeky ètyøi
V každé jiná pamì�
jiná odpuštìní
Jejich vody víøí
jiné høíchy
jiné milosti
Uprostøed
v gotické katedrále
svítí vìèné svìtlo
pro všechny
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Donašeè vítr rozhání mraky a nese 
plání papíry ètených proslovù a jiný 
odpad. Opaènì k dílu konstruktivistù, 
zvané kachlíkárna, sídlu ministerstva 
vnitra ÈSSR, nyní ÈR, vrhá protivítr vý-
køiky „Nic!“, „Nikdo!“, „Nikdy!“ aj. V ranní 
páøe se za zády policie opírají mdlé po-
stavy o úlomky tyèí s cáry plátna. Houf 
za nimi dìlí stráž plánì na zakuklené èi 
hololebé, zrcadlící èervánky, a tmavovla-
sé, hnìvivých tváøí. Troubící kolona hle-
dá parkovištì. Mundury odmávnou auta 
jak hmyz a vozy mizí v prachu i støíka-
jícím blátì.

Pak klopýtá davem hlouèek se zá-
tìží, jíž se znalcùm zde i u obrazovek 
doma, snídajícím hezké èeské Kaufland-
müsli èi sváteèní èirùvky májovky, hlásí 
nový TV-tým a èas útokù i lživých replik. 
Obhájce hájí škùdce, statutární demokrat 
uráží obì�, dav tleská aroganci (ne)moc-
ného. Lid sází na splašené konì, jedno 
zda a kam bìží. Ne k pravdì zjevené 
Jošuovi pø. Kr. Tu už neznají ani tajní 
vìøící, s láskou a nadìjí v Curychu èi Va-
duzu. V dohledu. Dál, na konec svìta 
zvaný Stella obscura (Temná hvìzda), 
cválají poslové voleného krále s vizí míru 
od Atlantiku k polské øece Bug, Jiøíkovì 
konci Evropy. Nevìøil východu. Naši tøi 
králové padli, aniž zradili západ. Ex 
oriente lux, ex occidente luxus: východnì 
Mráz, výchovnì Èernobýl, jižní písek, 
západní déš�. Jak zavlažíme, až Stratég, 
jenž dle uèení lsti tao žertuje o likvidaci 
novináøù rusky v Èínì, smìní dar Alp za 
kyselé deštì spojencù? Proè mlèí o Atti-
ce Perikla (+429 pø. Kr.) a demokrata 
Sókrata (+399 pø. Kr.)?  Dar života obci, 
jež ho køivì soudila, uctil i elitáø Platón. 

Minidemokracie se nebála obøí despocie 
východu.  Padla v boji, jímž uhájila ideu 
této civilizace. Za ni zemøel i chudý filo-
zof. Vìøme, že láska agnostika z Athén   
a Krista z Galilee i obì� obou opìt oživí 
demokracii Evropy, k níž odvìce patøí-
me.

Hrad létá však k pøímé volbì v ÈR 

tisíciletou oklikou a nevíme, o èem všem 

s kým se radí. Kolik zemí se vejde na 

špici èínské jehly? Kolik léèitelù unese 

dron „Pej - tijn‘g – Hrad - Hradec – nikdy 

zpìt“? (Prahu píše norma ÈLR Pchin-jin 

v latince jako  Pu – la – ke. Zámìnì cílù 

má zbránit Mluvèí Hole pøepisem Hradu / 

Hradce / Moskvy do ÈíJ a v normì ÈLR 

a Kremlu do ÈJ). Bude-li zítra vèera, 

hlašme (s)pády (z) kliniky lastoèkou. 

Ošetøující referent vydá kazajky klientùm 

z ÈR / ÈLR presumpcí èínské inovace 

Úsvitu. Kdo letí s vlaštovkou, volá klasic-

ky: „Obnovte proces Galileùv!“ 

Já, úèastník poøadu Pøímo Naživo 

svìdèím, že pára mlží dole mìsto, nejen 

èeské a obnaží vrchol (moci). Køeèe 

úsmìvù shora (zde 231 m nad moøem) 

odhalí zlobu vùdce v lidové masce i jeho 

roboty. Dík císaøùm Evropy kdysi víceja-

zyèné padáme mlèky stepí do (bez)mo- 

ci rabù. Pravdou z archivu (p)rezidenta 

stíní Lžicar akce daleko od Aše, Teplé, 

Bugu, Baltu i Kavkazu, kde ruský orel rve 

Prométheovi játra. Blahoslaven jazykem 

nekleslý, nesloužící nehodným. Slouho-

vé mísí jedy. Reportérka (zatím) bez pro-

gramu tasí v bìhu mikrofon a pøímo tne: 

„Krvácíte? Kdo vás bil? Proè?“ 

Velitel ostrahy vìtøí pozdì zradu. 
Mìstský rozhlas pøináší nový TV-poøad 

Inovace
Jaroslav Vejvoda
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posluchaèùm zvukovody plánì. Amplióny 
chrlí ostré otázky a øeèníci mlèí. Slova 
stran pøedali davu? Jak uøídí potlesk? 
Jen dementi prdí blahem a plácají všem 
jak za mlada. Zato tribuny dìsí dutì 
znìlý chrapot: „Ch… hovno nakládaèka. 
Vojna Pøíbram, lágr smrti. Za nás už ne-
byl. Nás protistátní hodili na Mírovì kin-
gùm. Referent vý… ch… ovnej dal slovo: 
,Zmìknout, né zhebnout!‘ Bráchu klepali 
furt. Pustili ho akorát umøít.  Kurvá...“

„Vy máte slovo. Kdo slaví práci bitím?“ 
Žena ví, co (se) chce. Po letech èekání     
v pozadí drží mikrofon. Slyší dav. Pooèku 
vidí tribunu. Kdosi z ní spadl a bìží, až 
praská tesil odøený na Veèerní Universitì 
Marx-Leninismu. Produkèní hlásí z boku 
mundur. I jeho civil bude z Odìvy n. p.   
A� kráèí tesiloví rváèi. Osloví posluchaèe 
a znalce známým jménem: „Znáte Ká-
jínka?“ Na milost vrahovi pøed volbou 
odpoví eticky. Erotika není veøejnoprávní     
a ona není nejmladší. Odhaluje, ne však 
sebe. Sází na svìdka. Inovuje. 

Neèeká úhyb: „Znám z novin. Nás       
v totáèi dali na Mírov. Politickej byl mao-
ista, levej jak šavle, mukl jak bøitva. Psal 
nám supliky. Neètli je. Žižkov si brácha 
neužil. Ležel doma a mluvil, až dodej-
chal. Vo stíhaèovi, co sám letìl na ruský 
éra v srpnu. Flastr pro vraha za špijó-
náž! Mìl mašiny sundat a pašovat ven? 
Vobøí ruský éra, co naložili i…“ „Aktuál-
nì…“ ruší žena.

„...tanky.“ sípá mukl. A: „Šili na nás 
pobuøování a podvracení. Dubèek má-
val, ale vobuši nás hnali: ,Vodvalte si 
koule, drbani!‘ Šli sme. Léta nás brali    
za nedovolený spolèování. Dvì tøi kyta- 
ry U Vejvodù. Houf hnali raèi k Bulharu   
a nakopali pr… preventývnì. Prej jeden 
podvrací a dva neoznámí. Dali facáka     
a stavìl ses na ptáka. Pak sme do Pra-
hy èundrovali všichni. Vobuši mìli fušku 

bušit do stroje a do nás. Proklepli to ven-
ku. Za Novotnýho. Za Husáka bráchu     
v lochu dobili. Šerif? Šéf gangu! Prùvod? 
Vejtržnost! Plátno v agitaèním støedisku   
k použití? Rozkrádaèka! Tuláci savany 
zdraví 1. máj? Podvraceèka. Hubou mír. 
A válèili. Dubèek jim podškráb zákon. 
Bráchu bili za žváro vod referenta. Levák  
vo nás vìdìl, ale byl ve vìži a my dole. 
Brácha furt v díøe. Umøel mladší než 
Ježíš. Má výroèí. To je aktuální!“ 

Reportérka ví. Morální je ale odhalit 
slouhy moci. Jak nutit mukla, který ne-
práská ze zásady? Vzpomene na po-
pìvek, vyøvaný vyžehlenými maskáèi      
v hospodì, kam si odskoèila. Doma ji 
bruèel dìda Žižkovák: „Ze Žižkova na 
stráni / dyž tam zvoní klekání / Tonda 
bere holky hákem / noseji mu buchty      
s mákem / že se na nì nemraèí / prde-
latou nejraèi.“ A: „Rundu na Ušouna!“       
I doma se rodina smála ušatýmu veliteli 
plánì: „Souzi dùstojníci a jenerálové!“  
Na Úvé schválil trest smrti za velezradu 
(úèastí v diskusi) pro ženu a matku, pak 
jel na Žižkov a roztáèel soužky. Maskáèi 
s garmoškou øvali, že jedou do rána.  
Pak do práce za roh. Už ne mlátit. Øídit. 
Mladí experti, staøí óbršti. Rodina sla-    
ví na daèe, oni slouží stranì. Rodné.      
A mukl je zná. Žena slyší blízko supìní. 
V tísni zazpívá a ptá se pak sugestivnì, 
jak by nemìla:

