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EDITORIAL 1

Tvoje smrt, dítì, mne rozrývá.

Jiøina Fuchsová

První novoroèní editorial vznikal v Plži 
k lednu 2003 a od té doby uplynulo 
spousta literárního èasu. Bìhem pat-
nácti let èili více než patnácti roèníkù 
(lednové èíslo, jež tøímáte v ruce, zaha-
juje již roèník sedmnáctý) v jediném zá-
padoèeském literárním periodiku publi-
kovalo bezmála pùl tisíce básníkù, pro-
zaikù, kritikù, publicistù, dramatikù... 
Nìkteøí z nich se stali kmenovými autory 
Plže, jiní uveøejnili kupøíkladu pár slib-
ných básnièek a pak se nad nimi zavøe- 
ly hladiny zapomnìní – jenže takhle to 
chodí v kdekterých literárních èasopi-
sech a lepší (ani jiné) už to nebude. 
Schválnì, zda si nìkdo v Plzni ještì 
pamatuje, kdo pøispìl do historicky první-
ho èísla mìsíèníku v øíjnu 2002: nuže, 
napøíklad Karla Erbová, Josef Hrubý, 
Kvìta Monhartová, Ivo Fencl, Milan 
Šedivý – a také Bohumil Jirásek nebo 
pisatel tìchto øádek. Plž mìl 24 stran    
(z toho 21 stran beletrie), Listy Ason-
klubu 16 stran. Zasrovnávejme si!

Ve srovnání s tímto plžím dávno-
vìkem nový roèník našeho èasopisu 
opìt pøímo bublá autorskými rubrikami. 
Na básnické mùže dojít jen stìží, vyva-
žuje je však moudrá poezie Bohumila 
Ždichynce, zatímco prozaické nabízejí 
pestrou žánrovou všehochu�. Jiné jsou   

a budou povídky Milana Èechury, jiné 
jsou povídkové miniatury Jaromíra Ko-
morouse nebo snové pøíbìhy Iva Fencla. 
Dále tu jsou ostøe sledované a pøísnì 
„tajné deníky“ vznikající v prùbìhu toulek 
legendárního plzeòského Antidivadla, jak 
je pro potìchu vlastní i jiných generací 
zaznamenal Velký Antidivadelník Jan 
Sojka. Že se zaèíná Chodouní, to se ro-
zumí samo sebou, a kdo neporozumí, 
nemá smysl pro humor a nenavštìvoval 
pøedstavení Antidivadla. 

Na pár plžích bonbónkù bychom však 
málem zapomnìli! Pøedevším je v led-
novém èísle aspoò ukázka ze životo-
pisného pásma Jiøiny Fuchsové o jisté 
Betty èi Bettinì: neprozradíme, co je 
všem zjevné a jasné. Svou básnickou 
vizitku v rubrice Navštívenka nabízí 
hoøovická Jitka N. Srbová. Existuje-li 
soudobá baladická próza, pak se její 
osobností pozvolna stává Vladimíra 
Brèáková. Leè radost z èísla nám kalí 
pocity smutku: píšeme o podzimním 
úmrtí Miloslavy Ledvinové a z kores-
pondenèní pozùstalosti Josefa Hrubého 
otiskujeme alespoò nìkteré epištoly 
(spoleènì s listy Iva Fencla). Také ale 
pøipomínáme jedny „kulaté“ narozeniny  
– a našim vìrným ètenáøùm pøejeme vše 
nejlepší v novém roce. A Plži zdar.
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Pak báseò rozpustí se do ticha
Bohumil Ždichynec

Údìl 

Nemùžeš si být jist nièím,
pravda je údìlem hledání 
na hranì vìdomí a klamu,
umíš-li pøeèíst metaforu
z mnoha prùhledù èasoprostoru,
mùžeš se pøiblížit absolutnu
jako na Picassovì obraze
Stùl v oknì.

