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EDITORIAL 1

Zdvižením oboèí jsem ti položil otázku.

Jan Jelínek

Zaènìme gratulacemi: Jan Jelínek se 
dožívá životního jubilea a Pavel Štýbr se 
také dožívá životního jubilea. Co k tomu 
dodat jiného, než jim srdeènì pogratu-
lovat a popøát ètenáøùm Plže, aby si        
v tomto èísle pøeèetli pøíspìvky obou ctì-
ných jubilantù? Nebudou litovat! Autoøi 
ani ètenáøi. Pavlu Štýbrovi blahopøeje       
i Stanislav Bukovský. Dále: Pamìtníci se 
jistì rozpomenou na starší vtipný italský 
film, v nìmž kultovní Monica Vittiová øí-
ká, že ví, co ví apod. Ten si vybral k roz-
boru Jan Jelínek, jemuž Plž vdìèí, že   
po celý rok obš�astòoval jednu stránku 
èasopisu zdánlivì zcela srozumitelnými 
rébusy, nad nimiž si ovšem kdekdo lámal 
hlavu. Aè víme, že víme atp. Zda i jubi-
lující Štýbr, nevíme: také o nich mohl 
napsat básnièku.

Jiné než prosincové èíslo už v kalen-
dáøním roce nevydáme, snad však ète-
náøe Plže nezarmoutí! Potìšit by je 
mohla a mìla ironická povídka zkuše-
ného prozaika Lubora Falteiska, kterou 
uveøejòujeme v rubrice Navštívenka. Též 
v pøíštím roèníku hodláme tuto „cizokraj-
nou“ rubriku zachovat, i když se možná 
neobjeví v každém èísle. Rubrika Pøíbìh 
na pokraèování zdárnì doputovala k zá-
vìreèné èásti, s texty Milana Èechury se 
ale nepochybnì budeme v Plži napøes-
rok setkávat i nadále, pouze to budou 
jiné texty a jiná rubrika. Ètenáøská ve-
øejnost si vyžádala zachování autorské 
rubriky Marka Velebného a rádi jí vyho-
víme, takže ani jeho vyprávìním o labuti 

nic nekonèí. A co poezie? Jsou tu pøe-  
ce básnì Ivy Sýkorové. A co próza? 
Nuže, pøesvìdèujeme se, že Ivo Fencl 
dovede naskicovat výteènou povídku. 
Kdo však umí napsat esej o próze a ten-
tokrát o poezii, dokonce i o nesnadno 
interpretovatelné poezii Roberta Jandy, 
to je Vojtìch Nìmec. Chvála mu! Co 
Mladý Západ? Pár dobrých próz niko-  
ho nezabije, proto uveøejòujeme hned 
páreèek kratších a odlišných „mladých“ 
povídek z per Jana Paura a Petra 
Pánka.

Vìøíme, že v Plzni alespoò obèas 
kvete a vykvete krásná literatura, neje-
nom však jistìže v Plzni: v Rokycanech 
žijící Kateøina Jirková vydala knihu tuze 
inteligentních fejetonù èi mikropovídek, 
jimž v osobité tóninì (pùvodnì co 
slavnostní laudatio) skládá hold básník   
a guru š�áhlavický Ivo Hucl. Mluvit o vá-
noèním dárku bývá notnì  konvenèní,  
leè debut Jirkové s názvem Naboso je     
z ètenáøského pohledu vánoèní dáre- 
èek jak víno. Její knížku v ruce jakoby 
tøímajíce mùžeme vinšovat všem vìr-   
ným ctitelùm Plže klidné a pohodové 
svátky. A pak i celý nový rok. Snad opìt        
s Plžem, jak jinak. 

P.S. Po vytištìní listopadového Plže    
a také po uzávìrce prosincového došla 
do redakce smutná zpráva, že v øíjnu 
zemøela ve vìku nedožitých osmdesáti 
let a našich bezadresných gratulací pro-
zaièka Miloslava Ledvinová.



2POEZIE

Iva Sýkorová

Na hladinì mì drží malý mìkkýš
AUTOBI(BLI)OGRAFIE

Mám žánrovì horizontální zábìr
Hladinu zèeøí
tu prózièka, tu báseò,
reflexe, pohádka, pøeklad, fejeton…
nejèastìji popis projektu
a žádost o dotaci
Skrývám se za horami 
i ptáky u krmítek
Ale nejradìji – spøádám sítì
a do nich lovím autory –
osoby blízké
A� blýsknou se oni,
kteøí umí psát a tvoøit
Pak se cítím jako libela
       – kapka vody v rovnováze

PROFESNÍ VYZNÁNÍ

V oèekávání velkého tøesku
kladu slovo ke slovu
cihlu k cihle 
stavitelù chrámu nevšedních dnù

Radost až do pùl páté
plné regály vìèné pomíjivosti –
nìmý hlas mudrcù
sentiment Harlekýnù
bedekry pro laèné…

Na hladinì mì drží malý mìkkýš
Jsem š�astný šašek
z království knih

PLANETA ZEMÌ

Je nemocná lidmi
Chytla je jako vši 
– až na šibenici
Jen zamilovaní tuší

Život bez tebe
je èerná díra
spotøebované energie
virtuálních lásek

A každý okamžik naplnìní
je blíž
definitivnímu konci vesmíru

POLITIKA

Tìch slov už nepochytáš
co musela se shrabat
Potrhané projevy agilních øeèníkù
vášnivých trubaèù
svých geniálních myšlenek
Seschlé a scvrklé

Slova    Slova    Slova
rozvátá vìtrem po námìstích

Nìkterá jak osiky se chvìla
vzrušena touhou
dolétnout k uším posluchaèù
Jak spermie bojovala o život
Usadit se a vzklíèit

Ale jen pravda dorazí až k cíli
A té nebývá mnoho

OZNAMUJE SE 
LÁSKÁM VAŠIM

Poezie je jako žena
Rodí básnì
Verše – jeden za druhým
Dvaaètyøicet brachù 
se nepovedlo
A ten malièký



ZODIAK

Narodil se èas                           
                          Kozlík bílý                                                
                                               Po kameni skáèe
Stvoøitel z provlhlých peøin
                          poznání sype
Jak hejno rybek vloèky víøí                             
                          A tají
                                               Co tají?
Èlovìk               Jehnì           Beran                             
                          Se zarputilostí životem jde
V koridì vyzývá na souboj soka                             
                          Rudo pøed oèima
Milosti má                             
                          Dvì tìla a jedna duše jsme
Jen ve vzpomínkách vrací se jak rak                            
                          Záblesk exploze štìstí
Nanosekunda kosmu                             
                          Když slunce zatøepalo lví høívou
To dívka èistá zjevila se v nich                            
                          Støepiny rozkoše
Na váhy svìdomí klade muž skutky a lásku                             
                          Lásku s níž odchází pøedevším
Na vlasci život se zmítá                             
                          Než pøestøihne jej klepeto štíra smrtonoše
A do vìènosti letí šíp                             
                          Když støelci tìtiva praskne

3

bìžel 
do komùrky na hambalky
A tam se vyplakal

S básníky je to prý stejné

* * * 

Èas dìtství byl bezbøehý
Do kopce však voda nepoteèe

Co dal bys za tunel v písku,
kulièku, autíèko…
Co za ètvrtý rozmìr?
Leporelo pohádek

I kdyby sto a sto hvìzd spadlo,
pøání se nesplní

* * *
Vìøe

Navléká dny na zápalnou šòùru
Dny bez polární záøe
Bílé noci
V bøiše korálový útes
Onkologie – ètvrté patro, pokoj èíslo dvì
Strop – plátno
pro nìmý film bez titulkù:
skeèe milostných okamžikù
porod syna
poèítání Vánoc
pracovní výkaz služeb
tíha odpovìdnosti
a strach k uzoufání
Scénáø a režie?
Ta dìvka neúplatná!
Poslední pokyny –
lunt už hoøí…

Smrt krade!

Ilustrace Miloslav Krist



4PRÓZA

Jak tu sedíte a chlastáte, nikomu se 
nic podobnýho nestalo, nikomu. Jsem 
jakej jsem. Mám v práci favoritku, je jí 
pìtatøicet, zove se Veronika; ale favo-
ritka, to neznamená milenku. I když já 
Veroniku miluju. Co jste se ptali? – Jestli 
mi byla sympatická na první pohled?    
To se rok vrbilo. Pracuje jako referentka. 
V cestovním ruchu. Zaujala mì chùzí! 
Kouká furt na zem. Nìkterý chodìj 
fofrem, ale nenápadnì, jen se mihnou. 
Tím spíš se votoèíš! Jí trému vìøim. Je 
taková. Co já bych o ní øek? Oèi má, 
vlasy. Ty si rozpouští. Chodí v sukni a vy-
myká se. Bude vám jediná. Na svìtì.    
V kosmu. Mnì to tak pøipadá. Máme 
nìco spoleènýho. Špetku toho... Autis-
mu. Je pùvabná nenápadným zpùsobem 
dámy. Skrytì na sobì dìlá. A to by ne-
musela. Mnì staèí, jaká je. A� bude se-
behùø vypadat, zùstanu oddanej.

Jednou veèír se vrátila ze služebky, 
jejich auto se jen zhouplo za budovou 
úøadu, vystoupily s Ilonou, která má ty 
cesty na starost, a já je jako nìkdo         
z ostrahy pozoruju kamerou. Vykládají. 
Já vám Veroniku ani nepoznal, tak moc 
byla po pøíjezdu z Varšavy letní.

Nechybìl ani on. Mladík jejího vìku. 
Ještì nepøijeli a už pøecházel pøed úøa-
dem. Náhle mu zabzuèel mobil. Usmál 
se a hned vyrazil k parkovišti. Tu vám 
jsem si teprve vzpomnìl,  že je Veronika 
asi rok vdaná. To je pøece Jakub! Mì 
nezaujal, ale je jiná vìc, když sledujete 
setkání dvou lidí, první letmý dotek, 
úkroky toho páru.

Asi pøed ètvrtrokem jsem potkal ve 
mìstì pøed kavárnou její kolegyni Irenu, 
která je na mateøské, a prohodili jsme 

Veronièiny pøívìsky a smrt básníka

Ivo Fencl

pár vìt. „Veronika se mi svìøila, že taky 
stojí o dítì,“ povídá Irena.

„To by ovšem zmizela z úøadu,“ øekl 
jsem a nyní se lekl. To, jak se kamera 
otáèí nad parkovištìm, je patrno. Vero-
nika ví, že je sledována. Pøesto jsem 
zaostøil a nedávno, cestou do práce, 
potkal tutéž dámu pøed úøadem. Ten- 
krát èekala ona a mìla dobrou náladu. 
Žertem jsem øekl: „Vy jste mi povìdomá! 
Neznáme se z Malty?“ Potøásla hla-   
vou i vlasy. A já: „Vy jste tak zajímavá. 
Èekáte na nìjaké auto?“ Pøikývla. Za 
mìsíc jsem navštívil jednoho starého, 
významného básníka, se kterým kama-
rádím. Po chvíli mì pozval do druhého 
pokoje, kde èekaly knihovny. My je 
prohrabávali a na jedné fotografii za 
sklem jsem si náhle všiml básníka a je-
ho nedávno zesnulé paní a ještì dvou 
mladých lidí. „Kdo je to?“ A tím jsem 
zjistil, že si Veroniku vzal básníkùv vnuk 
Jakub. Hu! A teï ví, že se koukáš, a po-
dle toho jedná. Nebo ne? Veronika se 
usmála. Taky to ví? Netìší ji nakonec  
má pozornost? Do objektivu se nedívali, 
ale divné je, že se nenechala políbit. 
Když Ilona zmizela, stáli tam pøitom sa-
mi a na zadek jí sáhl beztrestnì. Padl na 
mì splín. Odjeli a spustila se mi krev. 
Naštìstí jen z nosu. Lepší než breèet!   
Krev smyjete. 

„Keï súdi� �a chcú...“ zpívala jiná 
dáma v rádiu a veèer jsem šel úøadem 
na obchùzku. Po pìtadvaceti minutách 
putování jsem míjel Veronièinu a Iloninu 
kanceláø. Vedle jsou schody do suterénu 
s pochromovaným zábradlím, po kterém 
jedu vždy pøedloktím, protože držím pí-
pák, tu trasu já šel milionkrát. O nìco 
jsem tentokrát zavadil. Náramek? Ne. 
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Prostá gumièka do vlasù, ale s kamínky. 
Nìkdo ji navlékl na zábradlí mimo zorné 
pole kamery. Nìkdo? Co když ji tu Ve-
ronika nechala mnì? Tak dlouho pøece 
vykládali auto a na chvíli odbìhla. Tý jo, 
to mám štìstí! Ona na mì myslí. Jak 
milé! „Ach, mùžeš se koukat, ale jen 
málo, a tady máš talisman. Tím ale asi 
konèíme.“

Bývalý bachaø si snad myslil, že jsem 
se do nìj zamiloval, když jsem se vrátil  
z obchùzky tak zmìnìný! Netušil prav-
du. Ale štìstí vždy trvá jen chvíli. Stál 
jsem u monitorù. I písnièky potvrzovaly 
zamilování. Mé pøedešlé lásky zmizely. 
Jenže s odstupem jsem romantický 
nález pøívìskù pøehodnotil. Já hlupák! 
Veronika nemohla být natolik pøedví-
davá. Sice ví, že chodbou chodíme, ale 
nevisely snad pøívìsky na zábradlí už 
celé mìsíce? Snad jsem je ani nevnímal. 
Dobrá. Ale proè jsem je zachytil zrovna 
dnes? A pak jsem pøišel domù. Veronika 
mìla profil na facebooku.

„Pracuju jako Amundsen,“ stálo tam.     
Vlastnì jsem jí za poslední mìsíce 
párkrát poslal odkaz na písnièku. Vero-
nika nereagovala, ale když mì obèas 
míjela u recepce, usmála se jinak. Nebo 
ne? Vždy jsme se pozdravili. Vybìhla 
pak na sluníèko a za pìt minut se vra-
cela se svaèinou. Mìl jsem ji oslovit! 
Nìjaké virtuálno na internetu se pøece 
nepoèítá. „Vám to sluší!“ To jsem ale už 
øekl. Takže teï... Ale ne! Pøepadl mì 
pocit, že o mé skryté lásce na úøadì 
každý ví. A nejen to. Spikli se a budou 
pøede mnou Veroniku chránit. Zrovna  
jim je podezøelé, proè dìlám pøesèasy.   
A pøívìsky? I to je past. A tu mi bzuèí 
telefon. „Odemkl byste, prosím, teï hned 
kanceláø v pátém patøe za horním par-
kovištìm?“

Hle, zkouška! Sledují, zda místo vý-
tahu neužiji schody a nepùjdu ze sute-

rénu Veronièiným pøízemím. Vtom mì 
napadlo: Co zajít – pod nìjakou zámin-
kou – do Veronièiny kanceláøe?