 „Znáte? Byl to  Ušoun Tonda, Žižko-
vák?“ Slýchala doma, že ho lidi milovali 
jako dobráka, ale jako kápo v Sachsen-
hausenu bil vìznì. Po válce ho soudruzi 
nevydali Holandsku, kde soudili lágro-  
vé vrahy svých obèanù. Jako pøedseda 
ÚRO žádal po ponížení mìny poníženì 
tvrdé tresty pro stávkující odboráøe. 
Prezident po Gottwaldovi. Léta politicky 
úkoloval Státní soud, komu vìšák. Mila-
da Horáková byla i jeho obì�. Oslovený 
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namítá, že Zápotocký nebyl ze Žižkova, 
ale ze Zákolan. Pak se ozve mladý hlas:

„To složil pradìdek. Antonín. Tady je. 
Nevstane, zbušili ho holema. Mnì to 
škubali z rukou. Helejte.“ Mladík ukáže 
na muže skrèeného v blátì, pak spojí 
orvané kusy transparentu, zvedaného 
starci. Ukáží se slova: „savanou… letí… 
Jsme… chasa… zná… noci… máj.“ 
Žena ète, co vidí, na rozhlasový mikro-
fon, ale nerozumí: „Za to vás bili? Teï?  
Kdo?  Za co?“

„Za nápad,“ odpoví mladík. „Renova-
ce. Pradìd, šerif tulákù noci, potká po 
letech bráchu šerifa savaòákù. Povídaj, 
kdo už není a co kdo jak. A že dokážou, 
aby se lidi neprali. Uctít mrtvý v míru. 
Máme pøece demo…“ „...graciji?“ dotírá 
žena. „Bít pro nápis je svoboda projevu? 
A po projevu?“  Slyší teï supìní vpøedu   
i vzadu a pøejde do útoku: „Kdo a èím?“ 
ptá se a nastaví hbitì mikrofon. Mukl 
neodolá výzvì. Mávne dozadu, pootoèí 
se na tyèi, ale neupadne. Tìžce odde-
chuje a náhle zasípá adresnì a zvuènì: 

„Nó ty… ch… chomouti vzádu. Tyèe-
ma. Lehký, tvrdý. Dural. Vlítli na nás jak 
Tataøi na Moravu. Nevìdí, že nejsou do-
ma. Chá.“ Pak hlas za ní. Otoèí mikro-
fon. Mundùr nemá prýmky jen tak. Mluví 
jak kniha. Policejní: „Oznámeno napade-
ni hostù zbraní. Dík ohrožení provedeno 
nasazení.“

 Otázka: „Jaký hosti? Kdo rozhod? 
Jaký zbranì?" Mundùr hlásí: „Státní. 
Rozhodnuto mou kompetencí. Šípy?“ 
Žena: „Ptejte se vaší kompetence.  Chci 
vìdìt, kde máte ty šípy a kdo to ozná-
mil?“ Odpovìï: „Øízení jest v šetøení. 
Dík zákonu o trestním øízení informová-
no bude pak.“        

Mladík: „To né. Zákon chrání trestní øí-
zení a  sekuri�ák je soukromník. Já práv-
ník. Øeknu, co vím. Veøejnost má nárok 

na info. Pradìda, šerif tulákù noci, ná- 
pis doplnil. Bylo tam ‚Letí šíp savanou     
a s ním letí srdce mé‘ – a starej dopsal 
za... ‚zdraví 1.máj‘ „...a noci“ ...a dál: 
,Sme ženijní chasa, zná nás celá Lha-
sa!‘ No Cimrman a problém. Ty vzádu 
pøijeli z Hradce mikrobusem. Vidìl sem 
znaèku. Mùj dìda ženista, vylitej z gymp-
lu, pøipravoval pro školní divadlo Kvíle-  
ní Ginsberga, krále Majálesu. Ameri-
kána vykázali, v notesu mìl adresu dìdy 
a jel… pradìd… na Divokou Orlici stavìt 
pohranièí a na vojnu stavìt pontony.  
Bez matury, ale neutopil se. Tady šlo vo 
Lhasu.“ Umlká a sleduje vstávajícího 
starce. Vraští tváø bolestí, ale zvedá to, 
co žena rychle popíše posluchaèùm:

„Šíp s pevnou gumou vpøedu. Bez 
hrotu. Nikoho neohrozí!“ Dìd ukáže, že 
guma je èástí hùlky. V tu chvíli se však 
vìci i lidé dají do pohybu. Cizínci pro- 
razí øídký policejní øetìz a øítí se sem jak 
Žlutá øeka Chuang-che. Kameraman po-
stoupí vpøed. Velitel ho stáhne zpìt         
a strèí na kupu pneumatik, kde stojí štáb. 
Pøitom se zmocní mikrofonu a vykøièí na 
lavinu lidí své jazykové vzdìlání: „Stát! 
Halt! Stop! Stoj! Stojte! Stac‘!“ Zástup 
zrychlí. Bìžci chòapají po starci, který 
užuž padá. Velitel podá ruku s mikrofo-
nem a staøec volá: „Èchan-èchu!“ Bìžci 
brzdí. Starý opraví chrchlání: „Èan-èu!“ 
Zástup strne. Žena se ptá: „Kde vás to 
uèili?“ Mukl: „V lochu. Stùj! Èíòani stojej. 
Maoista psal, že je dobrý znát èínský 
povely. Nechrchlat. Nespolupracovat. 
Spolupracujete a voni velí vám.“ 

Edièní poznámka: Tato úvahová pró-
za vznikla ze vzpomínky svìdka reálné 
úèasti Tulákù savany a noci na prùvo-  
du  roku 1968. Další dìj je fikcí a 1. máj 
t. r. fantazii. Hermann Hesse o ní psal: 
„Nikdo nesní o nièem, do èeho mu nic 
není.“ (in: Minutová èetba)

NAVŠTÍVENKA
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Petr Kersch

Co lze dìlat s knihami
Do vèerejška jsem o tom jevu pouze 

èetl nebo pozoroval ve filmech, jak se to 
dìlá. Velká hromada knih, pøipravená na 
podpálení za jásotu pøihlížejícího davu 
(Berlín, kvìten 1933, dobový nacistický 
dokument). Halda knih zapálená plame-
nometem nezapomenutelného požárníka 
Guye Montaga (451 stupòù Fahrenheita, 
román Raye Bradburyho, zfilmováno). 
Bedny plné knih, urèených do stoupy 
(Perlièky na dnì; próza Bohumila Hra-
bala, zfilmováno).

Vèera veèer jsem otevøel modré víko 
reálného kontejneru, abych – poslušen 
pravidel o tøídìní komunálních odpadù – 
do kontejneru vhodil nastøádané, objem-
né štùsky Práva, Lidových novin, Televiz-
ního magazínu a Nových osmismìrek.   
V kontejneru tentokráte neležely roztr-
hané obaly a sešlapané škatule. Vnitøek 
kontejneru byl do poloviny zaplnìn kníž-
kami. Velké, malé, brožované, vázané, 
pejprbeky, pøíruèky, romány, roèenky... 
Ležely v kontejneru naházené bez milos-
ti jedna pøes druhou. Nìkteré svazky ne-
staèily pøi dopadu sevøít své listy a bez-
mocnì roztaženy, spoèívaly na ostatních 
jako v nìjakém hromadném hrobì pøed 
zasypáním popravených odsouzencù.

Víko mùžete snadno odklopit, vlézt 
dovnitø a knihy si prohlížet – ovšem i za 
svìtla by to bylo riskantní. Nìkdo pøijde  
a víko snaživì pøiklopí nazpìt, netuše, 
že uvìznil odvážného hledaèe pokla-  
dù. Neøku-li, když je pozdní veèer, prší, 
poulièní lampa daleko a rozhoupaná od 
západního vìtru, nesoucího na svém 
høbetì letní bouøku.

Natáhl jsem pravici co nejvíc, nahmátl 
poslepu výtisk v pìkné, zachovalé vaz-
bì a strèil pod bundu. Ve tmì a bez brýlí 
je titul knihy zatím neluštitelnou záha-

dou. Pøipadám si jako kluk, který si na 
pou�ové veselici právì vytáhl z osudí za-
lepenou obálku se štìstíèkem. Uvidím na 
vytaženou knížku až v domì.

Cestou nazpátek jsem vzpomínal, co 
se tak všechno s knihami døív dìlalo.

Knihy se zakazovaly, zabavovaly, 
schovávaly, zavíraly, pálily na hranicích  
– nìkdy s nimi byli upalováni i jejich 
heretiètí autoøi. Koniášové si pøitom pøi-
cházeli na své rozkoše.