Prázdno

Tajemství jako nepochopená prosba
snímá strach z mrtvých zornièek.
Vìzòové slasti a prázdnoty ve svìtle 
                                                       kabaly
oživují v tupé rozkoši mechanické nohy.
Mùj stín dýchá beze stop po šrámu.

Civilizace

Pøemalovaný obraz gorilí mlhy
se vzestupy a pády, které mrazí, 
co splníš, to splò, v tom kouzlo žití.
Spamy nelásky internetem sviští, 
oslové v relativistické korektnosti
ohmatávají digitální hrany
virtuálního štìstí, mísí memy
s iluzí života, lásky a smrti.

Na místì Babylonu tisknu tlaèítko myši 
úèasten interaktivní hry, zda a jak žít 
èi zemøít pro pravdu,
a nestaèím se této høe divit.

Poetika

Ptali se Galilea, je-li slunce vìèné,
odvìtil – nikoli, ale hodnì staré.
Zemì v paleoscenérii žití
žije setrvaènou silou,
jsme prach a v prach se obracíme.
Když slunce vstává, vyhodí záø 

na oblohu, z uší nám trèí 
paralelní vesmíry s kopiemi tìl. 
Lze duplikovat duši?

Jsa promìnìn v pohádkový vjem
zeptal jsem se stínu olivovníku
i já kdože jsem – a strom nesmlèel.
Básník je skøivan, co nebe zkouší,
aby jak kámen k zemi spad.
Slunce dotýká se prsty jeho verše
s vdìèností k prameni tvoøení.

Jak žít?

Mapa genù skrývá tajemství,
láká mne ho rozluštit.
Biosférická krychle láme
svìtlo dopadající na zem,
co když sama v pádu 
na atomy se rozláme? 

Tìch støepù, co stop tu zanechalo,
zahrabáno v sopeèný prach
Pompejí v našich srdcích.
V archeologii uplynulých let
jde o spravedlnost v pravdì 
žít na zemi, tak i zemøít.

Adaptace

Život se pøizpùsobuje situaci
nástroji, jež jsou zrovna po ruce. 
Z rybí ploutve se mùže stát kopyto, 
ruka, køídlo, rypadlo anebo nic, 
není-li potøeba.
Velryby byly suchozemské šelmy,
než se pøizpùsobily lovu pod vodou,
na suchu zemøou.

Z nudy imunity máme alergii
øídíce se zákony: všichni
proti všem, vše nebo nic.
Najde èlovìk cestu,
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jak se pøizpùsobit cizímu svìtu,
který sobì vytvoøil?

Lidské tìlo je køehký vak
naplnìný vodou,
proè je radìji na souši?
Homo sapiens chce víc a dál,
výš a hloub, zahlcen energií
v pohodlí technologií.

Hledání duše

Mnoho nitrobunìèných reakcí
lidskými memy zmapováno,
ale co když je oko rozostøeno
a mozek pøírody neprohlédlo?
Pak báseò rozpustí se do ticha
a slepé myšlenky nedohlédnou
v pøevratném eposu evoluce
na modulární operaèní stùl.
Tehdy se nám zjeví duše.

Troseèníkùm doby

Nalézt mravní zákon v sobì
a dokázat se vymanit
z høíchù tekuté doby,
pøijmout individuální odpovìdnost
a recyklovat zatracovanou víru.

Proè házet perly sviním?

Letem svìtem 

V knize o tøech miliardách písmen
nùžkami pøestøihnu jediné slovo
a dovnitø genomu buòky vložím
polymer lásky,
opravím arogantní gen moci
na pomníku nezasloužené slávy.
Na rohu bezejmenné ulice
prázdné poštovní schránce
svìøím svùj hlas v dopise.
Bože, tvùrèe pomíjivosti, 
jak naèíst den, abych nezbloudil,
když selhaly mechanismy
všech pravd, v nìž jsem vìøil?