Na monitoru jsem náhle spatøil správ-
ce budovy a jeho zástupce. Zkoumali 
dveøe do ulice mezi úøadem a sousední 
školou. Už nazítøí Veronice ten výhodný 
východ zapeèetili. Ani ostatní úøednice 
už tudy nemohly vycházet. Možná kvùli 
mnì! Vtom oslovil mou kolegyni v re-
cepci postarší cizinec: „Pøijel dnes pro 
Veroniku manžel?“

Nebo jsem si onu otázku vysnil? Muž 
zde již nebyl. Veronièin táta? Ten by mi 
dal! Chce ji vzít domù? Ach, proè jen se 
chovám jako mrtvý brouk?

Ale co kdyby se do mì zamilovala? 
Tøeba jo. Ale všichni to dávno vidí a hlav-
nì její rodinì se nelíbí, že mi Veronika 
nenápadnì nadbíhá. 

„Z cestovního ruchu chtìjí otevøít 
garáž!“ ozvala se recepèní. Povídám:   
„Tu si pøece vždycky otvírají sami.“ 
„Dnes chtìjí.“ Vyšel jsem na parkovištì   
a Veronika tam neèekala. Jen úplnì cizí 
kluk a holka. S pár žerty jim otevírám 
vrata do podzemí, vracím se  za recepci 
k monitorùm a pravdìpodobnost Všeo-
becného Spiknutí je, pravda, malá. Ne? 
Jenže stihomam má jednu vlastnost. 
Vrací se. A fantazie má vlastnost druhou. 
Rozkresluje pøíbìhy a zhuš�uje je.

Zapomnìl jsem na Veroniku. Až po 
letech, kdy šla na básníkùv pohøeb. To 
už byla rozvedená.

Držela se v povzdálí umìøenì oble-
èena, konverzovala s øeditelkou divadla 
a já chtìl blíž, oslovoval známé, až jsem 
stál u tebe, Veroniko. Ale nedokázal  
jsem mluvit. A co je trestem za zbabì-
lost? Stesk, stesk, stesk. Jen ve snu     
mi proto píše: „Nemiluji tì! Pøesto pøijï 
ke stromu pøání.“ Èekám v koøání od 
rána, celý krásný letní den a noc a den   
a noc a den a noc a rád a navždy. 
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Což je název (a èeský pøeklad názvu) 
italského filmu z roku 1982 s Albertem 
Sordim a Monicou Vittiovou, ale také 
úsloví, které vystihuje vztahové situace, 
v nichž si dva úèastníci nonverbální ko-
munikace uvìdomí a procítí své vzájem-
né pozice. Obvykle bývají kontroverzní, 
ale úsloví pokrývá i vztahy neutrální èi 
kooperativní.

Èeští distributoøi filmu „Vím, že víš, že 
vím“ (Io so che tu sai che io so) „objas-
nili“ smysl názvu filmu ètenáøùm násle-
dovnì: „ty to víš, a já to vím, že ty to víš 
a ty to víš, že já to vím, že ty to víš“. 

Nevím, jak vám, ale mnì to vysvìtlení 
pøipadá zmateèné. Už jen tím, že úsloví 
(i název filmu) zaèíná z obvyklé vstupní 
pozice „já vím“, ale pøedložené vysvìt-
lení zaèíná „ty víš“, tedy jaksi z opaèné 
strany. Opaèný by pak mìl být i název 
filmu: „Víš, že vím, že víš.“

Zkusme tohle podezøelé vysvìtlení 
distributorù napasovat na nìjakou reál-
nou životní situaci. Kupøíkladu: „Ty to 
víš, (to = že spím s tvou manželkou),      
a já to vím (to = že spím s tvou man-
želkou), že ty to víš (to = že spím s tvou 
manželkou) a ty to víš (to = že spím      
s tvou manželkou), že já to vím (to = že 
spím s tvou manželkou), že ty to (to = že 
spím s tvou manželkou) víš. Což zní – 
kvùli výrokùm „já to vím, že spím s tvou 
manželkou“ – dost pitomì, protože „to“, 
že já spím s jeho manželkou, jaksi ne-
mohu nevìdìt.

Aby vysvìtlení dávalo smysl, jen jed-
no „to“ (to = že spím s tvou manželkou“) 
evidentnì nestaèí, zapotøebí jsou – do-
mnívám se – tøi rùzná „to“; „to “ za-1

stupuje „že spím s tvou manželkou“, „to “ 2

zastupuje „že víš, že spím s tvou man-
želkou“, „to “ zastupuje „já vím, že víš, 3

že spím s tvou manželkou“. Takže si jako 

Io so che tu… Vím, že víš, že vím
Jan Jelínek

zkoušku, zda je tento pøedpoklad správ-
ný, vysvìtlení distributorù s uvedenými 
tøemi rùznými „to“ rozepíšeme:

„Ty víš, že spím s tvou manželkou      
a já vím, že víš, že spím s tvou man-
želkou, ty víš, že já vím, že víš, že   
spím s tvou manželkou a ty víš, že spím 
s tvou manželkou, já vím, že víš, že 
spím s tvou manželkou, ty víš, že já vím, 
že víš, že spím s tvou manželkou.“ Nyní 
už to úsloví i v této pøevrácené podobì 
dává vìtší smysl, ale bùhví proè mìli 
vysvìtlovaèi potøebu situaci popsat dva-
krát stejnì, když úplnì postaèí první tro-
jice výrokù: „Ty víš, že spím s tvou man-
želkou, já vím, že víš, že spím s tvou 
manželkou, a ty víš, že já vím, že víš,  
že spím s tvou manželkou.“ Tento non-
verbální ping-pong mezi podvádìným    
a podvádìjícím probìhne v naší modelo-
vé (ale i v reálné) situaci pokaždé, když 
se ti dva náhodnì potkají, ale kromì ná-
rùstu emocionálního napìtí tìm dvìma 
žádnou novou informaci nepøinese.

Situaèní potenciál úsloví „Vím, že víš, 
že vím“ je však mnohem obsažnìjší       
a dynamiètìjší, než aby se vyèerpal pøí-
pady, kdy je obìma stranám už vše z døí-
vìjška jasné. Zajímavìjší jsou ty životní 
situace, v nichž se princip „Vím, že víš, 
že vím“ zaène po vstupním informaèním 
impulzu teprve postupnì naplòovat. 
Kupøíkladu v karetní partii:

„Vidím, že jsi postøehl, že jsem v tom-
to kole pøi rozdání karet podvádìl. Po-
znal jsem to podle toho, jak se ti pøi po-
hledu na mé rozdávající ruce prohloubila 
vráska mezi oboèím, a že jsi ke mnì 
vzápìtí zvìdavì zdvihl oèi. Na tuhle tvou 
reakci jsem èekal, protože jsem pøed-
pokládal, že ti mé podvádìní neunikne,  
a tak se naše pohledy støetly a beze slov 
si vymìnily nìkolik informací. Svým 
pátravým pohledem jsi mi dal najevo,   
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že sis mého podvùdku všiml a zároveò 
ses jím zeptal, proè podvádím. A já ti  
tím, že jsem (na) tvùj pøekvapený a tá-
zavý pohled èekal, dal najevo, že jsem si 
všiml, že ty sis všiml, že podvádím.“

Nyní do zkoumané situace vložíme na 
patøièná místa patøièné èásti zkoumané-
ho úsloví.

Vidím (vím), že jsi postøehl (že víš), 
že jsem v tomto kole pøi rozdání karet 
podvádìl. Poznal jsem to podle toho, jak 
se ti pøi pohledu na mé rozdávající ruce 
prohloubila vráska mezi oboèím. Vzápìtí 
jsi ke mnì zvìdavì zdvihl oèi. Což jsem 
oèekával, a tak se naše pohledy støetly   
a beze slov si vymìnily nìkolik informa-
cí. Pátravì ses mnì zadíval do oèí, èímž 
jsi mi dal najevo, že sis mého podvùdku 
všiml (že víš) a zároveò ses jím zeptal, 
proè podvádím. A já ti tím, že jsem (na) 
tvùj pøekvapený a tázavý pohled èekal, 
dal najevo, že jsem si všiml (že vím), že 
ty sis všiml (že víš), že podvádím.

Seøadíme-li postupnì obsah závorek 
a z výsledku odstraníme nadbyteèné   
„že víš“, dostaneme tvar „vím, že víš,  
že vím, že víš“. Což nám – zatím pøed-
bìžnì – ukazuje, že v reálném svìtì 
úsloví „vím, že víš, že vím“ prùbìh a vý-
sledek dvoustranné výmìny nonverbál-
ních informací plnì nevystihuje, že by 
mìlo být rozšíøeno z „trojice“ na „ètveøici“ 
„vím, že víš, že vím, že víš“.

Abychom tuto domnìnku potvrdili, 
musíme nonverbální komunikaci nad 
podvodným rozdáním v partii, v níž já      
a Pažout hrajeme spolu, provìøit dùklad-
nìji. Z pohledu mého spoluhráèe Pa-
žouta odpovídá úsloví „vím, že víš, že 
vím…“ jím prožívané skuteènosti: Já, 

1Pažout, jsem postøehl („ vím“), že jsi 
rozdání „cinknul“. Proto jsem na tebe 
zkoumavì pohlédl, a z tvého výrazu 

2 1jsem pochopil („ vím“), že víš („že víš“), 
1že já vím („ vím“), že jsi podvádìl. Ale 

nejen to, zdvižením oboèí jsem ti položil 
otázku, proè jsi rozdání zfixloval. Odpo-
vìdìl jsi grimasou „nic se nedìje“ a ne-
nápadným pokrèením ramen.

Pozorný ètenáø si jistì povšiml, že 
poèáteèní „vím“ se v Pažoutovì situaci 

1vyskytuje ve dvou varietách. První „ vím“ 
není Pažoutem vìdomì komuniko-
vané, protože Pažout neví, zda si spo-
luhráè (já) všiml (jestli já vím), že Pa-
žout postøehl („že ví“) že fixluji. Teprve 
Pažoutovým nonverbálním signálem 
(významným oèním kontaktem se mnou, 
se svým spoluhráèem) vstoupilo Pažou-

2tovo „vím“ („ vím“) do vìdomé obou-
stranné komunikace, následnì dopl-
nìno nonverbálním dotazem (zdvižené 
oboèí a déletrvající pohled do oèí spolu-
hráèe) na dùvod fixlování.

Zrcadlovì opaèná je situace z mého 
pohledu, z pohledu rozdávajícího: Pøiro-

1zenì vím („ vím“), že podvádím. A všiml 
2jsem si („ vím“), že jsi, Pažoute, mùj pod-

1vùdek postøehl. Že to víš („ víš“), jsem 
poznal podle toho, jak se ti pøi pohledu 
na mé rozdávající ruce prohloubila kol-
má vráska u koøene nosu. Vzápìtí ses 
mi pátravì zadíval do oèí, èímž jsi dal 

2najevo, že víš („ víš“), co jsem provedl    
a spustil jsi tím naši nonverbální komu-

2nikaci, protože zatím ještì ne- víš, ale 
1 1chceš vìdìt, jestli já „ vím“, že ty „ víš“, 

3a navíc, že ne- víš, proè se tak stalo.     
Z prvního pohledu do mých oèí jsi po-

2 2znal („ víš“) to, že já vím („ vím“), že ty    
2o mém fixlování víš („že víš“).

Navazující nonverbální otázku, proè 
fixluji, jsem zodpovìdìl zlehèujícím 
úšklebkem a lehounkým pokrèením 

3ramen, z èehož jsi pochopil, („ víš“) že 
3se nejedná o nic vážného („že víš“), že 

je to jen žert. 
Tuto ponìkud komplikovanou a ne-

pøehlednou situaci – což je pro realitu 
typické – si zjednodušme tím, že pone-
cháme stranou tu èást nonverbální ko-
munikace, která se ptá po dùvodech 
podvùdku, a pokusíme se obì hlediska – 
rozdávajícího: „(vím, že) víš, že vím, že 
víš“ a Pažouta: „vím, že víš, že vím“ – 
propojit:
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Pavel Štýbr 

Chudák odpadkový koš

Vidíme, že oba výroky mají nìkteré 
èásti stejné. Tyto dublety odstraníme tím, 
že výroky vzájemnì „vykrátíme“. Lze to 
provést dvìma zpùsoby:

a)  víš, že vím, že víš,   

     , že vím    
  

b)  vím, že víš, že vím,              

že víš, 

dostaneme výroky:

a) víš, že vím, že víš, že vím    

b) vím, že víš, že vím, že víš

které potvrzují náš pøedpoklad o nutnosti 
zkoumanou relaci „vím, že víš, že 
vím…“ rozšíøit na

„vím, že víš, že vím, že víš“ 
/respektive/ „víš, že vím, že víš, že vím“.

Ovšem vzhledem ke skuteènosti, že 
každý úèastník komunikace nahlíží si-

vím, že víš

víš, že vím     , 

tuaci vždy nevyhnutnì nejprve ze svého 
1hlediska, z pozice „ vím“, odpovídá reál-

ným situacím nonverbální komunikace 
dvou aktérù „ètyøèlenný“ výrok ve tvaru 
b) „vím, že víš, že vím, že víš“, a to 
(pouze) pro pùvodce situace. V našem 
pøípadì pro falešnì rozdávajícího. Ko-
munikaci pasivního úèastníka situace 
(Pažouta) dostateènì vystihuje tvar: 
Vím, že víš, že vím… 

Ale nedosti na tom: Aniž si musíme    
o karetním podvùdku cokoli øíkat, my oba 
– já a Pažout – jeden o druhém naprosto 
spolehlivì víme i to, že po skonèení hry 
druhým dvìma úèastníkùm partie nic 
neprozradíme. Za prvé proto, že proti 
tìm druhým dvìma hrajeme vždycky 
spolu, za druhé proto, že jsme s Pa-
žoutem pøátelé, za tøetí proto, že ti druzí 
dva jsou naše manželky. A za ètvrté pro-
to, že ženáèùm nic dalšího vysvìtlovat 
netøeba.