Jan Neruda v jednom ze svých hra-
vých a dravých obrázkù dosvìdèuje, že 
hokynáø z knih snadno trhal listy a dìlal  
z nich kornouty na laciné cukroví pro 
mlsné caparty. Z dalších vytržených listù 
lze složit šaškovské èepièky nebo papí-
rové vlaštovky nebo legraèního koníèka 
pro sleènu. Knihu lze taky využít na kutil-
ský zpùsob: jako podložku pod nohu kul-
hajícího stolku, jako závaží pøi slepování 
prasklých souèástek, jako zákryt nepa-
tøièné skvrny na odkládací ploše parádní 
komody. Rozevøená kniha vhodnì umís-
tìná na konferenèním stole se hodí jako 
kamufláž intelektu; více knih stejného 
formátu a shodnì vázaných pak mùže 
vtipnì zakrýt tajnou schránku s lahvinkou 
nìjakého vzácnìjšího, oduševnìlého 
pitiva. Dobrý dojem budí absint, ukrytý 
za pìtidílnou ságou, vázanou v kùži.

Pùjèování, darování, vnucování knih 
pøítelkyním èi milencùm není v souèasné 
dobì možno považovat za efektivní zpù-
sob likvidace knížek. Výhledovì se poèí-
tá s digitalizací a elektronickými èteèka-
mi. Znalci uvádìjí také pesimistickou 
prognózu – že totiž písemné projevy se 
ukáží v budoucnu jako zbyteèné. Místo 
nich se budou používat piktogramy. Není 
to beznadìjný nápad, vždy� obrázkové 
písmo tady už kdysi bylo.
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Milan Èechura

Válka s pamìtí 
aneb Když spisovatel nepíše IX.

PØÍBÌH NA POKRAÈOVÁNÍ

Sedím na lavièce v parku a protahuji 
si své patnáctileté tìlo. Za chvíli pøijde. 
Snad. Aspoò to do telefonu tvrdila. Moc 
se tìším. Podívám se na kapsièku košile 
a zdìsím se. Malý tvoreèek se nejspíš 
pøežral a spokojenì odpoèívá na dnì. 
Než s tím staèím nìco udìlat, zazní 
vedle mì dívèí hlas. Ahoj. Vlasta pøišla.

Ahoj, zakrákám a pozoruji, jak si sedá 
na lavièku vedle mì. Nejspíš èeká, že 
øeknu ještì nìco jiného. Já mám však 
jinou starost. Jak probudit toho spícího 
lempla. Bdící je totiž souèástí mého rafi-
novaného plánu. Šmrdlám tedy prstem   
o kapsièku a snažím se tváøit nenápad-
nì. Vlasta se rozhlíží po okolí a nejspíše 
pomalu zaèíná litovat, že pøišla.

Koneènì. Milostpán se probouzí a vy-
strkuje èumák. Vyhlíží nevrle, ale to Vlas-
ta, která si ho okamžitì všimne, nepoz-
ná. Jéééé, ten je krásný. Mùžu si ho 
pohladit? Blahosklonnì pøikývnu. Vlasta 
se k nìmu a tím pádem ke mnì nakloní, 
a to tak, že je blízko, blizouèko. Když je 
úplnì nejblíž a já cítím vùni jejích vlasù, 
zeptá se: Jak se jmenuje?

Než jí to jméno prozradím, tak ji do 
tìch vlasù zlehounka políbím. Plán 
vyšel.

Už si opravdu nepamatuji, jak se        
u nás Pohyblivouš ocitl. Možná jsem ho 
dostal k narozeninám, možná ho dostal 
mùj bratr, nebo to bylo úplnì jinak. Dnes-
ka už nemám možnost se nìkoho ze-
ptat, jen bráchy, a ten, aè je o osm let 
mladší, ví stejné prd jako já. Ale to vù-
bec není podstatné. Dùležité je, že jsme 
si s Pohyblivoušem okamžitì padli do 
oka. Já mu svoji náklonnost vyjadøoval 
pøísunem dobrot do pelíšku a on mi zase 
èasto dìlal spoleènost. Je naèase, abych 

odhalil jeho identitu. Byl to køeèek. Nejen 
ledajaký køeèek. Byl to mùj kamarád.

Jelikož jsme si byli blízcí, zajistil jsem 
mu po mnoha letech nesmrtelnost tím, 
že jsem mu vìnoval jednu kapitolu ve 
své literární prvotinì Rodinèení. Pokud 
jste ji èetli, tak víte, že jsem ho v ní za-
pùjèil jednomu z hlavních hrdinù, Pavlí-
kovi, což jsem vlastnì já. A jestli ne, tak 
jsem právì teï kousek svými slovy a za 
sebe pøevyprávìl.

Když jednoho dne Pohyblivouš odešel 
do køeèèího nebe, byl jsem opravdu 
smutný. Pohøbil jsem ho ve vysokém 
trávníku pøed domem a vždycky, když 
jsem kolem toho místa šel, vzpomnìl 
jsem si na to, jak jsem ho tenkrát na té 
lavièce budil.

***
Je mi asi dvaadvacet, pøišel jsem pøed 

èasem z vojny (nastoupil jsem na ni        
o trošku pozdìji) a vracím se z práce. 
Poèasí úplnì ovládá první z dvanácti 
mìsíèkù, leden. Fouká severák, proti 
mnì se øítí rozdivoèelé snìhové vloèky, 
které v tom severáku staèily pøemrznout, 
a jsou z nich jehly, co mì bodají do tváøí. 
Snažím se je chránit taškou, v níž no-
sím svaèinu. Je už skoro noc, tma jako    
v pytli, protože mìsíc nemá proti téhle 
slotì šanci. Stezku, po které jdu, osvìt-
lují jen slabé blikotavé žárovky, umístìné 
na kymácejících se døevìných sloupech. 

Ta stezka smìøuje k nádraží ve Sta-
rém Plzenci a vede tìsnì vedle kolejí.  
Ty tvoøí pøed vjezdem do nádraží dlou-
hatánský oblouk a pøiøítí se po nich kaž-
dou chvíli vlak, a� osobní èi nákladní. 
Vlaky nejsou v té fujavici skoro vùbec 
slyšet, a tak se držím na stezce co nejvíc 
vpravo a ohlížím se èasto pøes rameno, 
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jestli se ke mnì nìjaká ta funící obluda 
neblíží.

Není divu, že to kníknutí témìø pøe-
slechnu, ale pøece jen se zastavím a pá-
trám po pùvodu toho zvuku. Nevidím  
nic, vichr dosahuje maxima a zmrzlé 
vloèky mì takøka oslepí. Protøu si oèi       
a podívám se pozornìji. Pak ho uvidím. 
Malé, èernobílé ko�átko. Má oèi vìtší  
než zbytek tìla. Tak je hubené. Otvírá 
tlamièku a žalostnì mòouká. Ani se moc 
dlouho nerozmýšlím, i když je mi jasné, 
že rodièe, u kterých ještì bydlím, moc 
nadšeni nebudou. Otevøu tašku, skloním 
se k tomu kotìti, chytím ho pod bøíškem 
a opatrnì uložím mezi zbytky svaèiny. 
Kotì ještì jednou zamòouká, pak ztichne 
a jen ty jeho velké oèi záøí z útrob tašky 
jako hvìzdy.

Nemohl jsem tam to kotì nechat, 
øíkám asi o hodinu pozdìji rodièùm, kte-
øí ještì nespí. Bylo hroznì zubožené      
a hroznì milé.

Tatínek si povzdychl, zdvihl nový pøí-
rùstek naší rodiny k oèím a prohlédl si 
ho. Hroznì milá, opravil mì. Je to holka.

Milá, opakovala maminka a tváøila se 
zádumèivì. Když milá, tak holt to bude 
Emila.

Emila nebo také Emilka, jak jsme jí 
všichni øíkali, s námi prožila asi dva roky. 
Byla to pìkná léta. Pøi návratech domù 
nás vždycky vítala, otírala se nám o no-
hy a sedávala s námi u jednoho stolu. 
Opravdu. Vždycky vyskoèila na prázd-
nou židli a tam zùstala, dokud jsme se 
nezvedli. Byla to koèka èistotná, takže 
když se ke mnì vyhoupla do køesla, bylo 
to fajn. Lehla si mi na klín a pøedla, pøed-
la, až se mi zaèaly klížit zraky. Pak 
seskoèila dolù a dùstojnì odkráèela do 
svého pelíšku.

Pak se však pøihlásila matka pøíroda. 
Emilka dospìla a zaèaly s ní cloumat 
touhy. Jak po nìjakém pìkném kocou-
rovi, tak po neménì pìkné rodince. Byla 
tu samozøejmì možnost lékaøského zá-

kroku, ale to jsme nechtìli a domluvili se 
s mojí tetou, která žila v domku nedale-
ko Plznì. Emilka získala nový domov. 
Auto jsem v té dobì ještì nemìl, ale 
jezdili jsme za ní s rodièi a bráchou auto-
busem, jak jen to bylo možné. Myslím, 
že byla spokojená. Mìla volnost pohybu 
a také tìch ko�at se doèkala.