Memento mori

Bezmocí podvedených 
uvadá multikultirùže
quasi svobody. 
Ve vnitøní poušti osiøela
exploatovaná pamì�
a eroze pokraèuje.
Jdu smìrem k poušti,
svìdek mlèícího ticha
pøed blížící se bouøí, 
zatímco postpoezie
relativizuje mé verše.

Hledání pevného bodu

Dej na rozum a vùli, 
když pravdu a dobro ztrácíš,
høejivé slunko zevnitø
povzbudí smysl cíle. 
Až venku cesta zchøadne, 
hledej kudy kam 
po hranì svìta se dát. 
Pøijde jaro a po létì
podzim s javorovou písní,
s tažnými ptáky na obloze
geny se v žití vrací.

Lurdy

Nebaví mne stálá obnova designu
pochromovaného kuøecího stojanu
se silikonovou mašlovaèkou zdarma
èi smoothie mixer se dvìma lahvemi.
Nepotøebuju èesáèek na ovoce 
ani diamantovou formu na bábovku.
Lhostejný je mi silný odš�avòovaè
a poranila mì bruska na pilové øetìzy.
Na cestu pøesyceným svìtem vìcí
ponechal jsem si LED reflektory.

Za øetízkovým kolotoèem spotøeby
hledám ráj pozlátka zbavený.
V synapsích bunìèných bran mozku
skryt ètvrtý svìt – chci zpìt dìtství.
V laskavé víøe, že poznání bude 
vracet vìcem smysl, jež jim náleží.
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Finále?
Jiøina Fuchsová

PRÓZA

Zaháò, pozdní leden 1862

Je mrtva, Bože, mrtva! A v pokoji, 
koneènì, v pokoji... Bylo jí… Kolik jí 
vlastnì bylo?

Temìø ètyøicet šest. Mé ètvrté dítì,  
mnì podobná, moje nejkrásnìjší, nej-
talentovanìjší, moje nejneš�astnìjší… 
Dítì...

Zemøít v zimì, je taková zima. Jakoby 
mezi mnou tady, nedaleko od buráce-
jícího ohnì, a strašlivou zimou tam 
venku nebylo okenní sklo, nebyly tìžké 
závìsy, vidím tu zimu, cítím sníh mìkce 
pøistávající na hladinì øeky... Cítím ten 
chlad, cítím tuto zimu, je to v kostech, 
neuteèeš jí.

Další smrt uprostøed zimy. Je mrtva, 
všichni jsou mrtvi. Máma, strýc… Vìrný 
Pankl, Schulenburg, Felix, Felix, a teï 

Betty. A ovšem Clemens. Všechny jeho 
manželky.

A Clam. Mùj drahý, jediný, milovaný, 
opuštìný Clam. Kdyby jen mohl vidìt     
a poznat svého vnuka, tak jak jsem ho 
mohla poznat já, když pobýval zde… 
Mladý, krasavec, zelené mládì, tužil se 
na zahradì. Dennì mi pøinášel èerstvé 
kvìtiny. Když jsem odstøíhala kvìty 
všech jeho vzácných hyacintù vysmál   
se mi. Snažil se to zakrýt, vím, ale smál 
se mi, jakmile jsem odešla.

Nerozumìl. Jsem už moc stará. Nervy 
pryè. Vše mne teï rozrušuje. Pøíliš hluku, 
pøíliš starostí.

Pøíliš silná vùnì kvìtin. Srdce pøes-
kakuje. Strašné migrény. A kdyby ani to 
nebylo dost, ty bolesti v kostech. Kdy-
bych, kdybych jen mohla jet znovu do 
Itálie, na francouzský jih…

Zpáteèní letenka

Adorace satana vrství pøíkoøí,
v Hádovì objetí zmizela Ikárie.
Cesta zpìt jasná a neobyèejná,
cíl èisté nebe, mravní zákon
odeètený od vìènosti,
letenka bezèasím vrací ztráty 
promìnìné v solné sloupy.
Než budeš smeten ze svìta,
neotáèej se jako Lotova žena.