JUBILEUM

Voda = ava

Vlt  -  ava

Sáz  -  ava

Ot    -  ava

Ond -  ava

Jihl  -  ava

Úhl  -  ava

Úsl  -  ava

Mor -  ava

Pál  -  ava

Šum -  ava

(Pálava by mohla odkazovat 

k vypálené vodì, suché oblasti

Šumava naopak k vlhkému lesu

tu vodu tam cítím v obou pøípadech
zároveò jako jakési znevážení øádu
pøedešlého tvrzení)

xxx

Nejvíc nìmecky mi znìjí køestní jména
Herrmann, Hans, Fric, Helmuth, Icik

Starší kluci z našeho pohranièního 
                                                 mìsteèka
øíkali Nìmcùm frickové
Vídeòáci nám na oplátku
du Wänl Wänls
Vašku Vaškovatej



9

xxx

Tak uvažuje zemìdìlec
Pokud tráva naroste po kotníky
chcípnem hlady
dá-li bùh po kolena
bude plná stodola
kdyby se urodilo po hlavu stojícího èápa
po ptáka
zajel bych do mìsta 
a dìtem koupil èokoládový bonbony
manželce silonky
nebo nìjakou pìknou blùzku

Musím se oženit – máma celý dny brblá
od rána hudruje                                                           

xxx

Chudák odpadkový koš

Bìhem hodiny
desátý bezdomovec
šacuje mu kapsy

Èerné mercedesy a audyny
pøedstíraj slepotu

xxx

Vìdí vùbec ve mìstì
že tráva doroste po prsa dospìlého
                                                    chlapa
a v kopøivách u potoka se úplnì ztratíš

Ne každý rok
ale stane se
že žita pøesáhnou ètyøi metry
To se pak štelují kombajny

xxx

Dìdinu zdìdit – po dìdovi

xxx

Když jsme zaèali sekat trávu
chytøí šneci si vylezli na lavièku

oprava:

Když jsme zaèali sekat trávu

atleticky zdatní šneci si vylezli na lavièku

chytøí rozsekáni na kašièku   

xxx

Kohouta chválit, chválit høebínek, 

                                        zobáèek, peøíèka

až se ti sám svalí do klína

psa s koèkou nechat stoèit 

                                do pøátelského klubka

veverèe usadit za límcem huòatého svetru

pak hlasem smíøeným vzpomenout 

                              neèekaný vánoèní balík 

s kalhotami a zkrvácenou košilí

kdy nezlomená vdova odbojnì uprosí 

                                             prvorozeného

k sepsání žádosti – neposlali jste tìlo, 

                                   vra�te alespoò kabát

celou noc pak v hrùze po domì prochodit

ve strachu z hloupého dopisu

schopného vyvraždit celou rodinu 

za èasného rána se brodit metrovými 

                                                     závìjemi 

do sousední vsi ke schránce s vhozeným 

                                                          listem

i s tím v povijanu 

jak èerní andìlé na kolenou celé hodiny 

                                                           èekat 

a se slzami v oèích a sepjatýma rukama 

                        ve jménu Panenky skákavé

uprosit poš�aèku znalou øíšských zákonù 

                                               k vydání listu

prolétlým meteoritem probrat se z úlevné 

                                                 samomluvy

zvíøata  k zdravému spánku uložit

nepouštìt televizi
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Petr slezl z motorky a vyrazil jako 
divoch pøes trávník k domku. Ve dveøích 
se srazil se svou starou tetou. S tou,      
o které se u nich doma odedávna øíkalo, 
že je dvojnásobná sestra. Byla totiž 
sestrou jeho matky – a pak taky sestrou 
v nemocnici. 

Teï mìla v ruce nákupní tašku a dru-
hou reflexivnì zvedla do výšky, jak se ho 
v zádveøí lekla. „Ha!“ vyjekla, ale hned  
se vzpamatovala a pohotovì øekla: 
„Prosím tì, to je dobøe, že jsi tady, Petøe. 
Máš èas?“ A když kývl, že zrovna jede 
tím smìrem – co by pro tetièku neudìlal, 
že – vtiskla mu do ruky plochý klíè a ráz-
nì øekla: „Prostì si odemkneš, pùjdeš 
nahoru a v pokoji vlevo je pøed oknem 
taková skøíòka. V té ho najdeš a do-
neseš  jí ho do ložnice, ano? Ale moc tì 
prosím, chovej se tiše, a� ji nevzbudíš, 
kdyby náhodou spala...“

Vybìhla za ním ven a do hluku jeho 
startující motorky už skoro køièela: „Já 
nevím, na co myslím, sakra, každý den jí 
pøece nechávám po ruce ruèník, kapes-
ník a teplomìr – a zrovna dneska na nìj 
zapomenu!“

Celé mìsto leželo té fiflenì ještì loni 
u nohou. Byla neskuteènì bohatá, ales-
poò podle povìstí, které o ní kolovaly. 
Nìkteøí jí závidìli, jiní obdivovali, další 
možná nenávidìli, ale pøitom k ní všichni 
dohromady chovali jakousi posvátnou 
úctu. Lidé z mìsteèka k ní mìli rùzné 
výhrady, šíøila se o ní øada pomluv, 
pøesto se stávalo, že když se do ní tøeba 
u holièe nebo v cukrárnì zaèal navážet 
nìjaký pøivandrovalec z jiného mìsta, 
všichni spoleènì ji zaèali hájit.

Petr si vždycky myslel, že je mu 
lhostejná, ale teï si najednou musel 

pøipustit zvláštní vìc – ona je pro nìj 
nìco jako idol. Symbol ženskosti, spole-
èenského úspìchu, nezávislosti… A na-
víc je absolutnì nedosažitelná. Taneè-
nice z velkého svìta. Krásná, slavná, 
jistì i bohatá a obletovaná muži – v noci 
se z jejích oken èasto rozléhal tlumený 
šum spoleèenských dýchánkù. Na dru-
hé stranì bývala k lidem uštìpaèná        
a povýšená. Vìdìl, že je až nežensky 
samostatná. Nejspíš bude i poøádnì na-
myšlená, uvažoval v duchu, mezitím co 
jeho levá noha pravidelnì øadila rychlost, 
vzápìtí poté, co ruka stiskla spojku. 
Všiml si dokonce, že èím intenzivnìji na 
ni myslí, tím jede rychleji. 

Když se jí stala ta nehoda, celé mìsto 
bylo štajf. Zaèali ji litovat, ale to mìla 
ráda ze všeho nejmíò. Z nemocnice ji 
brzy pøevezli domù, i když bylo známo, 
že žije docela sama. „Prostì nesnáším 
ten nemocnièní smrad,“ øekla drsnì bý-
valé zdravotní sestøe Faladové, když do-
hadovaly podmínky každodenní péèe. 
Na penìzích neskrblila, ale mìla tvrdou 
podmínku. „Musíte se postarat o to, aby 
mi nic nechybìlo. Slyšíte?“ zdùraznila. 
„Absolutnì nic! To znamená pøinést tøeba 
modré z nebe anebo se vypravit v zimì 
na jahody,“ zasmála se ostøe. A teta pøi-
kývla. Bez zaváhání. Ten plat jí za to stál.

Zabrzdil u vrat vilky a protáhl se do 
zahrady. Dvacet krokù mezi záhony plný-
mi kytek, pak dveøe s kovanou møíží. Za 
nimi v úkrytu èeká alarm, kdyby snad 
nìkdo nezvaný chtìl navštívit trvale 
ležící bohatou pacientku, o níž bylo 
známo, že žije o samotì. Ještìže mu 
teta zopakovala heslo, které musí vy�u-
kat u dveøí, zasmál se. Bylo to 112 777. 
Odkud tohle èíslo znám?, zpytoval se 

Veni, vidi… Vici?
Lubor Falteisek
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Petr v duchu. Aha, z jedné pøipitomìlé 
reklamy. Tuším na nìjaký bordel nebo 
snad sex po telefonu, ušklíbl se mladík.

V domì se nevyznal, a tak každou 
chvíli o nìco zaškobrtl. Když dorazil do 
kuchynì, neodolal a otevøel lednici. Tak 
copak tam teta té primadonì pøipravila? 
Vzal si dvì koleèka salámu, uheráèek 
mùže kdykoli. Pak našel ten správný 
pokoj, šel ke skøíòce, kde mìl být teplo-
mìr, ale nemohl ho nalézt. Pozotvíral už 
nìkolik zásuvek, ale sklenìný „pøístroj“ 
nikde. Chtìl se podívat, jestli ho teta pøe-
ci jen nedala nemocné na noèní stolek, 
ale vtom se rozsvítilo svìtlo. Petr strnul. 
Pøekvapenì zíral na ženu s velkýma 
pøitažlivýma oèima, jak leží ve smìšné 
pozici: s obìma nohama vyzdviženýma 
do výšky. Vypadá to docela eroticky. To 
byla první myšlenka, která ho napadla.

Fascinovanì ji pozoroval: ty dvì oba-
lené bílé klády, zasnìžená úboèí s hlu-
bokým, tajemství skrývajícím údolím 
uprostøed. Leží tu na zádech, bezmocná 
jako brouk. Vlastnì se nemùže poøádnì 
bránit, napadlo ho. Šel k ní blíž, a pak 
ještì blíž, sledovala ho oèima, horkým 
pohledem, který pùsobil jako magnet. 
Zlehka se dotkl jejích nohou zvednutých 
mírnì do výšky. Projel jím impuls, jako by 
se dotýkal otevøeného elektrického spo-
je  a také ona se viditelnì zachvìla. Tlu-
menì vyrazila nìjaký výkøik, jako by 
zdálky slyšel nìco o vetøelcích nebo       
o zlodìjích, ale neposlouchal ji, pøita-
hován její odhalenou blízkostí, její ne-
èekanì snadnou dosažitelností… Dnes 
je všechno na dosah ruky a zdarma, ja-
ko když navštívíte Zlatou kaplièku v den 
stého výroèí jejího vypálení! 

Zdálo se mu dokonce, že se na nìj 
dívá zatracenì vilným pohledem, a tak 
pøejíždìl rukama její napjaté nohy od 
kolen smìrem dolù a pak naráz strhl   
cíp košile zakrývající jeskyòku v tom 
temném údolí, okamžik na ni fascino-

vanì zíral… a pak už se neudržel. Povo-
lil si pásek u kalhot, které z nìj okamžitì 
spadly.

Mìl jsem ji! Tu naši hvìzdu! To mi 
snad nikdo neuvìøí, tepalo mu v hlavì, 
když hledal kalhoty. Pak si povšiml, že 
jsou pøehozené pøes postel.

Pøi tom napjatém milování spolu ne-
prohodili snad jediné slovo. Ona sice 
poøád nìco øíkala, pøerývavì brebentila 
ostošest, ale jako by to nepatøilo jemu. 
Jako by oslovovala nìjaký idol, symbol 
mužství, nedosažitelnou pøedstavu vìè-
ného supermuže, jakou má snad každá 
žena zasunutou hluboko v podvìdomí.

On mìl dojem, že prožil s otevøenýma 
oèima sen, který se v krátkých okamži-
cích promísil se skuteèností tak neprav-
dìpodobnì, že je ve vzpomínce tìžko 
odliší.

Když Petr usedal na motocykl, už se 
nad ním usmíval žlutavý mìsíc. Byl ještì 
trochu zadýchaný z té neuvìøitelné noci, 
ale ve tváøi mìl sebevìdomý slastný vý-
raz Napoleona, který neèekanì snadno 
zdolal další pevnost.

Nìco jako papírová koule ho tlaèilo      
v kapse, a tak v ní zalovil svými štíhlými 
prsty – a pak chvíli ohromenì zíral na 
tuhý pomaèkaný papír ve své ruce. Byla 
to pìtitisícová bankovka. Kde se tam 
proboha vzala? 

Pak vztekle máchl rukou, Masaryka 
zmuchlal a našlápl motorku. 

Ještì než vyrazil do noci, která po 
nìm natahovala svou náruè, podíval se 
pøes rameno ke ztemnìlým oknùm vily. 
Pohnul se tam závìs? Kdyby nevìdìl, 
že nemùže chodit, byl by pøísahal, že 
stojí tìsnì za záclonou a s výsmìchem 
ho pozoruje.

Témìø v tu samou chvíli na opaèném 
konci mìsta teta Faladová vstala, po-
stavila vodu na èaj a vyndala z kapsy 
kabátu peèlivì zabalený teplomìr. Vyn-
dala ho, zvedla oèi nahoru k nebi a tiše 
se zasmála.
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Marek Velebný 

Jak jsem se stal labutí
Ne, nestal jsem se ptákem, tedy labutí 

fyzicky, i když... Možná se o tom zpívá      
v semaforské písnièce Jiøího Suchého     
z Dobøe placené procházky, kde pøed-
stavuje toho poš�áka. Dostal jsem od 
pøítele ptaèí zob, který mám užívat z die-
tického hlediska. Takže pøemìna v ptá-
ka èi labu� mùže být také fyzická. Ale 
nebudu pøedjímat. Labutì jsem obèas 
krmil, když se pøipletly mezi kachny         
a nutrie pod plzeòskými mosty a lávka-
mi, ale já chci psát opravdu o nìèem 
jiném.

Stejnì jako loni jsem se stal pomyslnì 
akvabelou, když jsem nacvièoval a po-
sléze pøedvádìl v partì otužilcù na je-
jich bále pùlnoèní pøedtanèení akvabel, 
tak tento rok bylo na programu Labutí 
jezero. Oproti loòsku se s pøípravou 
finální podoby bálu zaèalo pomìrnì 
pozdì, proto nácvik trval asi jen tøi ne-
dìlní zkoušky v plovárnì na Hradišti,  
kde jsme mìli zamluvený prostor. Už   
jen pøedstava takové bláznivé recese, 
šest klukù, s èernou labutí vlastnì sedm, 
pak paní vedoucí nebo nìkterá z otu-
žileckých dìvèat, která zaskakovala do 
poètu, pokud nìkterý z klukù chybìl. 
Pouhý pohled na nás v malé šatnì, kde 
jsme v kroužku nacvièovali ladné pohy-
by na špièkách, musel být pro bohy. 
Radìji jsem se nedíval na video, které    
z toho vzniklo, i když bylo urèeno hlavnì 
k cvièným úèelùm. 

Dostali jsme také za úkol si sehnat 
èásti kostýmu, aèkoli vìtšina byla po-
øízena spoleènì. Ale ono sehnat dnes 
bílé slipy nebylo jednoduché. Aby šlo       
o slipy, ne o boxerky, dále aby byly         
v balení jedny a nemusel jsem jich 
kupovat pùl tuctu. Nakonec ve finále 
nebyly ani potøeba. Ale prošel jsem 
nìkolik vietnamských obchodù a moc     
to nepomohlo. V bývalém kinì Elektra   

mìli jen astronomické velikosti a teprve   
v dalším podobném textilu na Skvròa-
nech jsem vyhrabal poslední bílé slipy 
mé standardní velikosti. Ty bílé asi pøece 
jen nejsou takovým módním hitem. 