Pak jsem se oženil, odstìhoval, na-
rodilo se mi dítì, mìl jsem rùzné starosti 
a návštìvy Emilky jsem zaèal zanedbá-
vat. Znáte to, sejde z oèí, sejde z mysli. 
Vidìl jsem ji ještì asi dvakrát a pak už 
ne. Dodneška bohužel nevím, jak ten  
její koèièí život pokraèoval a jak skonèil. 
Mohu jen vìøit tomu, že byl dlouhý a ra-
dostný.

Tady však pøíbìh o Emilce nekonèí. 
Osud mì zavál osobnì i pracovnì ji-
nam, a tak se stalo, že jsem na peronu 
nádraží ve Starém Plzenci od roku, kdy 
jsem na nìm Emilku našel, nestál èty-
øicet let. Mnohokrát jsem jím projíždìl, 
ale nikdy jsem tam nevystoupil. Až pøišlo 
jedno letní nedìlní dopoledne. Staroplze-
necký literární veèírek se trochu protáhl. 
Vrátit se vlakem do Plznì bylo nejjed-
nodušší. Stál jsem znovu, po ètyøiceti 
letech, na tom nádraží, trochu unave-  
ný, a øíkal si, že takové mejdany už pro 
mì nejsou a že se na nì pøíštì vykašlu.  
Vlak mìl pøijet asi za deset minut.

Rozhlížel jsem se kolem sebe a pøipa-
dalo mi, jako bych tu byl vèera. A vzpo-
mnìl jsem si na Emilku. Ten oblouk z ko-
lejí, kde jsem ji našel a strèil do tašky, za 
tu dobu nenarovnali. Byl tam poøád. Stál 
jsem na peronu, pøivøené oèi, a rázem 
jsem byl o ètyøicet let mladší a vracel    
se z práce. Emilku jsem ale nevidìl.    
Tak jsem ty oèi otevøel a vrátil se do 
reality. Najednou jsem periferním pohle-
dem zachytil u svých nohou pohyb. 
Sklopil jsem oèi k zemi, sjel pohledem 
trochu vlevo a…

Byla tam. Sedìla vedle mì a dívala  
se vzhùru. Emilko, zašeptal jsem. Vstala 
a otøela se mi o kalhoty. Vtom zahoukal 
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vlak, který pøijíždìl na první kolej. Emil-
ka zamòoukala, otoèila se a vznešeným 
krokem, jak jen to koèky umìjí, zmizela 
za rohem nádražní budovy.

Vím, že to nemohla být ona. Žádná 
koèka se nedožije ètyøiceti let. Zrovna tak 
jsem však, i pøes to vìdìní, bezmeznì 
vìøil, že to ona byla.

Nu, a to je o Emilce všechno.

***
Pocem, øíkám ti, pocem, jestli okamži-

tì nezapadneš zpátky do tý klece, tak si 
mì nepøej. Andulák Pepík, pták modré 
barvy s èernými pírky v ocasu, sedí na 
lustru a evidentnì se mi vysmívá. Dívá 
se na mì z výšky, kam nedosáhnu, a po-
choduje po lustru andulèí parádemarš. 
Obèas, když mi chce dát najevo svoji 
pøevahu, vystrèí pøes okraj svítidla za-
deèek a bezostyšnì si uleví.

Ty kanèe, ulevuji si také a snažím se 
za ním vyskoèit do výšin. Marnì. Mávnu 
rukou a nenápadnì si jdu do kuchynì 
pro židli. Když se vracím a táhnu ji za 
sebou, abych ho nevyplašil, sedí andu-
lák nehnutì na místì a pozoruje mì. 
Poèká ještì, až židli umístím pod osvìt-
lení a s námahou na ni vylezu. Pak lehce 
mávne køídly a pøemístí se ještì o kus 
výš, na okenní garnyž. Tam nedosáhnu 
ani ze židle.

Stojím pod oknem, hrozím mu pìstí   
a ve spravedlivém rozhoøèení použiju 
nadávku nejstrašnìjší. Ty svinì emi-
grantská.

Pepík nám zùstal po pøíbuzných, jimž 
se znelíbil režim, ve kterém jsme tu èty-
øicet let žili, a rozhodli se pro emigraci. 
Odtud ta nadávka. Snad jste pochopili, 
že byla pronášena v žertu. Pepíka jsem 
mìl i pøes jeho letecké eskapády rád. 
Když byl v dobrém rozmaru, sedìl mi na 
rameni a oždiboval ucho. A také mi, když 
mìl náladu, zobal z ruky a natøásal si 
pøede mnou peøí.

Byl silná osobnost. Hned tak jsem se 
mu nezavdìèil. Nezavdìèila se mu ani 

samièka, kterou jsme mu poøídili, aby mu 
nebylo smutno. Pøežila, tuším, mìsíc, 
pak to radìji zabalila. Dostal tedy sa-
mièku umìlohmotnou. Také zhruba za 
mìsíc z ní zbyly trosky. Až když jsme mu 
do klece pøipevnili zrcátko, byl spoko-
jený. Zcela jej ovládly narcisistní sklony, 
trávil pøed ním celé dny a pozoroval se, 
jak je krásný.

Skonèil blbì. O to zrcátko se øízl do 
nohy a vykrvácel. Bylo mi smutno a to 
lezení po židli mi opravdu chybìlo. Má 
hrobeèek pøed naším domem, kde už 
skoro tøicet let odpoèívá. Tak, Pepíku, a� 
je ti zemì stále lehká.

***
Asi jste si povšimli, že se v mém 

vyprávìní o faunì vyskytovala spíše 
zvíøata malá èili zvíøátka. Proto alespoò 
jednu vzpomínku vìnuji tìm vìtším.

Jdeme se ženou po šumavské silnici 
vedoucí z Hartmanic smìrem východním 
a stáèející se doleva ke Skelné, odkud 
jsme ráno vyšli. Takový okruh. Celá štre-
ka má nìjakých patnáct kilometrù, což  
je akorát tak dobré na pøíjemné unavení 
a následné veèerní spoèinutí v náruèi 
penzionu. Je záøí, poèasí velice slušné, 
ani teplo, ani zima. Kráèíme docela sviž-
nì, a tak se pøece jen trochu zahøejeme 
a sundáme svetry, které si zavážeme 
okolo pasu. Cesta rychle ubíhá, silnice 
se klikatí a za každým záhybem nás 
èeká nový pohled. Tu do rozlehlého údo-
lí, v nìmž se v dálce asi pùl kilometru 
pase nìkolik koní, tu na rybník zasazený 
do šumavské krajiny. Nádhera. Ještì 
malinko pøidáme, jsme už za tøemi ètvr-
tinami naší výpravy a poslední ètvrtina 
vede z kopce. Dojdeme na konec ro-
vinky a tam se silnice stoèí doleva.

Na louce v tìsné blízkosti silnice uvi-
díme stádo krav. Takových stád je tu 
plno. Krávy vìtšinou spokojenì pøe-
žvykují a ani je nenapadne pøiblížit       
se k elektrickému ohradníku, jenž tvoøí 
pøedìl mezi jejich pastvou a okolním 
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svìtem. Ty naše krávy jsou ovšem jiné. 
Nestojí, ale leží, nepøežvykují, ale 
upøenì na nás zírají. Jsou nìjaké div- 
né. Ještìže je mezi námi a jimi ten 
ohradník. Èlovìk nikdy neví, co se v je-
jich kravských hlavách vylíhne.

Ale pozor! Tady žádné dráty nejsou     
a vzdálenost mezi první krávou a námi je 
slabých tøicet metrù. Náhle se jedna 
postaví. To poznání je hrozné. Pod 
bøichem se jí nebimbá žádné vemeno, 
ale… Pøed námi na louce polehává stá-
do býkù. Nejistì se po sobì se ženou 
podíváme a vtom si všimneme, že svetry, 
které jsme si uvázali kolem pasu, jsou 
barvy èervené. To už si stoupá druhý, 
tøetí… Naše rychlá chùze se zmìní         
v bìh, pøièemž koutkem oka pozorujeme 
dìní na louce a svetry horeènì cpeme 
do batohù. Naštìstí býci jsou asi nažra-
ní a mají jen pøeležené nohy, takže døív 
než zmizíme za další zatáèkou, kecnou   
ti tøi stojící zpìt do trávy. Pøesto jsme     
na Skelné o hodinu døív, než jsme pøed-
pokládali.