Magnetická støelka

V ptaèím letu dávný kompas,
podepsals smlouvu s Noem. 
Zemì od západu na východ 
s velkolepou fotosyntézou
otáèí se v pøedurèení smìru.

Lépe osudovì vsadit na Boha, 
existuje-li, a já v to vìøím,
mùžeš získat, neztratíš nic.
Kolik z nás se tím vèas øídí?

Pascalova sázka

Budeš-li vnitønì svoboden 
a od tíhy vìcí oproštìn, 
mùžeš na sebe hledìt, 
jako bys byl nìkdo jiný. 
Miluješ-li takový údìl letu,
zkusíš myslet i na sebe. 
 
Milovat víc než vlastnit,
schopen v letu cíl prosadit
a osvícenou duši nechat žít.
Taková koneèná velièina 
po znásobení nekoneènem 
dává nekoneèný výsledek.
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Modrá obloha, teplé slunce, kolibøíci… 
Kdybych jen mohla.

Místo toho, ty kosti! Nìkdy uvažuji, 
nejsem-li už mrtvá, pøi každém pohybu, 
vstávání, uléhání. Bolesti, bolesti všu-
de…

Stmívá se. Ta krása! Ty tmavomodré 
stíny na snìhu! Jak krásná ta osamìlá, 
zlatá svìtýlka Zahánì tam za vodou!

Herto! Herto!
Ano, Jasnosti?
Horké mléko, díky. Hrnek horkého 

mléka. Zahnat pryè tu dìsnou zimu.

Clam… Když už u nás pøebýval Karel, 
když jsem ho spatøila blížit se zahra- 
dou, staèilo jen pøivøít oèi a pøedstavit si, 
že jsem zpìt v Milánì… Ten teplý øíjen 
1815… My dva, já tìhotná s Bettchen, 
už skotaèila v mém životì, živé dítì, už 
tehdy… Carl. Pozorné oèi, jeho jemné 
ruce.

Jeho naprostá oddanost…. A tady, 
pøede mnou, jeho pøesná kopie, krásný, 
pùvabný chlapec, má i jeho první jmé-
no… Karel Nìmec, náš vnuk, dítì toho 
našeho dítìte, které se pohybovalo         
v mém lùnì toho èasu v Milánì.

Kde je ten krátký dopis, co Carl poslal 
s dárkem pro naši Bettchen, dopis, který 
pøivezla Vilemína do Rochecotte v roce – 
bylo to 1837?

Objevila se tehdy, s Alexandrem, z ni-
èeho nic, v prosinci. K smrti mne poleka-
la. Nevidìly jsme se deset – deset! – let. 
Mluvila divnì, její nìmèina byla nyní 
témìø vídeòština, trochu zvulgárnìlá, 
zdálo se mi. Nedbala o sebe, postava 
pryè. Ztratila hodnì vlasù, stìžovala si 
na dvanáct rùzných potíží, stejnì jako já 
teï…

A jako by ta nenadálá návštìva ne-
staèila, pøivezla dopis od Clama. Jak to 
bylo? Upamatuji se?

„Liebe Dorchen,  jednoho dne se na-
še dcerka bude chtít dovìdìt, kdo byl  
její skuteèný otec. Pro pøípad, že už bych 

v té dobì nežil, prosím, øekni jí to. Pøi-
kládám pro ni náramek. První a poslední 
z tisíce darù, kterými by ji její otec byl 
zahrnul, mého života nevyjímaje, kdyby 
tomu  Osud nepøál  a okolnosti tomu ne-
zabránily. Øekni jí, že ze všech robátek 
na svìtì draze milovaných ještì pøed 
narozením ona byla – nejmilovanìjší.      
A že na vìky bude.

Žij blaze, moje D. Tvùj, vždy 
Carl“

Proè, ptám se, má tento první doušek 
horkého mléka slanou pøíchut? Slzy? 
Mám ještì slzy, dobrý Bože?