Nastal tedy na apríla, opravdu v so-
botu prvního dubna, slavnostní okamžik, 
kdy jsem se spolu s dalšími mìl stát 
labutí. Zaèala poslední zkouška. Mìli 
jsme to dìlat bez hudby i s hudbou. 
Chvilku jsme si udìlali pauzu, abychom 
si zapamatovali jednotlivé èásti sesta-  
vy. Tentokrát ještì bosi, bez kostýmu, jen 
v civilu. Nìkteøí ve sportovním, jestliže 
dorazili na kole. Paní vedoucí nám pak 
rozdala další èásti kostýmù, tj. bílé šlap-
ky na nohy, bílé sukénky, bílé nátìlníky  
a také bílé kamaše, takže bílé slipy ne-
byly ve finále potøeba. Mezitím jsem se 
prohánìl po parketu Sokolovny v Hra-
dišti a napodoboval „ladné“ skoky bale-
�ákù. Musel na nás být opravdu pohled 
jako na bohy, nebo� šest chlapù v bílých 
sukénkách, tílkách a škraboškách vèet-
nì sedmé èerné „labutì“, to stálo za to.    
A to jsme museli nastupovat podle ve-
likosti. Takže jsem byl vybrán jako nej-
menší a nejkulatìjší „labu�“ a podle mne 
se pak ostatní pokoušeli sladit pohyby 
rukou (køídel). 

Bìhem našeho pøedtanèení jsme mìli 
secvièené ještì dvoje „zvedaèky“. Rád 
se dívám na oblíbený Høíšný tanec, ale 
tato zvedaèka spíš pøipomínala sparta-
kiádu. První byla vcelku snadná, proto-
že jsme zvedali Milana, který váží pa-
desát kilo i s postelí. Ale druhá už byla    
o poznání tìžší, nebo� kluci do výšky 
zvedali mì. Takže pøi zkouškách to 
udìlali jen jednou, protože prý jsem 
pøibral, a odmítali mne zvedat víckrát. 
Aèkoli jsem mìl od rána migrénu, na-
cvièování a pak blížící se zaèátek ple-  
su mì dostal do slastné euforie, kdy 
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jsem na bolest hlavy nemìl pomyšlení. 
Možná tomu pomohlo i jedno pivo po 
analgetiku. Ale spíš pøíjemný pocit sou-
náležitosti v partì. Když jsme pøedtan-
èení dozkoušeli a stáli tam v kostýmech, 
napadlo nás, že udìláme živou reklamu 
a zkusíme prodat zbylé vstupenky mezi 
návštìvníky, kteøí se slunili v okolí hra-
diš�ské plovárny a hráli si s dìtmi nebo 
popíjeli a užívali prvního jarního sluníèka 
a tepla. 

Moc jsme ale úspìch s prodejem 
nemìli. Nevím, jak bychom se na sebe 
dívali oèima vydìšených návštìvníkù 
nebo smìjící se popíjející partièky, když 
se k nim pøiblížila v ospalém sobotním 
odpoledni na plovárnì skupina poska-
kujících a poletujících chlapù v bílých 
sukénkách a se škraboškami, pokøiku-
jících, že jsou labutì, a nabízejících 
poslední vstupenky na veèerní otužilec-
ký bál, který se koná v místní Sokolovnì. 
Ani se nedivím, že jsme nic neprodali, 
ale nikdo pøed námi neutekl nebo na  
nás neposlal vyšší moc. Takže jsme jen 
zaznamenali své bláznivé poskakování 
mezi návštìvníky plovárny na video. 
Vrátili jsme se s nepoøízenou a pøevlék-  
li se zpìt do civilu, nìkteøí již rovnou     
do spoleèenského. Veèer ubíhal vcelku 
dobøe. Sál Sokolovny se docela zaplnil. 
Jen jedna velká kobyla – tedy dáma, 
taneènice – zapíchla svùj podpatek do 
kotníku mé kamarádky, která pak byla  
na èást veèera zcela mimo použití. Ku-
podivu se brzy zotavila, asi jen nechtìla 
celý veèer sedìt a radìji bolest nìjak 
pøekonala. 

Tady by se našla spojitost èi podob-
nost s povídkou Š + G Moje první ta-
neèní. „Oba muzikanti, harmonikáø a di-
rigent dìlali, co mohli.“ Ne, to byla také 
jen vzpomínka na hry Suchého a Šimka 
a Grossmanna. Ale bìhem veèera se 
støídal DJ a kapelou. Milan se ptal, jestli 
je nutné, aby byl rozsvícen celý sál, že 
možná bude lépe, když bude zhasnuto   
a bude svítit jen menší bodové osvìtlení.

Zkusil na okamžik zhasnout. Pøipomnìlo 
mi to scénu z kultovního filmu Hoøí, má 
panenko. Ale tentokrát nikdo nehodil 
tlaèenku. I když jsme také mìli tombolu, 
ale v ní byly k jídlu jen pecny Dobøan-
ského chleba. Vouchery na jídlo do di-
vadelní restaurace nebyly. Ale pøíjemné 
podpalubí vodácké hospùdky za sálem 
nabízelo množství dobrot jako øízky, ani 
tlaèenka tam nechybìla. Jen byla nakrá-
jená a prodávala se vedle øízkù a klobás. 
Blížila se pùlnoc. Už jsme si na sebe 
ukazovali, že by mìl nastat èas, aby-
chom se pøevlékli v šatnì za labu�áky. 
Napìtí vrcholilo. Kapela si nastavila 
osvìtlení, barevnou hudbu, takže jsme 
se o to nemuseli starat a jen se seøadit  
a pøipravit k výkonu. 

Ještì poslední poplácávání a už za-
èala hudba z Labutího jezera. Ladnì vy-
bíhám. Tedy zase ne tak rychle. Nahoru, 
dolù, rukama mávat jako køídly. Obìhnutí 
modelu labutì. Ještìže jsme v Soko-
lovnì v tìlocviènì a na zemi jsou ba-
revné èáry, které nám pomáhají v pohy-
bu. Rychle spojit ruce ve trojici, doprava, 
doleva, pak zase do kroužku, mávat 
køídly, tedy rukama, otoèky a už se pøi-
pravujeme na první zvedaèku. Žádný 
„trojitý odpíchnutý rittberger nebo sal-
chow“, ale zvedáme Milana. Otoèka, 
zase kroužek, mávání rukama, otoèka    
a pøichází závìreèná druhá zvedaèka, 
kdy kluci zvedají mì. Pomáhá nám 
Franta v roli èerné labutì, díky nìmu 
pomyslnì i ve skuteènosti mì kluci 
zvedají nad hlavy. Pak již jen seøazení  
do øady, závìreèná dìkovaèka a defilé, 
kdy se postupnì pøedstavíme na každé 
stranì sálu. Tak nožièky, prdelky, nožiè-
ky, prdelky a smìjícím se sálem odchá-
zíme do zákulisí. Ještì finální plácnutí 
rukou, že jsme to zvládli. Na chvilku se 
ještì v kostýmech zamícháme mezi 
tanèící na parketì. Jelikož jdu ráno do 
práce, po jednom tanci se pøevlékám, 
balím vìci a jedu domù. Tak takto jsem 
se stal labutí.
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Stanislav Bukovský

Svìt bez kouøe a bez poezie
Každá doba, která pomine, byla krás-

ná, dìl lord Byron. Jak krásná je vzpo-
mínka na hospody ètvrté cenové skupiny, 
do kterých jsme jako dìti chodily se 
džbánkem pro pivo! Vysedávali tam roz-
šafní štamgasti, hostinští jim pøinášeli 
pivko jedno za druhým a pokaždé pøitom 
udìlali èárku na porcelánovém pivním 
tácku, tužku k tomu mívali pohotovì za 
uchem a oblaka dýmu celé scénì dodá-
vala punc až nadpøirozené pohody. Vùni 
tabáku a pivních slivkù patøiènì doplòoval 
pach pisoárù a to všechno dohromady 
pùsobilo neskonale útulnì; jak dobøe se 
tam pánùm hostùm vysedávalo. Rádio    
a televize, dnes mnohde puštìné od rána 
do veèera, tehdy ještì nekazily hostùm 
rozjímání ani jejich vzájemné rozmlou-
vání a prozpìvování. 

Jako dìcko jsem na to vždy hledìl      
v okouzlení, ba, zíral jsem na ta pøíjemná 
doupata jako tele na nová vrata. Jen ne-
rad jsem se mìl po zaplacení k odchodu, 
s chutí bych tam vždy ještì chvíli setrval. 
Nenacházel jsem však k tomu dùvod, 
všechna moudra, co byla rozvìšena po 
stìnách, jsem mìl již dávno z minulých 
návštìv pøeètená, zajímavé fotografie, 
èasto fotbalistù ze starých dob, a obráz-
ky, obvykle karikatury doplnìné o vtipné 
texty, prohlédnuty. Nezbylo než vydat se 
k domovu. Aby se mi lépe šlo, nìkolikrát 
jsem se cestou posilnil životodárným 
mokem ze džbánku. Napøed  mi to moc 
nechutnalo, ale èasem jsem si zvykl, èlo-
vìk si nakonec zvykne na všechno. A co 
se v mládí nauèíš, ve stáøí jako když na-
jdeš, ne nadarmo øíkali staøí a moudøí.

Dodnes na tyhle hospùdky plné poezie 
vzpomínám. Pøipomínají mi zlaté èasy 
mého dìtství, v nichž svìt byl plný zá-
zrakù a skuteènost se moc nelišila od 
pohádek. Po ulicích se procházely prin-
cezny, ploužily èarodìjnice a kdoví, zda 

mezi hospodskými povaleèi se nevy-
skytovali i loupežníci. Vùbec bych se to-
mu byl nedivil. Ale jinak jsem se všemu 
divil napoøád. Protože se bylo èemu divit 
a ne jako dnes, kdy je veškerá útulnost ta 
tam a záhady všude vidí jen ponìkud   
umanutí záhadologové.

Poslední ránu zasadili všemocní ka-
zisvìti dosud pøežívajícímu poslednímu 
pozùstatku starých èasù zákazem kou-
øení v restauracích. Restaurace by mìly 
èlovìka usouženého nesèetnými zákazy 
a naøízeními restaurovat, a ne ho jako 
všude jinde vystavovat šikanì. To se po-
øád jen mluví o demokracii a skutek utek. 
Copak tohle je nìjaká demokracie?      

Reklamy na nás ze všech stran útoèí 
obrázky krásných sleèen, jež lákají k ná-
kupu rùzných zbyteèností, jenom tabáko-
vé výrobky „zdobí“ ohavnosti a nechutné 
slogany, jež nás mají od jejich zakoupe- 
ní odradit. Pøitom kouøení zas tak moc 
lidstvu neškodí, mnohem horší je auto-
mobilismus, turistika, neustálé nakupo-
vání a vyhazování všelijakých šmejdù     
a pøejídání. Proè by na krabièkách ciga-
ret taky nemohly být vyobrazeny spoøe 
obleèené roztomilé dámièky?      

Ale žena je stejnì jen žena, zato dob-
ré cigáro, to je pokouøeníèko, øekl Ru-
dyard Kipling. Ještìže se toho chudák 
nedožil, jak ti mudrlanti zkazili atmosfé- 
ru hospod. Už se tam ani nedá dýchat.    
A ke všemu vám ještì bude leckdy trvat 
hroznì dlouho, než najdete v hospodì 
záchod. Také se mùže stát, že ho najdete 
pozdì. Døív èlovìk i s nosem ucpaným 
rýmou hned vìdìl, kam má jít. Za to 
urèitì mohou nìjaké pøedpisy a zákony     
z tìch nejvyšších míst. Je vidìt, že tam 
nahoøe nemají co dìlat. Asi kdyby poøád 
nìco nezakazovali, tak by páni milost-
páni jenom kouøili. Oni mohou, jim coby 
vrchnosti z boží milosti to pøece nikdo 
nemùže zakázat.
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Strach z nepopsatelného
Vojtìch Nìmec 

K rukám a oèím èeského ètenáøstva 
se poprvé v ucelené podobì dostává dílo 
plzeòského Roberta Jandy – a píši a bu-
du psát o textech, které byly doposud po-
nìkud „hermetizovány“ èi zámìrnì nar-
kotizovány bibliofiliemi mj. dík úsilí Krás-
ného nakladatelství Bohuslava Vaòka-
Úvalského èi Protisu zesnulého Romana 
Poláka. Sám Janda si nìkteré sbírky vy-
dal z vlastní iniciativy, a proto se mùže 
zdát, že verše, v nichž jazyk není nic ji-
ného než „èiré bytí“ (a tedy: pøedivo øeèi 
nevázané si žije svým vlastním, zvnitø-
nìle pokøiveným, a právì proto „narov-
nalým“ životem), byly psány pro úzký 
okruh zasvìcencù, autorových pøátel      
a spøíznìných duší. Proè tedy nyní ze 
spáleništì povstává tvùrèí duch Jandùv 
– v nakladatelství dybbuk soubìžnì vy-
chází i jeho poetizovaná antologie Ulti-
mátní básník u bran absolutna, reflexivní 
„èítanka“ ménì známých, pro autora 
urèujících textù (aèkoliv ètenáøi úzce 
spjatí s literaturou je zajisté dávno zna-
jí... je však také pravda, že takových bý-
vá ménì, ba nejménì!) – jako pomyslný 
fénix? Snad hraje roli tvùrèí zrání, proces 
scelování osobnosti, snad touha po 
autoreflexi. Proè? Protože – pomohu si 
jungiánskou berlí – Jandova poezie je 
bytostnì reflexivní, ovšem toto zrcadlení 
není ve vztahu „osobní nevìdomí“ – 
„vìdomí“, nýbrž „osobní nevìdomí“ – 
„kolektivní nevìdomí“, èili: obrací se       
v metafyzických, kosmogonických (a to  
v jistém smyslu eklektisticky: v køes�an-
sky mystických, hinduistických èi zen-
buddhistických konstelacích) ohledáních 
k Prazdroji všeho stvoøeného, myslitel-
ného, zahajuje poetizovaný dialog s Vìè-
ným, a pro takové „bohorovné hovory“ 

musí nutnì a nesmiøitelnì nalézat jazyk 
nový, pøetavením pøerozený. V tomto 
ohledu je básnické smìøování Roberta 
Jandy spíše objevitelské, nikoliv deskrip-
tivní; anebo je jandovská deskripce zce-
la jiných parametrù než básní Petra 
Borkovce, Petra Hrušky èi Milana Dìžin-
ského – a to si dovolím soudit, i když 
vím, že i za „všednodenní“ fascinací 
mohou prosvìcet záblesky onoho Abso-
lutna. Opustím však povšechné soudy   
a pustím se do knihy Roberta Jandy     
Za vyplazený jazyk. Sebrané básnì 
1991 – 2013 (Krásné nakladatelství, 
Praha 2016).