Nìco podobného se mi stalo ještì       
v Americe, kdy jsem se pøi prohlídce 
pøírodního parku Yellowstone malièko 
vzdálil z vyznaèené trasy. Øeèeno s nad-
sázkou, skoro jsem do nìj vrazil. Ležel 
tam v prachu cesty, díval se na mì po-
mìrnì malýma oèima a také pøežvy-
koval. Bizon. Vypadal trochu jako ti býci 
z Hartmanic, ale byl asi ètyøikrát vìtší. 
Vzhledem k tomu, že vám o nìm píšu, 
urèitì jste poznali, že se nic nestalo. Asi 
mám štìstí na nažrané a mírné jedince.

*** 
Protože tato èást mých vzpomínek 

patøí nejen zvíøatùm, ale i zvíøátkùm, 
musím zmínit také ty druhé jmenované, 
to znamená tvory malé až nepatrné.

Pomalu se vleèou osmdesátá léta 
dvacátého století. V televizi nic nedávají. 
Jak nìkdo, nevím už kdo, trefnì pozna-
menal, buï kecaj nebo hudlaj. Otoèím    
si tedy køeslo o stoosmdesát stupòù        

a pohodlnì se v nìm uvelebím. Chys-
tám se na provozování èinnosti, která 
mnì v poslední dobì dìlá èím dál vìtší 
potìšení.

Z vlastnoruènì vyrobeného stojanu na 
mì svítí obdélník vlastnoruènì vyrobe-
ného akvária. Jsem na nìj patøiènì pyš-
ný. Dno zdobí bìlavý hrubozrnný písek, 
peèlivì propraný. Z toho písku vyrùstají 
nejrùznìjší vodní rostliny a lehce se 
pohybují. To nepatrné kymácení zpùso-
buje cirkulace vody, kterou pohání malé 
èerpadlo, dodávající tvorùm ve sklenìné 
nádrži kyslík. V polièce pod akváriem, 
zakryté odklápìcí deskou, je vše ostatní, 
co je pro provoz miniaturní vodní øíše tøe-
ba. Nemusím desku zvedat, vím pøesnì, 
kde se co nachází. Výroba stojanu mì 
zamìstnávala poslední tøi mìsíce. Pøed-
tím jsem se nièemu tak intenzivnì ne-
vìnoval.

Celá ta krása je seshora osvícena 
nìkolika žárovkami. Svìtlo umocòuje tu 
nádheru. Z pravého do levého rohu se 
pøežene houf neonek, skoro se srazí se 
dvìma skaláry, jejichž ploutve se poma-
louèku pohybují sem a tam. U dna zvol-
na pluje párek èichavcù a po skle z vnitø-
ní strany šplhá pøisátý sumeèek, který 
pùsobí jako vysavaè. Pøi tom pohledu 
zapomenu na všechny starosti, které  
mùj život provázejí, a jen tak se kochám. 
Jsem rád, že jsem na velikosti akvária 
nešetøil, i když jsem si spoèítal, že bych 
pøi jeho prasknutí mìl v obývacím pokoji 
o rozmìrech 5x5 metrù jeden centimetr 
vody. Ten pohled mi za to riziko stojí.

„Ty si nepùjdeš lehnout?“ ozývá se      
z ložnice. „Už jdu,“ zamumlám a otoèím 
køeslo zpìt k televizi, ve které zítra zase 
nebudou nic dávat. Když míjím akvá-
rium, které nemusím vypínat, nakloním 
se a jeho osazenstvu zašeptám, aby to 
ta moje neslyšela: „Nebojte, holky (øíkám 
jim holky, protože rybièka je pøece rodu 
ženského), zítra ve stejnou dobu jsem 
tady zase.“
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Marek Velebný 

Jak jsem jel na Borská pole
Borská pole, Vaše nákupní tøída. 

Néééé. Už je to dost let, co jsem byl     

na Letní jazykové škole, respektive na 

stipendiu kurzu nìmèiny. Líbila se mi tam 

energická studentka Ema, kterou jsem 

pak obdivoval na disco. Sympatická zpì-

vaèka, studentka, samozøejmì šla radìji 

po muzikantech, ale nejen po nich. Ne-

divím se, že po ní kluci jeli jak po medu. 

Ema mìla samé sestry a potøebovala si 

doplnit k životu mužský element. Bohu-

žel si mì vybrala spíš jako vrbu a suplo-

val jsem jí jen absenci „instituce“ bratra. 

Borská pole jsem pak poznával i z ji-

né stránky jako obsluha grilu v bývalém 

obchodním centru Carrefour. Byla to za-

jímavá letní zkušenost, docela prima 

vedoucí, kolektiv. Prý mi i slušela, nebo� 

mi dobøe padla èervená zástìra a èepi-

ce. Jako „cvalda“ jsem se dobøe vyjímal 

za pultem a pánví s bigosem a pøed sto-

jany s grilovanými kuøaty. Na Borských 

polích jsem pak po letech pracoval jako 

recepèní v novì postavené budovì až 

skoro na konci u lesa, co bývávaly vrtul-

níkové hangáry. Kde jsem ještì pár let 

pøedtím fotil s Danou. Na místì  hangáru 

je již jen parkovištì. Ještìže kousek ve-

dle zùstalo torzo garáží, kam s oblibou 

vodím modelky k focení. Ale poslední 

dobou si to tam oblíbili bezdomovci se 

psem, tak si musím hledat jinou lokalitu.

Cesta na Borská pole prostøednictvím 

MHD je kapitola sama pro sebe. A to 

èlovìk nemusí potkat trolejbus v polích 

jako Milan Èechura. Ono v nìm staèí jet. 

Když èlovìk jezdí dennì na Borská pole 

do práce trolejbusem a zpìt, je na té lin-

ce asi pìt zastávek na znamení a nìkte-

ré jsou hned za sebou. Bývaly doby, kdy 

pøed každou zastávkou sdìlovalo auto-

matické hlášení ve vozech, že: „Vážení 

cestující, následující zastávka je na zna-

mení. Pokud chcete vystoupit, zmáèk-

nìte tlaèítko stop.“ Bylo to i delší. A to 

ještì když trolejbus trhavì poskakoval    

a brzdil v zatáèce mezi dvìma zastávka-

mi na znamení, toto hlášení se ozvalo 

ještì nìkolikrát po sobì. To už opravdu 

bylo nelidské a mìl jsem chu� nejenom 

pøešlápnout, když èlovìk stál v davu na 

jedné noze a ještì ne té vlastní, ale i pro-

razit hlavou okno a vyletìt z vozu, nebo� 

to nešlo. To byla psychická zátìž tako-

vého kalibru, že bych nejradìji provozo-

vatele Dopravních podnikù žaloval. Na-

štìstí na moji žádost podniky  to hlášení 

zkrátily o pasáž, kdy že má èlovìk 

zmáèknout tlaèítko v pøípadì zastávky 

na znamení. Protože snad jsme inteli-

gentní víc jak delfín a pochopíme to. 

Chápu, že nìkdo, kdo jede MHD jednou 

za èas, by tu informaci uvítal, ale když to 

èlovìk slyší nìkolikrát dennì, je bìs. 

Nìkdy je skoro lepší jít na Borská 

pole pìšky nebo vystøídat trolejbus a jet 

tramvají a autobusem. To v pøípadì, po-

kud je trolejbus pøeplnìný a èlovìk by 

mìl ruèièku a nožièku uskøípnuté venku, 

jak to psali Š + G, ale hlavnì v pøípadì, 

kdy již na zastávce U Práce èlovìk pot-

ká drobnou cikánku se silným hlasem, 

která neustále hlasitì a sprostì nadává 

všem a na všechno ve svém okolí. Jed-

nou jsem to s ní vydržel až k nákupní- 

mu centru Borská pole, ale jindy jsem 

radìji vystoupil. Dejme tomu, že s hluè-

nou a sprostou cikánkou nejedete. Ale 
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jede s vámi banda jiných individuí rùz-

ných národù a národností, pøevážnì 

tmavšího vzezøení. Když je vùz volnìjší 

a cestují tam rodinky v pestrobarevných 

teplákových soupravách nebo tmavší 

maminky v rùzném stádiu tìhotenství      

s koèárky a vìtšími prcky s velkými ku-

kadly, nìkdy zapomenete na pøedsudky 

a zálibnì se i na takové èernovlasé dítko 

usmìjete a uvìdomíte si, že za kolik let 

se z nìho vyklube zlodìj èi sígr. Uf, uf. 

Ale to je v pohodì, mùžete jet tøeba    

i veèer, kdy konèí noèní smìny, v pøepl-

nìném voze, a mùžete být rádi, že ten-

tokrát na vás nikdo nevystøelí. Ono i stát 

v pìt ráno na autobusáku, abych se pak 

dostal do za deset minut odjíždìjící prv-

ní ranní osmnáctky (trolejbus) a urval si 

místo k sezení, také není úplný med.      