Drahý Carl, poslala jsem Tvùj dárek 
Tvé dceøi, ovšem s dopisem popisujícím 
pohøeb muže, který jí byl, opravdu byl!, 
otcem. Dostala Tvé vzácné èeské gra-
náty, krvavé slzy té krásné zemì, a já 
nevím, co s nimi udìlala.

Ale, Carl, nic jsem jí neøekla. Neodvá-
žila jsem se. Nemìla jsem sílu. Nemohla 
jsem se vystavit jejímu – možná pohr-
dání, možná nenávisti, možná… lásce? 
Prostì jsem nemohla.

Ale dnes, její ledový hrob je ještì 
èerstvý, už to není tøeba. Ted jste tam, 
oba, u Boha.

Tys zùstal ušetøen pohledu na ni, když 
byla vychrtlá, nemocná, neš�astná. Vysi-
lovaná ztrátou krve, usoužená. Pøed 
Tebou je její obraz z mládí, tolik podob-
ný mnì v tom vìku. Havraní vlasy, oèi 
barvy vody, jaká se tøpytí v Bobøe. Èty-
øikrát matkou, chudá, ale moudrá, stále 
se stìhující odnìkud nìkam. Stále o hla-
du, ale neustále se peèlivì starající o své 
dìti. A – jak se øíká a navíc ledaskde        
i píše – nejpracovitìjší, nejplodnìjší, nej-
slavnìjší spisovatelka mezi tìmi vìènì 
proti nìèemu rebelujícími Èechy.

A ty, moje Bettchen, ty koneènì bez-
peènì víš, kdo byl tvùj otec, tvùj skuteè-
ný otec. Ten krásný muž, který mne mi-
loval, on, ze všech vzácných mužù, kte- 
øí mne milovali, ten nejlepší. Ten, který 
se chtìl se mnou oženit a o tebe se 
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postarat. A od kterého jsem se já, já, 
Dorothea Biron Talleyrand de Perigord, 
hrabìnka Dino von Sagan – musela vrá-
tit zpìt k manželovi, svým dvìma synùm, 
ke strýci, k matce, ke všem rùzným zá-
vazkùm a povinnostem vážícím se k mé-
mu stavu a jeho okolnostem.

Musela jsem se tì vzdát, Bettinko 
Panklová. Vzdala jsem se tì, zradila 
jsem lásku mezi mnou a tvým skuteèným 
otcem, pøestože jsem si stýskala a tou-
žila po tobì každý den svého života, bylo 
mi dopøáno spatøit tì, na vlastní oèi, pou-
ze tøikrát.

Dvakrát ve Vídni: tu noc, kdy ses na-
rodila, byl únor, rok 1816, Vídeò byla po-
kryta snìhem a byla zima, tuhá zima, 
stejnì jako teï, tady, Bože, je mi stále 
zima... Byla jsi krásné dìtátko, hoøce 
jsem plakala po celé dvì hodiny, co mi 
dovolili držet tì v náruèí a šeptat o své 
lásce do tvého malého rùžového ouška. 
Potom jsem se tì musela vzdát. Když 
vzpomenu na chvíli, kdy tì vytrhli z mé 
náruèe, dodnes  mnou  projede nesnesi-
telná bolest. Byla to taková bolest, že 
jsem ji musela vyrvat z pamìti. Neudìlat 
tak by bývalo znamenalo mou smrt. 
Musela jsem zapomenout, byla jsem 
nucena zapomenout. Vìdìla jsem, že 
lidé, kteøí si tì odnesli, byli dobøí lidé, 
zodpovìdní lidé. Vìdìla jsem, že o tebe 
bude peèováno a že o tebe bude po-
staráno dobøe.