O promìnách

Poetika Jandových textù putuje od 
rozevlátosti veršù sbírky Zbla (1991) 
(napø. èteme sémanticky, ale i co se tý-
èe vazeb mezi slovy pøesycené verše 
„Samoty sadu pøevýšení soch / záhlubní 
toho lidského“ – v takových verbalistnì 
nánosových textech lze i duchem nemi-
losrdnì škrtat, pokud si zahrajeme na 
redaktùrky poøádníèky) k lakoniènosti 
Omamných odérù (2012) (zdá se, že 
miniaturizace typu „TYmi / án to / lik kly / 
pro / lito [...]“ texty projasòuje a na 
bohatosti hry významù paradoxnì pøi-
dává, více motivuje k rùznoètení). Kono-
taèní strategie pozdních textù nabývá 
díky úseènosti, redukcionismu výrazo-
vých prostøedkù taøka „humoristického“ 
rázu; a tento humor nespoèívá jen vnìjš-
kovì v polohách básnického mluvèího 
(zmíním tøeba obøadní ironizátor „Ó“ èi 
„ó“; text jím o i ó sobì promlouvá: „To ó 
nièí úèel“), ale i niternì, co se procesu 
tvorby & èetby (protože èetbou vzniká 



paralelní text ètenáøùv neboli – a to je 
pro mnohé „popisovaèe“ literatury šoku-
jící, skoro mystické zjištìní – interpreta-
ce!) týèe – „A� hrdì plá / èe živá / voda  
ží / zní struna [...]“. Pousmìjeme se èi  
se øehtáme z neèekaných slepencù slov,  
do sebe zasouvaných možných významù 
èi proti-významù, pøitom ani v nejmen-
ším se nesmìjeme veršùm, nýbrž sami 
sobì, našemu vlastnímu smrtelnému 
Raciu – jaké je to pomalé, nechápající 
nedochùdèe ve srovnání s vìèným, svr-
chovaným Iraciem! To je ale i podstata 
humoru èi anekdot: smìjeme se neèe-
kanému, zdánlivì nespojitelnému, anebo 
„sebereflexivnì“ sami sobì. Však se ta-
ké øíkává: Opakovaný vtip není vtipem. 

Nìkteré Jandovy høíèky však („vchod 
[...] východ [...] záchod“) svou oèekáva-
ností zklamou toho, kdo èeká neotøelou 
aktualizaci (a argument „je to neoèeká-
vané tím, jak je to pøedvídatelné, nebo� 
Jandùv text je v jádru nepøedvídatelný“ 
neobstojí, protože se kloním spíš k tomu, 
že zjevné banality v textu vznikly bez-
dìènì, z rozkoše spontaneity tvorby; že 
øvavì vyènívají ze struktury celku, je vìc 
jiná). Abych se tedy neopakoval, pojed-
nám ještì o podstatì Jandovy poetiky, 
neb vím, že humor a práce s ním je vìcí 
individuální.

O spacialitì èi temporalitì

Prostory abstraktní (z množství jejich 
manifestací vybírám prostøedky „výkruž 
krajna“ nebo kognitivní úsek „V èem se 
rozeznává prostor / nemùže být nic“ èi 
slovesem zmìny dynamizovanou pasáž 
„Dìje se v tom otvor / pro on / propadá 
se svìt“) i místa a mezi-místa konkrétní, 
zmaterializované textem a jeho vertikál-
ním èlenìním – graficky významotvor-  
né u dvojitých èi trojitých mezer („[...]      
s mlhou  Prostorou [...]“) nebo u Jandova 
dùsledného uzavírání veršových celkù 
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kombinací mezery a èárky; nebo èistì 
sémantické: vrstvení èi vzájemné vkli-
òování divorodých polí textu ve sbírce 
Utrum éther (pøedznamenání: tito anti-
podi jsou doslova pøevráceni vzhùru 
patkami už v pøedchozích Nultých táh-
lech). Jandùv básnický demiurg dokonce 
drze nabourává sterilitu èi stereotyp 
jazyka grafièností explicitní; napø. báseò-
rituální-èrta èi myšlenkovì-asociativní-
mapa „Obøad jednadvacet / opøedení 
slov / nic sjednocení“ se v sémantických 
kolážích sbližuje s umìním výtvarným.  
V tìchto nárysech se Jandova poezie 
vyznaèuje plastiètìním, tedy pøesnìji       
a tvùrèím imperativem øeèeno: z nehma-
tatelné, neforemné, dvourozmìrné masy 
náhodných grafémù, morfémù, fonémù 
sochat plastiky, dávat jim tøetí rozmìr 
hloubky a ètvrtý èasu a tím inertní, jak-
koliv umìlý a konvenèní, jazyk zprostor-
nit, obydlit jím fikèní zásvìtí básnì, za-
kotvit jej do „za-prostoru“ Vìèného, 
odkud se vypaøuje umìlecká, tvùrcova,   
a tedy božská inspirace!

Tento proces „plastinaèního“ pøetavo-
vání abstraktního v konkrétní, nic v cosi, 
neteènou plochu v tvárnost lze pøipo-
dobnit k alchymii èi jásavé re-animaci 
neživého v živé; v Jandovì vidìní èi 
zahlédání Vìèného (nevìdomí, pøed-
vìdomí èi vše-vìdomí) jde o alchemagii, 
rituální transfiguraci èi defragmentariza-
ci slov. Však se, by� jen letmo, mihne      
v závìru básnì Sklo jeskynì „[...] Cosi   
// slovo jasnozøivého / bílý prapor,“. 
Abych ilustroval, jak se taková promìna 
dìje v mezi-prostoru Jandových veršù, 
uvedu øetìzec alternací „poklekni“, „po-
kleè“, „Po kleè“ v básni Zádušní ústa   
(ze sbírky Nultá táhla) – tyto „kostry“   
èe-ko-hosi bezdechého jsou ne-ladnì 
poházené v prostoru textu, a dech, onen 
pøísloveèný šém jim do èel vtiskne tepr-
ve spoluúèast ètenáøova-vykladaèova, 
dialog textu a meta-textu interpretace. 
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 Zdá se mi ale, že píši pøíliš obecnì         
o vnímání poezie èi textù vùbec, o ja-
kémsi pøízraèném ideálním ètenáøi, a že 
se odkloòuji od sebraného díla Roberta 
Jandy... Konkrétnìji tedy: specifickou 
prací s možnostmi jazyka (poetikou) 
zvrásòuje významotvornost textu, vytváøí 
typicky jandovskou neologizaci (v textu 
se zjevují pøízraky vykloubenin, napø. ve 
sbírkách z let devadesátých je patrná in-
klinace k rozkladu skloòování, ke hledání 
flexe nové: verše „Onehda právem práh 
osedlal / zborceného tatam tón  Tomu / 
hrob pro hloub tam  To símì / mysl [...]“  
z básnì Dùm mysl sbírky Nultá táhla 
vzborcenou“ anti-eufonickou aluzivností 
vytváøejí jistou transgresi, máchovskou 
para-parodii – snad tato tendence de-
formovat podstatu sklonné èeštiny sou-
visí s rozvitìjším syntaktickým dechem 
textù let devadesátých, k nìmuž se jak- 
si „objezdem“ vrací básnìmi v próze: 
jako kdyby se košatost výrazových pro-
støedkù vzpírala sama sobì, bortila se 
sobì navzdory), frankensteinovskou 
stvùru jazyka-homunkula, neb, øeèeno 
charakteristicky chechtavým humorem 
Jandovým: „Ó serváno s veršem i to / 
brzy jazyk nenazývá se / zdroj [...]“         
A proto lingua, jakkoliv je na povrchu 
vìcí zdrojem vší literárnosti (píšeme, 
protože nám to umožòuje jazykový 
systém coby instrument), stává se v mi-
krokosmu básnì pouhým svìdkem Zje-
veného, ironicky øeèeno: „vyplazeného“  
z chøtánu propastné Nicoty a Veškeren-
stva zároveò.

Kdo se bojí Roberta Jandy?

Popravdì: vzhledem k (víceménì 
skryté) komplexnosti Jandových básní, 
básní v básních a básní v próze lze 
poèítat spíše s podrobnou filologickou 
studií než s recenzemi zatíženými pla-
ným publicismem èi vyhýbavým slo-

víèkaøením. Obávám se totiž, že se kri-
tikusové textù tohoto typu pohøíších bojí, 
nebo se bojí myslet, nebo se bojí zjistit, 
že je text pøerùstá (a to jest rána z ne-
milosti pro pøebujelá ega pánù a paní 
rozumbradù!), a tak je jednodušší text 
oznaèit za zbyteèný, anebo jej rozumnì 
s èistým svìdomím ignorovat. Strach      
z nepoznaného, absurdní strach z vlastní 
nedostateènosti... To ale není žádný div! 

Text, který, jak jsem naznaèil, smìøuje    
k Nicotì a Veškerenstvu kolektivního ne-
vìdomí, probádává to, co èlovìka pohl-
cuje a pøesahuje, pojmenovává nepo-
jmenovatelné, bude vždy jaksi odstøedný 
(od „já“ díla k neznámému „my“ nevì-
domí), „do-sebe-hledící“ (ve smyslu her-
metickém: píšu jen pro sebe, pro jakousi 
abstraktní potøebu, pro žádného mode-
lového recipienta), v neúnavném odboji 
vùèi dostøedivosti (od „já“ díla k „jinému 
já“ konkrétního recipienta; takto dostøe-
divì tøeba romány posilují dialogickou 
rovinu, podobají se filmovému scénáøi, 
mimetická role textu pøehlušuje roli 
estetickou èi ji vytlaèuje. Literatura více 
dbá o identifikaci „ètenáø – sdìlení textu“, 
je redukována na pouhý komunikaèní  
akt a „sdìlnost“ se stává nejdøíve feti-
šem, pak kýèem, ale to je na jiné psaní) 
a sociální motivovanosti èi podmínìnosti 
textù a meta-textù. 

Abych to vysvìtlil: existují literárnìkri-
tické a autorské požadavky, aby báseò 
promlouvala k lidu ètenáøskému skrze 
civilnì srozumitelné metafory, aby bylo 
snadné se s jejím „sdìlením“ identifiko-
vat – jinými slovinci øeèeno: konvergent-
nì psát tak, aby to bylo nìèím subtilnì 
neotøelé, a pøesto lecèíms nenápadnì 
derivativní, lidovì známé, což se velice 
velmi podobá taktice marketingových 
agentur, které mají jediný úèel: sériovì 
vyrábìt èi chrlit tzv. módu a „cool“ pro-
dukty, které mají potenci oslovovat masy 
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konzumentù ètiva, relaxaènì uspokojo-
vat jejich, èasto pøízemní, potøeby. 

Takovým požadavkùm a šablonám se 
divergentní poezie Roberta Jandy vysmí-
vá, vzpírá (a není sarkastická, až hys-
terická kritika takto vzpurných dìl jen 
pšoukem doby, symptomem systematic-
kého zjednodušování myšlení o litera-
tuøe? Uprdnutí odvane...), stává se hu-
moristickým hororem sui generis – pøi-
tom se ale nebojíme propastných mezi-
prostor básní, nebojíme se Nekoneèna èi 
mystiky, nebojíme se amalgámù slovních 
tìl, metafyzické morbidity; bojíme se sa-
mi sebe: svých malostí, neúplností, že 
diktát se-vším-se-identi-fikujícího-ètenáøe 

je znovu a znovu svrháván nezmarem 
básnické Imaginace. Struktura pøedstav, 
její promìnlivost, míhavost, grotesknost, 
jak se manifestuje v díle Roberta Jandy, 
jsme ale také „my“ ètenáøstvo, jen niko-
liv na té pøízemní, egocentrické rovinì 
všednosti (vnitønì monologizováno: já 
básník já promlouvám já poeticky svìd-
èím o mé zkušenosti já chci abyste se  
se mnou identifikovali já chci abyste mi 
rozumìli ne jako kozy petrželi), daleko 
za banalizující tezi èasového myšlení      
o textech, že literatura je toliko konven-
èní prostøedek ke srozumìní.

                                                                               
(Psáno též pro ètvrtletník Pandora)

Milan Èechura

Válka s pamìtí 
aneb Když spisovatel nepíše X.

Když už jsem vás oblažoval pøího- 
dou s rybièkami, nebylo by možná od 
vìci, kdybych kra�ouèce pohovoøil o je-
jich vìtších sestrách. Bude to opravdu 
krátké pojednání. Rybaøení mì nebavi-
lo, aèkoli jsem se snažil a dokonce i ry-
báøský lístek jsem získal. Nikdy jsem 
však tomu nehybnému sezení u vody,  
od které nekøes�ansky táhne, nepøišel  
na chu�. Mám pocit, že jsem za celý  
svùj život chytil jedinou rybu, a to si 
nejsem jistý, jestli si nevymýšlím. Proto 
udice, podbìráky a lis na výrobu tìstíè-
ka v brzké dobì zmìnily majitele a já 
zase mohl nazývat, bez toho, že se budu 
trefovat do vlastního hnízda, rybáøe ti-
chými blázny.

Touto kratièkou epizodou jsem ale 
získal nìco, z èeho tyji dodnes. Pomìrnì 

dobøe si pamatuji druhy ryb, takže jsem 
pøi procházkách s vnouèaty podél bøehù 
øek a rybníkù mohl machrovat a ohro-
movat je znalostmi podvodní fauny. 
Vzhledem k tomu, že už všechna umìjí 
èíst, asi brzy o jejich obdiv pøijdu.

*** 

Dìti jsou napáskovány ve vanì a tváøí 
se vydìšenì. Nebojte, øíkáme se ženou. 
To nic není. Je to, jako když si myjete 
hlavu šamponem. Otevøeme lahvièku      
s pochybnì vyhlížející smìsí a naleje- 
me ji na hlavièky neviòátek. Pak jim tu 
hnusotu peèlivì vetøeme do vlasù. A teï 
musíme poèkat ètvrt hodiny, øíkáme 
svým potomkùm a snažíme se tváøit 
optimisticky.