A to ještì pøed osmnáctkou se do na-

šeho èekajícího davu míchají ti, co vy-

stupují z jednaètyøicítky èi tøicetpìtky      

a naše pracnì „vystojená“ místa se zmì-

ní. Nebo pokud øidiè trolejbusu zastaví    

o kousek dál, než máme propoèteno, že 

budou dveøe. Nedej bože, když zastaví 

krátce pøed ním pøijedší jednaètyøicít-

kou. To pak jsou naše „vystojená“ místa 

k nièemu a zmatenì se rozhodujeme, 

zda utíkat dozadu k trolejbusu, nebo èe-

kat, jestli nepopojede k nám. Ale místa    

k sezení jsou již skoro pryè a nastupují 

ostré lokty. 

Nìkdy za deštì èi vìtšího mrazu, kdy 

jiskøí sbìraèe elektøiny, se stává anabáze 

cesty na Borská pole ještì dobrodruž-

nìjší. Èekáte na nástupišti, spoj nejede   

a nejede, vy moknete, mrznete a pøe-

mýšlíte, zda opustit své „vystojené“ mís-

to a bìžet do Tylovy ulice, jestli tam nì-

jaký trolejbus pojede a bude nacpaný. 

Nakonec zùstanete stát a modlíte se, 

aby trolejbus pøijel. Pokud je velký mráz, 

trolejbus se pohybuje trhavými skoky, 

jelikož jsou sbìraèe elektøiny a dráty 

namrzlé. To se stává za Škodovkou na 

Karlovì, kde se trolejové vedení dostá-

vá do otevøenìjšího terénu, a to pak tro-

lejbus pøepne na dieselový pohon a pøe-

stane skákat jak utržený Šemík, zase 

však huèí jak Niagara. Nebo když zkou-

ší stále jet na elektøinu a poskakuje dál, 

jenže elektrické sbìraèe jiskøí jak novo-

roèní ohòostroj a nervózní kupa neš�ast-

ných dìlníkù zmatenì kouká na hodinky 

a mobily, kdy se dostanou do práce. 

Jednou v zimì pøed odpolední bylo 

pìknì zamrznuto, ojínìno a stromy a ke-

øe byly pokryté jinovatkou jako v pohád-

ce o Mrazíkovi. Ploty okolo továren        

a skladù byly také ojínìné. Mùj oblíbený 

objekt, který zbyl z letištì, byl zapadaný 

a sníh milostivì ukryl hromady odpadkù 

a sutin. Podivná stavba u toèny trolejbu-

su na koneèné je pod snìhem. Vypadá 

jako pevnost, zmenšenina opevnìného 

objektu, jako citadela, ale nikde nevidím 

vchod. Prý to byla cisterna sloužící le-

tišti. Táta mi pøed lety povídal, kde tam 

byly za války flaky protivzdušné obrany. 

Nìkdo mi øíkal o zkušebních terèích pro 

zastøelování palubních leteckých kulo-

metù. Když se èlovìk prochází v blízkém 

lese za posledními objekty již nové prù-

myslové zóny, mùže narazit na otvory     

v zemi. Mají to být pozùstatky potrubí, 

kterým byly pøivádìny pod zemí po-

honné hmoty pro letadla. Na Borských 

polích jsem pøed lety fotil se svou plato-

nickou láskou ve vrtulníkovém hangáru. 

Bohužel již po nìm není ani památky. 

Dnes tam stojí budova výzkumného cen-

tra, kde jsem pár let pracoval. Kousek 

dál za psím útulkem je ještì jedna vo-

jenská stavba, kde jsem fotil se stu-

dentkou, ale ta je také zabednìná, jak   

to u podobných staveb bývá, proto jsme 

fotili jen zvenku. Na Borských polích.
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I.

Jeho blues 

Jen pro sebe otevírám lahev vína 
jen pro sebe vaøím ranní èaj 
odešla jsi a není tu jiná 
všichni, zdá se, už nìkoho maj

Svoje sny sám pro sebe si nechám, 
o té, která ukonèí mùj lov 
svìøit smím se jenom noèním støechám, 
že chtìl bych zmìnit dùm svùj na domov

Do poslední kapky 

A pak ještì dál 
To už je její vìc 
Za všechny ty zmatky 
Noci kdy sis pøál 
Zahøát ten ledovec 
Svým dnùm ruku v ruce 
Tou nocí jdete vstøíc 
I pár let po záruce 
Vám poøád zbývá víc

Moje 

Sedìla v parku 
pod stromem 
jen tak v trièku 
a v kratièkých šortkách 
v ruce knihu 
a v oèích zaujetí 
a špetku nìhy

Aè jsem myslel, 
že nemám nadìji,
zavolal jsem na ni 
Ahoj! 
Pozvedla hlavu 

Z ohmatané, útlé knížky 
mi zarecitovala báseò 

Byla moje 

Ona taky

Odcházíš 

Odcházíš, 
oheò slabì doutná 
Odcházíš, 
pøetrhalas pouta 
Odcházíš 
a jen stromy ví to, 
že mi scházíš 
a že je mi to líto 
Odcházíš…

Øekla jsi, 
tohle je veèer poslední 
Zaplaš sny 
je èas, brzy se rozední 
Proklínám nebe, 
øíkám nebledni 
Zhasínám 
poslední uhlík øeøavý 
Uznávám, 
že teï už se to nespraví 
Nespraví… 

II.

To… 

Myslím si, že jsem ti to 
nedala znát 
Nejspíš jsem tušila,
že nebudeš rád 
Myslím, že nepoèkám, 
že se to nedá 

Hana Šrámková  

Zaplaš sny



23

Tím, že se nedoèkám, 
štafetu pøedám
Že jsi tam, dobøe vím 
a nejsi mùj 
Touhy se nezbavím, 
když stùj co stùj 
Doufat budu, pøát si, milovat… 
Pro ostudu 
Pro vztek 
Pro tvùj chlad 

Podzim 

Zvláštní stav mysli, duše i tìla 
možná že spící, možná že bdìlá 

Po obloze rozprostøela 
duha svoje šmouhy 
chtìla bych mu patøit celá 
na okamžik pouhý 
Vítr z vlasù kouzlí 
vlny vyzývavé 
jeho oèi sklouzly 
po mnì nevšímavé 
ústa na obloze
bledìmodrý škleb 
Díval se tak stroze 
v oèích tmu a led

Zpovìï pøed bitvou

Ráda se toulám svìtem 
s tebou po boku 
Když veèerníèky dìtem 
dávno už doznìly 
A povel k útoku 
jak hlupák zbabìlý 
v nadìji plané odkládám 
Trestem je mi úsmìv ve tvé tváøi, 
který patøí zcela jiné z dam 
Pøesto nemùžu Ti øíkat lháøi 
*
*
*
S probodeným srdcem usínám 

Jdeme dál

Kde ses tu vzal
a odkud jsi spadl
a kdo jsi, nechceš mi øíct,
tak jdeme dál
a tu tvou pravdu
toužím znát èím dál tím víc 
Neznám tì… a ani sebe 
s tebou témìø nepoznám 
Tajemný, až z toho zebe 
nasloucháš mým pohádkám 
Upøímnost, øekl jsi,
a pak jsi lhal, 
zamlèel, umlèel navždycky 
Pravda se nenosí, 
tak jdeme dál,
jak to teï nemám brát tragicky? 
Upøímnost, øekl jsi, 
a pak jsi lhal, 
proè jen jsem chtìla ti vìøit? 
Pravda se nenosí,
tak jdeme dál, 
je brzy hladinu èeøit 

S. A. D. 

Jen jestli to, 
milá, 
není hraní 
Jen jestli to, 
milá, 
není lhaní 
Jen jestli to není 
pouhé pøedstírání 

Je to tak dávno 
a ty jsi tak daleko 
Co když nám všechno to 
podstatné uteklo? 
Kde pravda konèí,
kde zaèíná lež 
Sešla jsi z oèí, 
tak po svých si bìž 
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Nìkdo z oèí 

Jiný zase 

z rozumu 

svìt se toèí, 

je nám špatnì po rumu, 

s kým jiným bych mìla být? 

Stíny minulosti 

Nesmím nikdy nechat jít 

nejvzácnìjší z hostí 

III.