A pøece, milovaná dceruško, dodnes, 
ve chvíli kdy ty, tak mladá!, jsi pøedèas-
nì mrtva, a kdy já sama se cítím blízko 
smrti, dodnes v duši vím, že jsme stále 
spojeny v jedno, krvavì pulsující pupeè-
ní šòùrou všeho, co žije, matka a dítì, 
matka a dcera – navždy.

Podruhé jsem tì spatøila také ve 
Vídni. V té slavné umìlecké galerii. 
Procházeli jsme tudy, Clemens Metter-
nich, já a nìkolik pøátel, psal se rok 
1841. A v jednom sále plném úžasných 
umìleckých dìl uklouzl malý chlapec     

a pøistál – s hlasitým výkøikem! – u mých 
nohou.

Ty, držíc za ruku druhého malého 
chlapce, jsi bìžela ke mnì. Zvedla jsi 
chlapce, vzhlédla jsi ke mnì z mramo-
rové podlahy a omlouvala ses. Naše oèi 
se setkaly. Oèi matky a dítìte. Chvìla 
jsem se.

Cítila jsem, jak mne zalévá podivný 
žár, který vycházel z tìch – jako jezero 
zelených – oèí. Záøivých oèí. A zatímco 
jsi odcházela, ještì než Clemens pro-
mluvil, vìdìla jsem…

„To, mon ami,“ øekl hrabì Metternich, 
„je vaše dcera.“

Stála jsem tam ztuhlá a oèima sle-
dovala tvoji štíhlou postavu vedoucí za 
ruce dva malé chlapce, jak mizí v dalším 
sále. Tos byla ty, „paní Nìmcová“, bás-
níøka, vycházející literární hvìzda na 
stromì mladé, zelené, nedospìlé èeské 
literatury... Moje... Moje!  Dcera...

„Já vím,“ odpovìdìla jsem Metter-
nichovi. „Ale jak Vy víte?“ opáèila jsem 
otázku.

Usmál se. „Vìdìt  je moje povinnost. 
Chtìla byste vìdìt cokoli dalšího?“

Zavrtìla jsem hlavou. Ne, nechtìla 
jsem nic vìdìt. Nemohla jsem si dovolit 
vìdìt víc… Musela jsem žít svùj život. 
Byly zde mé ostatní dìti ve Francii. 
Potøebovaly mne. Bylo tolik záležitostí, 
které jsem musela øešit. Zaháò, tato 
moje Zaháò! ležela dosud v budoucnosti. 
Ne, nemohla jsem znovu otevøít tu ránu, 
ránu na mém tìle, v mém svìdomí, v mé 
duši. Ránu, která se nikdy nehojila, která 
se nikdy nezahojila.

To mléko rozehøívá. Venku už je hustá 
tma. Vše, co ještì zahlédám, jsou malin-
ké zlaté body nad øekou, jejich odrazy na 
èerné vodì se jemnì chvìjí.

Tvoje smrt, dítì, mne rozrývá. Ale zá-
roveò mne osvobozuje. Žádala jsem 
Boha o odpuštìní, už velmi, velmi dávno. 
Vše, co ještì zbývá, je požádat tebe, 
ještì jednou, o tvé Odpuštìní.

PRÓZA
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O odpuštìní – je nìco takového vù-
bec nìkdy možné? Odpuštìní od dítì-  
te, které matka zahodila? Nevím, pochy-
buji, ale pøesto, pøesto požádám. Už to 
nebude dlouho trvat, už ne dlouho, a já 
tì budu moci sevøít v náruèí, moje litu- 
jící slzy budou smáèet tvoji ubohou, 
vyhublou, hladovou, vìènì hladovou – 
hladovou po chlebì, hladovou po lásce  
– tváø…

Nebudu muset opakovat, žes byla 
milována, žes byla milována vždy, vìrnì, 
od okamžiku tvého poèetí, stále, vždy – 
a – pokud to je vùbec možné – žes byla 
postrádána snad ještì víc, než bylas 
milována. Bylas postrádána od té chvíle, 
kdy tì ode mne odervali, každý rok, 
každý mìsíc, každý den, každou hodinu 
života tvé matky. Ano, mìla jsem krásný 
život, dcerunko má.