Po dvou minutách vypukne brblání.
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Mamí, tatí, to dìsnì pálí.

To se nedá nic dìlat, když jste ne-
dávali pozor, tak teï musíte nìco vydr-
žet, pronášíme unisono s pøísnou tváøí. 
Taková blbost. Jako by ty chudinky moh-
ly za to, že pøinesly ze školy vši.

Ano, i vši jsou zvíøátka, a proto je jim 
vìnováno tìchto pár øádek. Vyskytují se  
i v dnešní dobì, ale rozhodnì se okolo 
toho nedìlá takový humbuk, jako když 
moje dìti byly malé. Tenkrát to bylo 
považováno za strašlivou ostudu a hu-
bení vší probíhalo v tajnosti za zavøe-
nými dveømi koupelen. Zajímá vás, jak 
dopadlo to moje hubení? Tady je konec 
toho všivého pøíbìhu.

Když dìti už po nìjakých pìti minu-
tách poskakovaly ve vanì jako hmyzí 
sestry vší, blechy (entomologové promi-
nou), a jeèely na nás jako bájné siré-    
ny na Odyssea, pøece jen mi to pøišlo 
divné. Že bychom udìlali nìkde chybu? 
Vzal jsem prázdnou lahvièku do ruky      
a zadíval se na drobouèká písmenka 
návodu na použití. Normálnì své ženì 
„ty vole“ neøíkám, ale teï jsem udìlal 
výjimku.

„Ty vole,“ povídám jí, „my jsme tu 
bøeèku mìli rozøedit v pomìru 1:10.“

„Aspoò ty potvory chcíply desetkrát 
rychlejc,“ odpovìdìla krvežíznivì man-
želka a pustila sprchu.

*** 

Psa Denyho jsme zdìdili. Po dìtech. 
To už tak nìkdy bývá. Nìjak se mu 
nelíbila jejich nová podlaha nebo co.   
My už ho pøedtím, než se u nás zabyd- 
lel natrvalo, párkrát hlídali, ale nebylo    
to moc dlouho. Nanejvýš tøi ètvrtì roku. 
Takže to jeho pøesazení probìhlo celkem 
v pohodì.

Deny je pes maltézský, bílý a pøe-
rostlý. Normální maltézáèek váží kolem 
tøí kil, ten náš má sedm. Lépe øeèeno 

mìl, protože mu hroznì chutná šunèièka 
a piškotky. Taky je líný jako prase a ne-
chce se mu bìhat do schodù, proèež   
ho nosíme v tašce a funíme místo nìj. 
Manželka víc, protože má o nìjakých 
ètyøicet kilo míò než já, a pes v tašce se 
jí tudíž víc pronese.

Deny je pes spoleèenský, vítací, a ne-
poslouchá. Respektive poslouchá, když 
mu z toho nìco kápne. Jestliže se chce-
me pøed nìkým pochlubit, jak máme 
vycvièeného psa, použijeme kouzelnou 
formulku „hele, co mám“ a náš èokl se 
mùže pøetrhnout. Bìhá, vrtí ocáskem, 
podává pac, nejdøív levou, potom pra-
vou, pak obì najednou a má takový 

Ilustrace
Miloslav Krist
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vlahý pohled. Prostì je zkorumpovaný  
až bìda. Je to naše vina, uznávám, ale 
pøišel k nám, když už mu byly ètyøi a na 
nìjakou výchovu bylo pozdì. Za její 
absenci ovšem nemùžeme my, man-
želka a já, ale pùvodní majitelka èili  
moje dcera. Dokážu to na následující 
pøíhodì. Poté, co se stala, a dala by se   
s klidným svìdomím nazvat psím zlo-
èinem, mìl následovat trest, pochopi-
telnì s výchovným úèinkem.

Prosím vás, pøijeïte, tøásl se hlas        
v telefonu, Deny utekl. Nevím, jak se     
to mohlo stát. Hlas patøil psí holièce. 
Dcerka neváhala a bìhem nìkolika 
minut byla na místì èinu. Kadeønice se 
tváøila provinile a uhýbala oèima. Jen   
na chvilièku nìkdo otevøel dveøe a už… 
Obì vyšly na chodník, pøed výkladní 
skøíò s namalovaným pudlem, který se 
tváøil blaženì.

Já ho zabiju, øekla dcera. Pøed tý-
dnem mi zdrhnul, když jsem vyjíždìla 
autem a vrata byla chvilièku otevøená.  
To se stalo ráno a on se pøiplížil až         
k veèeru. Ale já mu dala, dodala a tváøila 
se pøísnì.

Heleïte, heleïte, tamhle je, vykøikla 
holièka a ukazovala prstem smìrem od 
sebe. Ve vzdálenosti asi sta metrù vy-
kukoval zpoza popelnice Deny. K noze, 
zavelela dcera. Hafík nereagoval. Bodej� 
by reagoval, když takový povel v životì 
neslyšel. No já už si ho odchytím, øekla 
psova pùvodní majitelka a vykroèila smì-
rem k nìmu. Deny poèkal, až se pøiblíži-
la na nìjakých dvacet metrù. Pak si to 
namíøil k další popelnici.

Nebudu to prodlužovat. Dìj odchytu 
probíhal stále stejnì. Pøiblížení panièky, 
úprk Denyho. Po tøech kilometrech, tak 
daleko to bylo od holièství k jejich do-
movu, stál pøed vrátky své zahrady a ve-
sele poskakoval. Dcera neposkakovala, 
ale pajdala na obì nohy a pøemýšlela, 

kde udìlala ve výchovì chlupáèe chybu. 
Tak pojï, øekla rezignovanì a chystala 
se otevøít branku. Deny naklonil hlavu 
doleva a zmizel definitivnì.

„Tati,“ volala mi dcerka druhý den, 
„Deny utekl. A pøes noc nebyl doma. 
Nepøijel bys, že bychom ho hledali spo-
leènì?“ Hlas se jí lámal pláèem. Rodina 
si musí pomáhat. Hupli jsme se ženou 
do auta a byli u ní v cuku letu. Tam jsem 
se dozvìdìl o anabázi, kterou jsem pøed 
chvílí popsal. Všichni jsme vyrazili do 
terénu. Po tøech hodinách byl výsledek 
našeho hledání nulový. Vrátili jsme se. 
Stáli jsme na zahradì a nálada byla na 
bodu mrazu. Moje dcera plakala, její dìti 
plakaly, manželka plakala, ze� se tváøil, 
že se každou chvíli rozpláèe.

Já mu ukážu, pacholkovi, øíkala mezi 
vzlyky dcera. Ten a� si mì nepøeje. 
Zpráskám ho, ten se bude divit.

Haf, haf, ozvalo se najednou vedle 
nás. Deny se vrátil. Využil toho, že jsme 
zapomnìli zavøít vrátka a teï stál pøed 
námi, trošku jetý, rozcuchaný, špinavý, 
ale jinak v poøádku. Vrtìl ocáskem a hla-
vu mìl naklonìnou pro zmìnu doprava.

„Ty, ty…“ øekla dcera a z oèí jí šleha- 
ly blesky. Deny si uvìdomil, že nìco 
provedl, pøikrèil se a zakòuèel. „Ty, ty…“ 
opakovala panièka. „Ty…“ vrhla se na 
psa a celého jej oòuchòala.

Tak to vidíte. A já s tím mám nìco 
udìlat.

Ale stejnì mám toho našeho pacholka 
rád. Pùvodnì jsem o nìm vùbec psát 
nechtìl, protože už je literárnì slavný     
a vyskytuje se v nìkolika mých knížkách, 
ale pak mi to nedalo. On, jako by to 
vìdìl, mnì zrovna teï, když o nìm píšu, 
leží u nohou a olizuje palec.

No jo, Deny, to víš, za chvíli pùjdeme 
ven. Urèitì tam bude Dafyna, tak si 
užiješ.
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Mezikapitola pátá

Máme za sebou pìt tematických 
kapitol, ve kterých jste se dozvìdìli, co 
dìlám, když zrovna nepíšu. Možná by 
neškodilo si je pøipomenout.

Pøiblížil jsem svùj vztah k hudbì,  
dotkl jsem se letmo mých sportovních 
(ne)úspìchù, vycestoval jsem s vámi    
za hranice všedních dnù, spoleènì   
jsme navštívili místa, která pro mì hod-
nì znamenají, a posléze jsem vám 
pøedstavil zvíøata a zvíøátka, jež prošla 
mým životem.

Co vás ještì èeká? Moc už toho 
nebude. Pøišel èas na zakonèení mého 
vyprávìní, urèeného pro tento roèník 
Plže. Nastal okamžik, kdy se musíme 
rozlouèit. Èiním tak nerad, na druhé 
stranì se domnívám, že si potøebujete 
ode mì odpoèinout.

Epilog

Pamatuji si, že jsem se o této èinnosti 
na zaèátku také zmínil a skuteènì ji chtìl 
do svých pøíbìhù zaèlenit, ale pak mi 
došlo, že je to vìc pøíliš osobní, kterou 
se mi nechce vytahovat a pøetøásat na 
tìchto stránkách. Takže na nìkteré 
vzpomínky nedojde, i když vím, že sliby 
se mají plnit. Omlouvám se.   

Ovšem, když už jsem to v úvodu na-
kousl, tak snad…

Víte co? Alespoò kousíèek z tohoto 
tématu poodhalím.

Nebudete mi to nejspíš vìøit, ale byl 
jsem v tom nejlepší. Nejlepší ze všech. 
Lepší než nejznámìjší a nejfenomenál-
nìjší muž této planety. Usain Bolt.

On potøeboval na svùj výkon 9,58 
vteøiny.

Já 8,5. 
Nevíte, o èem je øeè? No pøece o se-

xu. O mém prvním. Jsem si dobøe vì-
dom toho, že jsem ho v prologu slíbil,      
i když tam bylo slùvko možná. Slib jsem 

tedy splnil, aèkoli by se mohlo zdát, že 
nedbale a teprve v samotném závìru, 
aniž bych tomuto tématu vìnoval sa-
mostatnou kapitolu. Nestalo se tak ze   
tøí dùvodù. O jednom jsem mluvil už na 
zaèátku epilogu, druhý je ten, že se 
šestá neboli sextá kapitola už nevešla,    
a tøetí, protože mám na srdci nìco, co 
bych vám rád øekl právì teï.

To, že jsem mohl psát tenhle pøíbìh 
na pokraèování, pro mì hodnì zna-
menalo. Už dlouho jsem nic nedìlal        
s takovou chutí. Jednak jsem si dokázal, 
že to s mojí pamìtí ještì není tak úplnì 
špatné, i když válka to byla, to mi vìøte. 
To vzpomínání mìlo i terapeutické úèin-
ky. Co si budeme povídat, èím je èlo-  
vìk starší, tím víc mu chátrá nejen tìlo, 
ale i duše. Laicky øeèeno, blbne. A mnì 
pøi tom psaní bylo doopravdy dobøe. 
Možná to bylo tím, že jsem se dotýkal 
vìcí pøevážnì hezkých, libých, a na ty 
nelibé až deprimující nedošlo. Jsem to-
mu už kvùli vám rád, pøestože si uvì-
domuji, že sdílená starost, polovièní 
starost. Tøeba na ty nelibosti dojde           
v mých pamìtech, které jsem též v úvo-
du avizoval. Teï už mohu øíci, že jsem 
na nich v prùbìhu psaní této rubriky 
zaèal pracovat. Budou psány stejným 
zpùsobem jako tento pøíbìh na pokra-
èování, jen pøibude mnoho dalších témat 
– a ta stávající, která použiji jako základ, 
budou rozšíøena. Snad se mi povede je 
nìkde vydat. V to pevnì doufám.

Co øíci na úplný závìr?
Dìkuji všem, kteøí se pøièinili o to,     

že jsem mohl se svými pøíbìhy zavítat 
do vašich obývákù, ložnic èi kde jste je 
èetli. Jmenovitì Vladimíru Novotnému, 
který mi tu myšlenku vnuknul, dále Janì 
Horákové èili úplnì celé redakci Plže.

Hlavnì dìkuji vám, kteøí jste se mnou 
po celý rok 2017 sdíleli tyto stránky. Té 
trpìlivosti si cením a nejspíš o ní jednou 
napíšu nìjaký fejeton. Tak.
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Jan Paur

Maturita
Už jsou to tøi roky, co jsem úspìšnì 

složil maturitní zkoušku, o které se øíká, 
že je zkouškou dospìlosti. Teï vím, že  
to není pravda. Zrovna tento diplom mi 
pøi hledání práce zrovna nepomohl. Ale   
o tom jindy.

Nebudu vyprávìt o písemných zkouš-
kách. Byly nezajímavé a nepamatuju si 
je. Mrzí mì jen, že si nevybavuji zadání. 
Ale asi jsem byl vtipnej, uèitelka si to prý 
zarámovala. Já si své zkušenosti za 
rámeèek rozhodnì nedám.

Stejnì jako každý, i já byl nervózní. 
Nejsem zrovna studijní typ, zato pøiro-
zenì inteligentní, není to žádná sláva, 
ale od tak skromného èlovìka jako já 
nemùžete chtít všechno.

První na øadì byla zkouška z èeského 
jazyka. Na ní jsem si, asi jako na jedi-
nou, skuteènì vìøil s vìdomím, že se mi 
to taky nemusí povést.

Hned na úvod musím vyvrátit jednu 
fámu. Tvrdí se, že když intenzivnì myslí-
te na daného autora, vytáhnete si ho. 
Pøál jsem si sbírku svého kamaráda, 
kterého znám dlouho a s trochou pøed-
stavivosti i dobøe. Osud ovšem chtìl, 
abych vyprávìl o Spalovaèi mrtvol, kte-
rého jsem si  dvakrát nepøál, což jsem 
taky øekl. Kdo by taky chtìl pøi maturitì 
mluvit o nìèem, co èlovìku optimismu 
rozhodnì nepøidá.

Zažil jsem zde ono povìstné okno.  
Pøi otázce, zda-li znám další autory ži-
dovské literatury, jsem vìdìl, až když mi 
poradily uèitelky. Ze zkoušky z èeského 
jazyka jsem uspìl na výbornou.