Pomsta Zet 

Kolik, kolik ještì 

projde tvrdých tváøí 

lidé, vy se tìšte 

pro vás slunce záøí 

prozatím 

Až ta hvìzda zmizí 

odejde se schovat 

až dojde ke krizi 

marnì budeš volat 

zaplatím 

Planetu jsi nièil 

v srdci tvrdá krusta 

jí se ten stav vzpøíèil 

radìj bude pustá 

smiø se s tím 

Pohádky 

Když mi bylo asi pìt, 

z pohádek se skládal svìt, 

každý veèer v postýlce 

báli jsme se o prince 

Jak jenom pár let postaèí 

a hned je všechno jinaèí

Pohádky èteme pøi snídani 
a nejsou vùbec pro zasmání, 
samá krádež, válka, lotrovina, 
roli princezny má Ukrajina 

A my zas bojíme se o prince, 
o tátu, bráchu v peøince, 
ty køíže kolem, ty jsou pro výstrahu, 
žijeme v dobì velkých vrahù, 
s malými nástroji znièí náš svìt, 
kéž by mi bylo zase tìch pìt 

Víra tvá 

Nevìøím v lidi a nevìøím v boha 
Nevìøím v smysl a nevìøím v touhy 
Nevìøím v èísla a nevìøím v slova 
Nevìøím v nic než v okamžik pouhý

Nevìøím v samotu, nevìøím v davy 
Nevìøím v život a nevìøím v ráj 
Nevìøím v dobrý a ve špatný zprávy 
Nevìøím, že dali – jenom, že maj 

Ilustrace
Miloslav Krist
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Zodpovìdná nezodpovìdnost
Výbor z literárních recenzí germanisty        

a bohemisty Martina Šípa zvaný O poezii 
plzeòské (Pro libris, Plzeò 2016), které 
vycházely pøedevším v Plži, èásteènì i na 
webovém Literárním Západì, plus minus 
jeden text v žánru doslovu – všechny vznik-
nuvší v letech 2010 – 2015, je žel diskuta- 
bilní z hlediska kvality, jak dále pojednáme. 
Ještì než se pustíme do detailù tvarových     
èi myšlenkových, pøipomeòme cosi spíše 
systémového, totiž že by si soubor zasloužil 
redakèní sjednocení, co se úzu psaní týèe: 
citace z knih jsou jednou psány kurzívou, jin-
dy nikterak, to samé platí pro systém psaní 
titulù knih. Takhle to vypadá, jako by texty  
byly vsypány do klobouku hala nebo bala,  
halí nebo belí, pøitom motivaci k takovému 
kroku ani náznakem nerozumíme.

Zaèneme u „velkého“ obrázku z výstavy 
básníkù plzeòských èi z okolí západoèeské 
metropole, jak jej vidí Šíp. Nuže: My, kluci       
a holky kol psaní èi psaní o psaní víme, že 
zodpovìdné literární (a pokud budeme sakra 
pøísní, tak pøedevším analytické) kritiky je jak 
šafránu – co nebo kdo je však na vinì? Že    
by lenost èi zbabìlost tìch, kdo o literatuøe 
více èi ménì dovedou psát, ale radìji poho-
dlnì brumlají „já nic, já muzikant“ a dál si 
lebedí v hodnostáøských kabinetech – neb se 
tato degenerativní choroba projevuje mnohdy, 
a možná právì proto v øadách akademikù –; 
dotyèní píší jen o textech, které se reflektují 
jaksi samy od sebe, že èlovìk nemusí ani 
psát a vono se to òák napíše, nebo se jim 
rozlièné knížky na ètení prostì jen zamlouvají, 
a tak nebudou v kritickém zápalu nazváni 
ošklivými, zapšklými frustráty, získávat si tím 
nepøátelstvo atd.?

Nebo že by svízel zpùsobovalo obecné     
a propastné podcenìní významu dùsledné 
literární kritiky, a proto rod recenzí èi kritik 
hyne, je huben jak škodná, protože lidová     
(a proto veskrze mylná, pramenící spíše ze 
zoufale diletantské snahy porozumìt smyslu 
literatury a její reflexe) pøedstava kritika je 
stejnì asi takováto: zhrzený autoøík, jemuž 
úspìch na poli literárním upláchl jak møenka 
háèku, neb jeho talent nestaèil ve zdravé 
kompetici s jinými, a jenž se z prosté zho-
vadilosti mstít se uchýlil k bohorovnému 
mistrování ostatních, aby se cítil (aèkoliv 
šalebnì) jako král na poli meta-literárním?

Tìžko hovoøit, lehko si zoufat. Bylo by to 
na jiné povídání. Co je však hodno pozoru, je 
Šípova kritická odvaha a houževnatost tepat, 
by� jaksi opatrnicky, ale budiž, v recenzích do 
(nejen plzeòského) malomìš�áctví, jež rádo 
nosí masku kdejaké dùstojnosti institucionální, 
pøitom jen apriornì, bez-debatnì odmítá co-
koliv nonkonformního, protože to pøeci odpo-
ruje zdravému rozumu nebo morálce nebo 
tradièním hodnotám literatury (a to ani netu-
šíme, co ti hodnotové èi hodnotky písemnictví 
jsou). [Jednotlivá jména šosákù èi šosaèek od 
per & liter nech� si kdekdo dosadí sám.]       
Je nutno vyzdvihnout postøehy k jednotlivým 
básnickým poetikám – kupø. „Reflexivní lyrika 
už z principu staví na neustálém lavírování 
mezi svìtem soukromým (individuálním, intim-
ním) a svìtem veøejným, nadosobním, prosto-
rem gnómických pravd,“ èteme v recenzi na 
sbírku Jana Sojky – i když na druhou stranu: 
postøehování se u kritického ètenáøe jaksi 
oèekává, neb je samozøejmostí, prvotní a zá-
vaznou podmínkou ke kritickému pøemýšlo-
vání), dále obèasnou autorskou nápaditost 
(tøeba „Jazyková surovost se tak promìòuje 
ve významovou syrovost /.../“ v jedné z kri-
ticky bohatších recenzí souboru, totiž na 
Melancholidský život Karla Trinkewitze)          
a velmi vítanou erudici lingvistovu, která re-
cenzím propùjèuje originální ráz a zároveò 
zajiš�uje argumentaèní bázi (což je konec-
koncù taky samozøejmost, pokud èlovìk 
nepíše pro laiky èi laické nadšence). Avšak  
co Šípovy meta-texty plíživì, a o to brutálnìji 
týrá až zabíjí, je celková jejich forma: pøe-
šlapující, nejistá, ani-rybovitá-ani-rakovitá.

A tak se dostáváme k druhému bodu kritiky 
kritik – od švarù k nešvarùm, které høíšnì 
dominují: nevíme, kde se to vlastnì bere, 
víme ale, nebo spíše vìøíme intuici, že na vinì 
není Šípova slovní zásobárna; je to daleko 
spíše prazáhadné tíhnutí ke stereotypùm 
netvùrèí, unylé publicistiky, jejíž modely jsme 
vídali v plzeòských aj. denících a jejichž 
dozvuky obèas tamtéž zaslechneme. Pravda 
– když kriticky èteme Šípovy texty a srovná-
me si je pìknì chronologicky, zjistíme, že ty         
z posledních let jsou myšlenkovì dùsled- 
nìjší a tvarovì nápaditìjší. Jako by se Šípùv 
duch pozvolna osvobozoval, nìco takového. 
Ovšem stále se opakují spíše bezradné, 
zkratkovité skoro-superlativy („dokonalý“, 

(NE)KRITICKY
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Pozdrav Františku Juøièkovi
Nemohu než zopakovat to, co jsem vy-

slovil po jeho úmrtí. A pokud si mohu dovolit 
být osobnìjší, pak mùj vztah k nìmu bych 
vyjádøil prostì – mìl jsem jej rád. Jako osob-
nost, která toho tolik prožila, a pøedevším  
jako èlovìka.

Vìdìl jsem, že kultura, život v Plzni a vù-
bec veøejný prostor mu leží na srdci, a právì 
proto leckdy nešetøil kritikou vùèi aktuálnímu 
dìní. Vždy však otevøenì a pøímo, tak jak se 
ostatnì choval vždy. Poznal jsem jen málo 
lidí, kteøí dokázali být takto otevøení, avšak 
zároveò pokaždé s touhou vyslechnout jiný 
názor s naprostým respektem a plnou váž-
ností vùèi druhému. Právì proto, odvážím-li 
se to tak vyjádøit, i pøes jeho kritiènost jsme se 
postupem doby stali pøáteli nehledì na vìkový 
odstup, který mezi námi byl. 

František Juøièka byl jedním z tìch, o nichž 
se øíká, že jsou solí zemì. Nezlomný, sta-
teèný, odvážný, lidský. Patøil k duchovní elitì 
našeho mìsta, a pøitom zùstával skromný. Je 
možné jen litovat, že normalizaèní režim jej 
zatlaèil na samý okraj spoleènosti, a díky 
tomu nemohl vydat ze sebe to nejlepší. Ale 
myslím, že to nemohlo dopadnout jinak. Byl 
pravým opakem tehdejších vládcù  i vìtšiny 
naší spoleènosti, která tak rychle, na rozdíl od 
nìj, ztratila svùj étos z roku 1968.  A kdo ví, 
zdali právì tato doba naopak neukázala ty 
jeho nejlepší vlastnosti. Kritické a tìžké èasy 
vždy provìøují charakter èlovìka. A ten Fran-
tišek prokázal v míøe vrchovaté.