Høešila jsem hodnì v tom životì. Ale 
žít oddìlena od tebe – to bylo utrpení.  
To byl mùj trest a já jej musela pøijmout. 
Prosím, odpus�, odpus� mi.

Kdy jsme se setkaly potøetí na této 
zemi? To bylo tady, v Zaháni. Nedlouho 
po tom, co Felix byl zabit davem  na ces-
tì z nìjakého politického setkání na další 
politické setkání.

Byl rebel, Felix, poslední velká láska 
mého života, pøítel, druh. A ano, milenec. 
Když jsem se dozvìdìla o jeho náhlé 
tragické smrti, bylo to, jako by nìkdo 
urval konèetinu od mého tìla.

Chodívala jsem oranžérií, hodiny a ho-
diny, tam a zpìt, tam a zpìt, snažila jsem 
se nalézt ztracený klid. Tys vešla, do-
mnívala ses, že skleník je prázdný. Krá-
èela jsi po hlavní cestì, a když jsi došla 
na konec, zaboèila jsi za roh. A pak to 
pøekvapení! Stály jsme tam, tváøí v tváø, 
matka a dcera, naše oèi se setkaly, 
stejnì jako v tìch vzácných minutách   
po tvém narození ve Vídni, stejnì jako 
pøi našem náhodném setkání ve vídeò-
ské galerii… Naše oèi se setkaly a já 
jsem pochopila... vìdìla jsem, že i ty...  

jsi vìdìla! Vìdìla jsem, že ty víš, že já 
jsem ta skuteèná lidská bytost, která tì 
nosila ve svém tìle pøed tehdy tøiceti 
tøemi lety. Tys vìdìla!

Nemluvily jsme. Stála jsem opìt ztuh-
lá tváøí v tváø své milované, leè nepøi-
znané drahé dceøi. Nevìdìla jsem, co 
øíci. Pokývla jsem hlavou. Tys neudìlala 
pukrle. Nemusela jsi.

Byla jsi moje dcera, byla jsi hrabìnka 
rodem. Byla jsi z Kuronských, z Clam-
Martinicù.

Neudìlala jsi pukrle. Tvé oèi hovoøily 
za tebe výmluvnìji, než by jazyk kdy 
mohl.

Tvoje zelené oèi se tázaly proè – proè 
– proè? – a já nemìla odpovìï.

Dívaly jsme se na sebe dlouho – zdá-
lo se mi po dlouhé, žhoucí minuty. Potom 
jsi pøijala mùj úklon hlavy a udìlala jsi 
totéž. Fürstin von Leiden se poté otoèila 
a beze spìchu odešla stejnou cestou, 
kterou pøišla.

Dnes veèer, pro tebe, dcerunko, je 
vše u konce. Jsi v míru. Já ještì vìzím    
v bolestech.

Ale zdá se, jako bys svou smrtí sòala 
bøemeno, které jsem nesla na høbetì od 
té chvíle, kdy jsem se tì vzdala. Jsi nyní 
u Boha, a Bùh není jen náš Otec, On je 
zároveò tou nejlepší matkou, jaká vùbec 
mùže být.

Vše, co zbývá, jsou mé fyzické bo-
lesti. Nìkdy je lépe, nìkdy hùø. Mùj lékaø, 
který nic neumí – oni všichni vlastnì toho 
mnoho nevìdí – øíká, že mám ještì jed-
nou jet do lázní.

Uvidíme. Možná. Na jaøe. Nebo v létì. 
Který rok se to vlastnì píše? 1862. 
Uvidíme.