To už bohužel nemohu tvrdit o zkouš-
ce z jazyka nìmeckého. Nebýval jsem 
špatný nìmèináø pøed nástupem na tuto 
školu. Ale poté jsem zlenivìl a dodnes 
chronickou leností trpím. Proè si myslí-
te, že tuto povídku píšu s takovým 

odstupem? Rád bych na to v budoucnu 
pobíral invalidní dùchod, ale jak se 
znám, tak si to neobìhám. Je to také 
dùvod, proè už nejsem vùbec dobrý 
nìmèináø.

Již pøi pøípravì jsem dostal epileptic-
ký záchvat. V prùbìhu toho koktám, což 
není pøi ústní zkoušce zrovna výhodou. 
Ale aspoò tím zabiju èas. Mìl jsem štìstí 
na otázku. Sport und Essen, tedy sport  
a jídlo, což zahrnovalo i nìkteré svátky. 
Zaèal jsem zrovna cvièit a o zdravý ži-
votní styl se o nìco víc zajímat. Celkem 
jsem z toho tìžil.

Vím, že za normálních okolností bych 
neprošel, ale myslím, že uèitelka mì již 
vidìt nechtìla a zbytek mì litoval. Dùle-
žité je, že jsem to splnil.

Vzal jsem si diazepam a pokraèoval   
v krasojízdì. Pod vlivem hypnotik mi 
budoucnost zaèala být lhostejná. Vytáhl 
jsem si otázku z archivnictví. Opìt jsem 
mìl štìstí na lehkou otázku: práce archi-
váøe.

Nejsem si jist, jestli jsem to vìdìl 
tenkrát, ale mám jistotu v tom, že dnes 
bych øíkal ty samé nesmysly. Nutno zmí-
nit, že  lék také dìlal svoje. Lehce jsem 
se motal a dokonce  mìl co dìlat, abych 
se usadil na potítko. Ke vší smùle tam 
byl zrovna stupínek. Dodnes se raduji    
z toho, že jsem ho neznièil. Obèas se mi 
to stává.

Pamatuju si na jeden moment, kdy 
mì uèitelka pøerušila, že na vìci, které 
popisuji, pracovník archivu nemá èas. 
Jelikož jsem byl ve stavu všemocné 
moudrosti, suverénnì jsem prohlásil: 
„Tak a� si ho udìlá!“ A co je ještì lepší, 
ani teï mì nikdo ze zkoušky nevyhodil.

Už je to témìø za mnou. Zbývá po-
slední zkouška. Z informaèních služeb 
nebo dìjin umìní. Jako knihovník bych 
selhal, jako kunsthistorik umím dobøe 
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improvizovat. Ke všemu jsem zaèínal 
lehce støízlivìt. Proto musím zapojit svùj 
herecký um a hrát pøirozenì inteligent-
ního èlovìka, co by nikdy nepodcenil pøí-
pravu na nìco tak dùležitého.

Øíká se, že opilci mají štìstí, a já jsem 
na sebe skuteènì hrdý, když jsem opilé-
ho zahrál tak dobøe, že jsem si vytáhl    
tu nejlehèí otázku z dìjin umìní, která 
znìla Umìní a jeho druhy.

Je nutné povìdìt pár povinných vìt    
a potom už jenom neøíkat nesmysly.

Tento pøedmìt pojednává zejména     
o umìní výtvarném, já byl ovšem lišák     
a mluvil  prakticky o všem. Ale zase jsem 
se tématu zbyteènì nevyhýbal. Na vý-
bornou mi to staèilo.

Když už bylo po všem, staèilo si vy-
slechnout gratulace a jít domù. Je prav-
da, že jsem to chtìl jít oslavit do hospo-
dy, ale øekl jsem si, že po záchvatu, 
aplikaci lékù a simulaci trvajícího úèinku 
lékù to není zrovna vhodné. Jel jsem 
tedy domù a šel spát.

Pan Nguyen, již podle jména Vietna-
mec, a sice Vietnamec podsaditý v pozd-
ních støedních letech, zavøel toho dne 
svoji veèerku poblíž hlavního vlakového 
nádraží døíve. V blízkosti nebyl jiný sluš-
ný obchod, kšefty šly dobøe, proto si  pan 
Nguyen mohl dovolit, aè s pøemáháním, 
udìlat pùl dne volna. 

S peèlivostí sobì vlastní provedl 
všechny úkony spojené s obchodnièe-
ním, trošku poklidil (ale ne moc, aby dal-
šího dne zrána nemìl málo práce) a na 
èistý bílý papír napsal modrým fixem 
„Dnes dovonìnná“. Pøedevším si dal zá-
ležet na tìch dvou en, jelikož byl pøe-
svìdèený, že je to tak správnì èeštinsky. 

Lístek povìsil na dveøe, zamkl a ode-
bral se pryè.

Když vyšel na hlavní tøídu, zašátral    
v kapse bezbarvé bundy po cigaretách 
znaèky Lucky Strike. Vložil jedno retko 
mezi své syté rty a zapálil si starým za-
palovaèem znaèky Zippo, který zdìdil po 
tatínkovi, takto pøíslušníkovi Vietcongu. 
Pan Nguyen zabafal, a jakmile natáhl 
první kouø do plic, rozlila se po jeho tìle 
vlna štìstí. Oèièka se mu slastnì pøi-
mhouøila a kráèel po ulici dùstojnì jako 
pán, kterým byl.

S každým dalším potáhnutím z ciga-
rety zamlaskal a kulaté žluté tváøièky    
se mu vzdouvaly a nafukovaly, pøièemž 
pøimhouøenýma oèièkama hledìl kamsi   
v dál, do bezbøehé souslasti, již skýtá 
vesmír uspokojených kuøákù. 

Pana Nguyena pøi tomto aktu pozo- 
rovali dva potloukající se pitomci. Nej-
døív se panu Nguyenovi hroznì vysmáli.    
Ale potichu, ponìvadž nechtìli pouèeni 
dìlat kravál za bílého dne. Když skon- 
èili a pan Nguyen již mizel v záplavì 
sluneèních paprskù klesajícího slunce, 
jeden trouba se za páneèkem zadíval     
a pøimìlo ho to k hlubokému zamyšlení. 

„Teda,“ pravil tomu druhému, „kdyby-
sem si doved každou cigaretu vychut-
návat jako támhleten chlápek, urèitì 
bych byl š�astnìjší.“ Astmaticky zachrch-
lal. Druhý obejda udìlal „Hm“, krèe 
pøitom rameny. Bez dlouhého rozmýšlení 
se vypravili na opaènou stranu a oba si 
zapálili.

 „Nebo kdybych pøestal, na chvíli, viš. 
Tak by mnì ty cíga potom víc chutnaly.“

„Nevim.“
Oba mizeli v téru tmy, která se pomalu 

ale jistì rozlévala po mìstì. 

Petr Pánek

Pan Nguyen
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O bosých nohách paní Kateøiny

Již název souboru fejetonù a mikropovídek 
Kateøiny Jirkové, totiž Naboso (Ikar, Praha 
2017), je pøíslibem jistého druhu osobního 
odhalení, které v nás probouzí rùzné i pro-
tikladné interpretace. Bosonožky jsou juro-
divé, napsal Dostojevskij v Bratrech Karama-
zovových. Já osobnì jsem se v loòském roce 
ocitl na Srí Lance tváøí v tváø palci nìkolika-
metrové bosé nohy Buddhy vstupujícího do 
nirvány a musím upøímnì pøiznat, že mé 
pocity byly znaènì ambivaletní. Nìkomu se    
v souvislosti  s bosými chodidly vyjeví roze-
vlátá vegetariánka sebevìdomì kráèející       
z farmáøského trhu s košíkem bio mrkve. 
Nìkdo naopak podlehne pøedstavì mužnì 
klenutého nártu významného èeského herce  
a milovníka všech druhù mystických energií 
Jaroslava Duška. Nìkterým z nás se nad 
pøedstavou holé nohy vilnì zaleskou oèi, neb 
je pro nás pøiznanì èi nepøiznanì pøedmìtem 
erotické touhy.

V pøípadì Kateøiny se však vìci mají tro-
chu jinak. Vzhledem k její pøirozenosti, psy-
chologické erudici a zdrženlivì pøiznávané 
konfesi, pøedstavují její bosé nohy jakousi 
symbolickou smìs ostychu a úcty, ne nepo-
dobné té, která nás nutí omýt si nohy pøed 
vstupem do mešity nebo kterou jsme zapla-
veni v okamžiku, kdy nás z hoøícího keøe 
vyzve k sundání opánkù neznámý hlas. Po-
dobnì rozechvìle si dnes Kateøina sundavá 
své lodièky pøed námi, s autorskou trémou, 
která jí nepøináší žádné výrazné uspokojení 
ani jistoty. Naopak, stává se jen zdrojem 
pochybností a dalších otázek. A možná si tak 
trochu pøeje, aby již její bosé nohy žádné 
stopy nezanechávaly – podobnì jako kvìtiny 
nebo bytosti ve snech. 

Ale tak jednoduché to mít nebude. Pøes-
tože kniha Naboso není vytesána do kamen-
né stély, není ani knihou z písku, jejíž strán- 
ky se nikdy neopakují a tudíž nemá zaèátek     
ani konec. Knižní dùm Slovart ji nabízí pod 
ètyømi charakteristikami – humor, satira, èes-
ká a súèasná. Vytištìna je na dvou stech 
stránkách voluminézního papíru krémového 
odstínu, obsahuje 5 oddílù o 59 kapitolách,     
s pevnou vazbou V8 a pøebalem. Vzhledem    
k poloèasu rozpadu papíru je pravdìpodobné, 
že v èeských knihovnách bude jejích dva a pùl 
tisíce výtiskù pobývat více jak dva tisíce let. 

Poirot v maskáèích

Pøesnì o letošním letním slunovratu vyšla  
kniha Jana „Hafrana“ Frány nazvaná Pøípad 
zatoulanýho rybáøe s podtitulem Tøi tramp- 
ské detektivky (Beletris, Praha 2017). Frána je 
dnes už nejen mezi kamarády známý jako 
autor vodáckých a trampských povídek oce-
òovaných v Trapsavci, vydaných v sérii an-
tologií Drž hubu a pádluj!, Troseèníci øek        
a Øíèní polobozi a ve dvou samostatných 
sbírkách – Pøání a sny a Rok pod širákem – 
povídek psaných s osobitým humorem, s ci-
tem pro pointu a vypravìèským talentem,       
s pochopením pro všemožné lidské slabosti    
a radosti, ale hlavnì se znalostí svìta, o kte-
rém píše. Svìta v toulavých botách, provonì-
ného jehlièím a pryskyøicí a prachem cest, 
svìta trampských ohòù, trampských osad        
i trampù samotáøù. Tomu všemu zùstává 
vìrný také v nejnovìjší knížce. Zároveò v ní 
spolu se svými hrdiny vstoupil na teritorium, 
kde vládne Agatha Christie a její proslulý 
detektiv Hercule Poirot.

Úvodní krátká (titulní) povídka Pøípad za-
toulanýho rybáøe je v první øadì dobøe na-

Kniha Naboso není kodex experimentál-
ních statí; neobsahuje texty krkolomnì filo-
sofické a transcendentní. Jejich ètení spíše 
evokuje prohlížení fotografií rodinného alba, 
pøi kterém máme pocit, že zachycené situace 
jsme již sami nìkdy zažili. Všechny pøíbìhy, 
zkušenosti, pøátelství a lásky jsou totiž re-
flektovány s upøímnou osobní zkušeností.      
A to není málo. Jak napsal básník Kabír, když 
jsi nìèím nežil, není to pravda. Rozžhavené 
uhlíky ženských a dívèích témat pod bosými 
chodidly možná èasem vyhasnou. Naše nohy 
však nenesou pouze symbolické významy, 
jsou pøedevším nezbytné k naší neokázalé 
pozemské pouti. Pøeji proto knize, Kateøinì     
a hlavnì všem jejím ètenáøùm, aby jejich 
spoleèná cesta ubíhala pod vlivem pøíznivých 
konstelací, aby jejich vzájemná setkávání  
byla plná potìšení a inspirací, bez zákrut nu-
dy a opovržení. A� v té velké Knihovnì, které 
nìkteøí zasvìcení øíkají Vesmír, spolu všichni 
radostnì tanèí, klidnì i s prachem a blátem na 
bosých nohou.

(Laudatio na vernisáži autorèiny knihy)

Ivo Hucl
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psaná detektivka, ale souèasnì poskytuje 
prostor k seznámení s hlavními postavami 
celé knihy. Poirotovské role soukromého de-
tektiva, respektive detektiva amatéra se tu 
ujímá hloubavý, pro dedukce všeho druhu na-
daný kamarád Hároš z trampské osady Daisy 
– a to ve chvíli, kdy s partou na vandru najde 
mrtvolu rybáøe, sedící pùl dne cesty od nej-
bližší øeky nebo rybníka a svírající rybáøský 
prut nad vyhaslým ohništìm trampského 
campu, jako by v popelu chytala ryby. Volají 
policii a na místì èinu se záhy objevuje další  
z hlavních postav – Hárošùv policejní pro-
tìjšek na zpùsob Poirotova par�áka vrchního 
inspektora Jappa ze Scotland Yardu – zde 
kriminalista Jan Sladký z Policie ÈR. Parta 
trampù je jaksi automaticky zaøazena mezi 
podezøelé, což Hároš vnímá jako výzvu, kte-
rou ochotnì pøijme, a zaène pátrat po vra-  
hovi na vlastní pìst. Cesty profesionálního     
a amatérského detektiva se zkøíží, a jakmile 
vyjde najevo, že Sladký, pøezdívaný Kozina, 
není ve svìtì trampù vùbec cizinec, vznikne 
svérázná dvojka spolupracujících vyšetøo-
vatelù – detektiv profesionál, který v civilu je 
tramp, a tramp, který je talentovaným detekti-
vem amatérem.

Stejná dvojice pak spolupracuje i v obou 
dalších (a výraznì delších) prózách. V po-
vídce Red Rocks se nechtìnì zapletou do 
sledu podivných událostí v Èervených ska-
lách – bývalém vojenském prostoru, kam se 
vydali s T. O. Daisy na výroèní oheò osady 
RedRocksRangers, pro kterou byly Èervené 
skály s borovými lesy a jeskynìmi odjakživa 
dokonalým trampským rájem. Jenže po od-
chodu armády se krajina Èervených skal ocitá 
v hledáèku developerù a rùzných „vlivových“ 
skupin, které za svými zájmy jdou doslova 
pøes mrtvoly, a nic, vèetnì trampského kama-
rádství, náhle není tím, èím se na první po-
hled zdá být. Napìtí se stupòuje až k dra-
matickému rozuzlení, ale pøíbìh upoutává        
i atmosférou trampského svìta. Díky tomu má 
v sobì silný potenciál stát se víc než „pou-
hou“ detektivní povídkou. Chybí málo – ještì 
dùkladnìjší vybroušení fabule, propracování 
charakterù a jejich motivù – a mohl vzniknout 
trampský román, smìle srovnatelný s prvore-
publikovou Pavlíkovou Arizonou.