Vzpomínám si na chvíle, když jsme spo-
leènì s kolegou Vladimírem Líbalem navštívili 
Františka v plzeòském hospicu tìsnì pøed je-
ho úmrtím. Bylo až neuvìøitelné, jakou vitalitu 

„silný“ apod. v hlavní úloze soudù typu 
„neobyèejnì silné autorské poetice“ nebo 
„jeden silný pøíbìh“. V èem tkví ta dokona-
lost? Jsou vùbec kdy nìjaké texty dokonalé? 
Proè nebo v èem jsou ty èi ony texty tzv. 
silné? Z recenzí to není vždy patrné, spíše     
v tom publicistickém bahýnku tápáme a do-
mníváme se pøitom, že nechat ètenáøe v ne-
jistotì, tj. aby si domýšlel, nejspíše nebyl 
žádný tvùrèí zámìr...), nešetøí s vágními 
slùvky „pravda“ èi „opravdovost“ (konkrétnì 
napø. v recenzi na knihu Evy Válkové: „Vzni-
ká tak vycizelovaná poezie plná smutku, 
bolesti, ale také opravdovosti.“ V èem je 
poezie opravdová? A co je ona opravdovost, 
resp. pravda v umìní? Není to zároveò fikèní 
nebo fikcionální prolhanost?), uchyluje se       
k vyprázdnìným publicismùm, které se tváøí 
coby zajímavózní aktualizace (napø. takøka 
mytický „vìèný hledaè“ nebo se onde vy-
loupne omšelé „jazykové hledaèství“ èi bájné 
nalézání „optikou vìèných hledaèù“ na nás 
vykoukne jinde, až ustrneme), jinde sklouzne 
k totálnì laickému (aè je autor vystudovaný 
odborník filolog) druhu charakterizací „po-
daøenou knihou veršù“ nebo „umocòuje 
celkovou atmosféru knihy“ (za všecko hovoøí 
vpravdì „høejivé“ zakonèení recenze na sbír-
ku Tamary Kopøivové: „/.../ napsat tak kultivo-

vanou sbírku vyzrálé poezie, která ètenáøe 
sice nepøekvapí, ale o to více potìší a za-
høeje.“ Z takových pasáží lze zùstat sedìt      
s otevøenou papulí, by� zahøátì na pokojovou 
teplotu.).

Soudíme, že zásadní problém tkví v ná-
sledujícím. Šípova kritická tvorba vlastnì  
neví, èí je nebo pro koho je: pro filosoficky 
zasnìného bohemistu, anebo pro tetky u ka-
fíèka a bábovek, co se rády zahøejí rozmilými 
veršíky jejich kámošek èi kámošù? Možná 
kdyby si Martin Šíp dùslednì tuto otázku 
položil, nemohli bychom jeho recenze nazvat 
formální, možná i žánrovou neukáznìností. 
(Pozor: Nic proti jakýmkoliv proti-systémovým 
schválnostem! To je právì vìc kýžená, plod-
ná. Avšak zde nekráèí o zámìrnou naschvál-
nost, a pokud pøeci jen máme co do èinìní      
s literárnìkritickým nonkonformismem, tak        
s šerednì neš�astným pokusem o nìj, jak 
jsme snad uspokojivì ilustrovali.) Když se     
to vezme kol a kolem, pokud se o literatuøe, 
zvláštì o té regionální, zhusta vytrvalecky 
mlèí, mùžeme být se zavøeným okem rádi        
i za Šípovy nedùslednosti èi nepovedenosti – 
budeme ale mít sílu mhouøit oko nebo hned 
obì? Soudíme, že spíše ne. 

 

                               Vojtìch Nìmec
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v tak tìžké situaci projevoval, jak žertoval –    
a vypadalo to, že svou nemoc nebere vùbec 
na vìdomí. Odcházeli jsme od nìj s pocitem 
hluboké úcty.

I po èase je mi moc líto, že František 
Juøièka navždy odešel. Chybí mnì. Nám 
všem chybí. Lidé jako on se nedají nikým 
nahradit.

                                         Martin Baxa

Ono se øekne: Napiš…
Ano, ono se øekne. A ono se i lehce øekne: 

Napíšu. Ale co pak? Venku se smráká, zase 
máme pøed sebou ty protivné ètyøi mìsíce – 
listopad, prosinec, leden, únor – a pøipadám si 
jako v kleci, není kam prchnout. Na stole 
pøipravené dvì sklenky, že by na odehnání 
neèasu? Ale kdež, mám pøed sebou úkol: 
pøipít dvìma autorkám, oslavenkyním v mì-
síci listopadu. A prý jen pár slov.

Ne, nebudu vytahovat jakási data, jsou to 
pøece dámy. Jen pøipomenu, že jsme si zase 
trochu obnosili èas. My, jeden každý... Leží  
mi ten úkol zatracenì v hlavì – co chvíli se 
probouzím z chatrné døímoty, sáhnu po tužce 
a papíru, dìlám si poznámky, na co bych ne-
mìla zapomenout, až budu smolit tyto øádky, 
které by mìly øíci, že si tìch dvou holek vážím 
a mám je ráda (a je to venku!)

Dvì autorky – tak jiné, tak rozdílné! Jak 
jsou ty jejich knihy (a každá jich má docela 
úhledný štùèek) podobné svým autorkám, jak 
jsou autorky podobny svým hrdinùm! Jak 
chápou život, jak o nìm vyprávìjí!

Zahloubaná prozaièka Míla Ledvinová, 
hluboce ponoøená do nesnadného, nìkdy zdá 
se skoro mlžného osudu tìch, po kterých se 
život prošel a zanechal nìco modøin. Nìkdy 
mi, pøiznávám, její pøíbìhy a postavy dìlají 
tìžkou hlavu, nesnadno uchopitelné, obèas     
i tìžko akceptovatelné – ale snaž se, milý 
ètenáøi, spolupracuj! Miloslava Ledvinová jim 
rozumí, ví, jak žijí, zná jejich cestu, její zá-
kruty, její pøíèiny – a vypráví o tom, A že to 
nìkdy drhne o kùži? Samozøejmì! Taky si 
toho lízla, také to v sobì nese, nesmazatelnì. 
Psát umí a má o èem, její knihy ale vìru ne-
jsou ètení k vodì. Musí se nad nimi hodnì 
pøemýšlet, což obvykle bolí. A ètenáøi? Chtìjí 
spíš nìco, co tolik nedrhne po štìrkové cestì.

Jarka Málková je pøedevším básníøka      
(i když „má na svìdomí“ také menší prózu), 
žena s velkým srdcem, v nìmž dominuje 
rodná Plzeò, Francie a silné sociální cítìní. 
Se stále pøipravenou náruèí pro pochopení 
radostí i bolestí druhých, i pro tajné sny, s ni-
miž na veøejnost nechodíme. A to pøesto, že 
se èas od èasu najde nìkdo, kdo si potøebuje 
ne-li kopnout, tedy urèitì dloubnout loktem do 
žaludku. Bolí to, jak jinak, ale z jejích veršù     
i potom, navzdory problémùm zdravotním       
i jiným stále ještì sálá závidìníhodná energie 
a nápady, na jejichž uskuteènìní okamžitì 
zaèíná pracovat – napø. poøady Ženský hlas – 
i nadìje i chu� se ještì o nìco podstatného 
poprat.

Obì ohmatávají ten zatracenej život po 
rubu i líci – a všude samé uzlíky – ale to nic, 
každý pøebíráme pøed vlastními dveømi haldu 
nìèeho, co nemá jména. Nevíme, co nalez-
neme, s èím se setkáme, ale to pøece ještì 
neznamená, že to tam necháme napoøád.  

Myslím, že bych mìla podìkovat. Podì-
kovat za to, že jste, dìvenky, vìnovaly kus 
života nìèemu, co vás v žádném pøípadì ne-
uživilo, ani slávu nepøineslo (ostatnì, je to jen 
ta polní tráva), možná pár ètenáøù, pár po-
sluchaèù, kteøí pøijdou na autorský veèer. 
Snad to nìkomu z nich pomohlo ve chvíli, kdy 
se mu cosi dùležitého bortilo v prstech. A to  
se nezapomíná. Každý dobrý skutek se  vrátí, 
èastokrát pozdì, obèas moc pozdì, ale je to 
semínko, které jsme vložili do zemì a ono 
vzejde... Neøíkám to pro útìchu, myslím, že 
vím. Vy jste sázely poctivì. Dìkuji za všechny 
obdarované! 

Až pøíštì pøijedu do Plznì, pùjdu kolem 
Bartolomìje, pohladím andìlíèka (však to 
všichni známe), budu vám obìma pøát hodnì 
sil, zdraví i radostí a nìco (velké NÌCO) krás-
ných myšlenek a slov. Zaklepe-li radost u va-
šich dveøí, otevøete je, však bylo naèase.

Do tìch dvou osiøelých sklenek na stole 
naleju èervené i bílé (ani nevím, která z vás 
jaké pije – mea culpa!) a pøipiju vám. Upøím-
nì. A jdìme, dìvenky, ještì kousek cesty…  
Nechám toho pokusu o povídání, nechci, aby 
z toho snad vznikl nìjaký další pøíbìh.

Vaše kamarádka 

                                        Karla Erbová
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Jan Jelínek

Rébus è. 9

VARIACE NA DANÉ TÉMA
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