Naproti tomu tøetí povídka Madona nabízí 
ètenáøi èistokrevnou detektivku, jaká se ète 

jedním dechem. Kapitán Sladký alias Kozina 
pozve kamarády z T. O. Daisy na velký vandr 
do západního pøíhranièí, kde zaèínal krimi-
nalistickou kariéru. Skrytì doufá, že mu tam 
Hároš & spol. pomùže zboøit jeho krimina-
listický pomníèek z té doby, z poloviny osm-
desátých let minulého století – smrt staré 
paní, jediné obyvatelky vesnice, kde po stav-
bì pøehrady zùstal stát jenom její dùm, 
stodola a nìkdejší poutní kostel poboøeného 
kláštera. Tehdy musel pøípad uzavøít jako 
neš�astnou náhodu, i když byl pøesvìdèený, 
že šlo o vraždu, navíc související s dávnou 
záhadou tajemstvími opøedené sochy Ma-
dony, která z kláštera zmizela v dobì druhé 
svìtové války. Zájem partièky trampù o starý 
pøípad rychle vyvolá reakci tìch, pro koho 
jsou krajnì nevítanou návštìvou, a pøi pátrá-
ní zaèíná všem zúèastnìným jít o život. 
Dramatický dìj s øadou zvratù, støetù i na-
pínavých situací posléze vyústí do typicky 
hafranovské pointy, jakou ètenáø jen stìží 
mùže oèekávat.

Ta v poslední vìtì knížky završuje celko- 
vý pocit pøíjemnì strávených chvil v dobré 
spoleènosti, o kterou nepochybnì budou stát 
ètenáøi nejen z okruhu vodákù a trampù. 
Stejnì nepochybnì pak uvítají nepotvrze- 
nou, ale ani nevyvrácenou zvìst, že Fránùv 
Poirot v maskáèích ještì zdaleka neøešil svùj 
poslední pøípad.

Miroslav Valina

Láska není jen slovo

Nová básnická knížka Romany Schuldové, 
jejíž verše nejen doplòují, ale spíš naplòují 
grafiky Evy Hubatové, nese název Kdybych 
uhoøela (vl. nákladem, Plzeò 2017), a ten ète-
náøovým rukám opravdu nic neskrývá. Je celá 
vìnována citu, který je pro èlovìka tím nej-
vyšším, a� už má podobu jakoukoli.

Kolikrát stáli jsme osloveni / nejnìžnìjšími 
spáry lásky, / tím š�astným svìdectvím, / tìch 
tøpytných slov vìrnosti, / slov zaklínajících  
pro nejtìžší chvíle.

Pokud dobøe poèítám, tak šestadvacet bás-
ní neuvedených žádným zvláštním názvem 
tvoøí jeden celek. Celek tematicky i formálnì 
natolik spjatý a homogenní, že jakékoli prvky 
rušící jednolitou linii by ètenáøi mohly být jen 
na obtíž.
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Každý jen trochu literárnì pøemýšlející 
èlovìk dobøe ví, jak ošemetné je chtít „pøesnì“ 
vyjadøovat city pomocí slov, o to víc, jestliže  
ta slova mají být vzletná a dosud neotøelá. 
Velkým pomocníkem v tomto záslužném sna-
žení je básníøce Romanì Schuldové metafo-
ra øeky, proudící vody, která se prolíná celou 
sbírkou. (Napø. …po proudivém toku, …øeko 
rozechvìlá, …vìrnost prameni, …za proud 
èisté vody, …za všechny tekoucí k milosti, 
…tvou hlubinu, …øeko spanilá, …jsem ódou 
na prameny, …tvé vlny, prameni, …jsme obì 
na dlouhé cestì / míøící k moøi, …až do te-   
be zaprší, …mìní se tvùj osud, øeko, …øeko   
v hloubi duše neposkvrnìná, …vodní pìnu, 
…vyvìráš z èerné zemì.)  Metafora øeky je 
navíc ještì doplnìna grafikami, které alespoò 
mnì asociují kameny mìnící své barvy a ná-
lady podle svìtla dopadajícího na hladinu. 
Øeky, nebo snad pramene?

Od nepamìti jsem se ti chtìla podobat. / 
Být tak èistá ve své podstatì / a hloubit cestu 
tvùrce milosrdného. /...Øeko v hloubi duše 
neposkvrnìná! 

Øeka jako lyrický objekt doširoka otevírá 
náruè pro skvìlé metafory – ty jsou základem 
básnického výrazu autorky. Tìmto metaforám 
se navíc nestaví do cesty žádný svazující 
formální prostøedek – ani rým,  ani neodvratnì 
daný rytmus, ani u volného verše autory tak 
èasto preferované zvýrazòování urèitých slov 
jejich postavením ve verši. Výraz plyne hlad-
ce, jakoby nehledanì, proud myšlenek klouže 
pøes kameny metafor zcela nezèeøený.

Z hlubin vydals poselství, / kterým tìžko 
rozumíme. / Jako had / plazila ses kolem olší / 
a naveèer vydala tìlo / do náruèe matky. 

Personifikace øeky, vody èi pramenù dává 
autorce další a další možnosti vyjádøení citu. 
Není to nepodobné schématu Písnì písní, 
biblického textu, o nìmž se dlouho mùžeme 
pøít, kdo nebo co je oním lyrickým objektem 
autorova citu. Obdobnì øeka mùže zastupo-
vat lyrický objekt velmi rùzného zastoupení,  
jako je tomu napø. u Shakespearových sonetù 
nebo na mnoha místech u Sapfó.

Kloním se stále víc k tvé hladinì. / Rukama 
vzývám chladnou odpovìï. / Jak jsi bez høí-
chu. / Klid touhy vábí mne k tobì. 

Celá knížka je jakousi modlitbou vìnova-
nou lásce, ale i lidem, osudu, Bohu. Každo-
pádnì se v textu pomìrnì hojnì vyskytují 
formální prvky litanického textu a nadto 

mnohokrát implicitnì vyjádøená náboženská 
tematika (napø. …hledat milost, …had, …vzý-
vám, høích, …nebeskou manu, …bude vele-
bena, …Stabat mater dolorosa, …Bùh, …de-
satero, …vìèné spoèinutí atd.).

...Slyš zvìst spravedlivou, / slyš zvìst         
z našich rtù / zaklínìných v modlitbì. / Jdeme 
pro ten jasný plamen, / jdeme pro svoje 
dobro. / Tak chceme je mít, / tak víme, že  
nám patøí. / Tak milujem se nad tím dávným 
prokletím.

Pøemnoho ètenáøù, najmì ètenáøek, ète 
poezii právì proto, že tak dokonale vyjadøu-  
je to, co je tak krásné, ale zraòující prožívat. 
Láska má mnoho podob. A každý vìøí, že 
právì ta jeho je ta pravá, skuteèná, èistá. 
Autorce dala cit a sílu vyjádøit básnickým 
slovem, co leckdo nedokáže øíci ani zcela 
prostì. Tak naslouchejme.

Chci navštívit tvou hlubinu / jako poslední 
obì� velebnosti vševìdoucí. / Její temno. / 
Marnými doteky konejšíš / osudové vyhnání    
z ráje. 

Ilona Gruberová

Nebuïme jeleni z Jelínka!

Výtvarníku, básníkovi a satirikovi každým 
coulem Janu Jelínkovi jsme obèas v Plži 
nedopatøením jeden rok života pøidávali, proto 
nyní uveïme celou záležitost na pravou míru: 
a� tak èi onak, v prosinci bude Jelínkovi rov-
ných roèkù sedmdesát èili ani devìtašedesát, 
ani jedenasedmdesát. To koneckoncù není 
podstatné, v nejhorším by na neúmyslné 
balancování s jeho vìkem tvùrce zareagoval 
patøiènì štiplavou tirádou a my mu ji rádi 
otiskli. Proto radìji otoème list a zapøemýš-
lejme, co Jelínkova tvorba je zaè, jaká je         
a k èemu je na svìtì. Arci tvorba básnic-     
ká: o jeho výtvarných aktivitách (pøipomeò- 
me jedinou a novìjšího data: letošní plží 
rubriku Variace na dané téma) nech� si lámou 
hlavinky výtvarníci a výtvarní kritici, pokud tak 
už neuèinili pradávno. Ne-li, mohou i teï. My 
podumejme o autorovì nonkonformní poezii, 
leè veškerou žoviálnost odhoïme k vrbièkám. 
Nic tak dehonestujícího by si pøece Jelínek 
ani v nejmenším nezasloužil.

Ve Vizitkáøi západoèeských spisovatelù      
a výtvarníkù je náš jubilant zastoupen výòat-
kem z povídky Rytec, což není žádná náhoda, 
a je-li, je to náhoda zákonitá. Jelínek je totiž    
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Pavlovi je dvanáct krát pìt

Jsou umìlci, kteøí si hrají na umìlce. Jsou 
taky umìlci, kteøí si hrají na bohémy. A pak 
jsou umìlci, kteøí jsou umìlci a na nic si 
nehrají. Takový byl van Gogh nebo Vladimír 
Boudník a takový je Pavel Štýbr.

Umìlcem se nejde stát, umìlcem se lze 
jedinì narodit. Není to žádné terno, vzpo-
meòte jen na van Gogha a na Boudníka. Je to 
výjimeènost, vyvolenost od Boha, ale opìt, 
vzpomeòte na Ježíše Krista. Proto nezáviï-
me umìlcùm stejnì jako prorokùm. Klidnì si 
žijme své obyèejné životy a tøeba si i hrajme 
na umìlce a na bohémy. Skuteèných umìlcù 
si však važme. 

Skuteèní umìlci se nesnaží vypadat jako 
umìlci a nevyhledávají spoleènost lepších lidí. 
Pavel nechává malièkých pøijíti k sobì, 
kamarádí se s trpaslíky a chová se k nim jako 
k sobì rovným. Na rautech byste ho marnì 
hledali.

Zatímco Václav Malina trvá na tom, že 
nìkdy míò znamená víc, Pavel šel mnohem 
dál a prohlásil, že míò je vždycky víc než víc. 
David je víc než Goliáš, Honza je víc než 
drak, trpaslík je víc než celebrita. Než reklamy 
a etikety víc je vytlaèené nepísmo. 

Døíve, když nìkomu bylo šedesát a byl už 
v Rusku, byl považován za moudrého a mohl 
radit. Dnes je šedesátka vìk mladosti a nelze 
s ní spojovat zmoudøení stáøím. Skuteènì 
moudøí jsou však moudøí bez ohledu na vìk a 
tudíž dovršení jakéhokoliv vìku na jejich 
moudrost vliv nemá. Ježíš se zdaleka nedožil 
šedesáti a do Ruska asi nezavítal. Moudøejší 
ale byl již ve dvanácti letech nad všechny 
uèitele.

Pavlovi je dvanáct krát pìt. Je mu kopa, 
pìt tuctù. Jak rád bych se dožil dne, kdy mu 
bude veletucet. Teï mám ale radost, že je 
Pavlovi tuctù pìt a že je poøád veselá kopa.

Všechno nejlepší ke Tvé zaokrouhlenosti 
Ti, Pavle, pøeje

Standa Bukovský

i rytec literární: reje a ryje na slovesný zpùsob 
do všeho, co volá po jednom rejpanci za dru-
hým, pøièemž si poèíná po vzoru velkých sa-
tirikù. Tito satirikové houževnatì a srdnatì 
tepali nestárnoucí neduhy a nešvary doby již 
nepøítomné, nynìjší sršatì básnící a básnický 
satirik Jan Jelínek vytrvale tepe do všudypøí-
tomných a nevykoøenitelných spoleèenských   
i soukromých, pøedevším etických a psycholo-
gických prohøeškù souèasnosti. Co prohøeškù: 
samých smrtelných høíchù, ponìvadž ubíjejí-
cích ducha i myšlení. Zároveò nutno zdùraz-
nit, že plzeòský jubilant (kdysi v stovìžaté 
caput regni narozený) není žádný mravokár-
ce, nýbrž øádný satirik, že plamennì a ohnivì 
nekárá všemožné a všelijaké zloøády (vymýtit 
beztak nepùjdou, dokud je lidstvo lidstvem), 
pouze jim nastavuje satirické zrcadlo. Obèas 
si navíc poèíná jak uštìpaèný básnický satyr  
a pak jsou jeho verše èi øádky tím pravým 
oøechovým. Zvláštì když je zøejmé, máme-li 
parafrázovat název jeho pøíspìvku v prosinco-
vém Plži, proè Jelínek ví, že ví, že ví.

Jenže satirici nikdy nemìli, nemají a nikdy 
nebudou mít na rùžích ustláno a na vavøínech 
nespoèinou ni náhodou. Leda náležitì dlouho 
po nìjaké neveøejné popravì, po odšumìlé 
ostrakizaci, po vyvržení z rejù hluèícího davu. 
Není-li Jan Jelínek hojnì zatracován lidem 
povšechným, musí z nìho jít strach: co kdy- 
by nìco podobnì sžíravého a kousavého 
napsal také o nich nebo o nás? Snad jen        
v Plži z nìho nemají v Plzni nahnáno. Se-

èteno a zváženo: jubilant pøipravil dvì sbírky 
nepoetické, zato o to øíznìjší a údernìjší 
poezie, která nestárne a pøetrvává, zatímco 
jiní, ti falešnì rozdávající, jich leckdy vydali 
desítky, leè zbyteèných a zbyteènì. To víme    
a i víme, že víme, že to víme.

Vladimír Novotný

Ilustrace
Miloslav Krist
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Jan Jelínek

Rébus è. 10

VARIACE NA DANÉ TÉMA
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Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) 
- výtvarník, prozaik a publicista

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

Lubor Falteisek (1951 Praha) 
- redaktor, prozaik

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

Ilona Gruberová (1970 Plzeò)
- pedagožka a publicistka

Ivo Hucl (1961 Plzeò) 
- básník a kulturní aktivista, 
  žije ve Š�áhlavicích

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

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

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

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

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

Jan Paur (1992 Plzeò) 
- masér, herec, prozaik

Iva Sýkorová (1958 Plzeò) 
- pedagožka, literátka

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

Miroslav Valina (1963 Litomìøice) 
- prozaik, žije v Plzni

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