Do té doby musíme pøeèkat tuto zi-
mu. Nìjak. Milovaná Bettinko, nejsme, 
koneckoncù, všechny pouze takové 
Fürstinen von Leiden?
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Stádo stratokumulù
Jitka N. Srbová

Rukopis vlakem

I.
Kdo jezdí v mrtvolách trabantù
polovzešlým jeèmenem?

II.
Dva muži. Z lásky k Èesku uvìznìni
závorkami závor. Veèer jeden
promìní se ve psí víno,
druhý ve psí štìkání.

III.
Domy, které nemají
na pøední øady,
zavalují úøad peticemi.

IV.
Metr od kolejí je už jiné století.

Modrý kùò
Kope, modrý kùò. O té barvì nepochybuj,
když upadne mu omylem stín na laptop,
všechno zreziví. To bude tou vodou.

Èichni opatrnì k nozdrám, je tam
stádo stratokumulù. Modrý kùò je nese
nad Azory, cestou ukapává avokáda
do hladových brázd.

Nežaluj, že pecky v noci svítí, 
radši vezmi knihu, èti: celé je to pravda, 
i když pøitom spíš.

Do indiga
Vezmi ještì mokrý prst
a do indiga s ním. To øeka
øíká: plynu tobì do úst.
Svìtlo z noèních luceren
visí v kolejích, narcisy a hyacinty
naøezané pravidelným rytmem:
dum-tudum. Vezmi ještì
zmrzlý jazyk, strè ho

do skuliny v kmeni, je tam napsán
nový med. Je tam vyškrábané
ticho z bledulí. Tím to voní.

Lišèí ohon

I.
Sedí v mracích, na posedu nejvýš.
Mezi listy
tajnì vystrèený jazyk: bouøe
dobøe opíjí, dnes to bude hned.

II.
Hned je v lese doma: fabii
má vedle trati v mlází. Civí po houbách.
Na oblohu nevyleze, je to pøíliš
do kopce: klopýtneš
a vaz si srazíš. A pak – loví lišku.
Slíbil si.

III.
Ráno. Probudí se, lišèí ohon
nacpaný do chrápajících úst. 
Zbytek zvíøete je v kuchyni,
ochoèenì kmitá: chceš to s cukrem,
nebo bez?

Taneèní veèírek vánoèních stromkù
Neseï jako paøez, ještì
z toho chytíš mech:

vezmi borovici, vezmi koláè bezu,
dribluj.

Pøijï na veèeøi, sbírám jahody

I.
Pøijï na veèeøi, sbírám
jahody. Tøi byly opøedené plísní,
ale tìch se neboj:
v noci budou na kompostu
splývat s prapøíèinou.
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II.
V lednici, tam všechno vydrží.
Nepanikaø: na sýru ten nápis 
švabachem?
Nic to neznamená, my to jíme
poøád.

III.
Od nedìle hledám dobré téma
ke stolu. Maminka mi uschovala lepší 
kousky
do parádní utìrky –
Pøijï na veèeøi. Sbírám jahody a mám
velmi hladké nohy.

STOPY

Mezi spánky mu protékáš tak prudce, 

že se chtìl znovu narodit.

Ale nevìdìl komu
    Josef Hrubý                                 

Otec mì obvinil, že mì prý pøitahují 
starci. Neobvinil, konstatoval to. Pøed 
lety. – Zda jsem se nad tím postøehem 
zamyslil? Ne. Nebo vy se zamýšlíte nad 
nesmysly?

Sice jsem èetl, že byl nejeden mladík 
pøitahován starým a nevábným Sokra-
tem, ani tomu však stoprocentnì nevì-
øím, a ostatnì je realitou nìco jiného. 
Lákají mì dívky. A staøí spisovatelé?       
Ti mì taky magnetizují, ale ne strupy       
a stáøím. Ponìvadž...

„Je snad vina spisošova, že se už, 
chudák, pøehoupl pøes osmdesátku?“ ptá 
se ve mnì automatika, která i odpoví: 
„Ne.“ I komunikuji s leckterým starším 
kolegou, jako by byl mladší, a dìlejte to 
stejnì. Jinak sám necítím žádnou pøíèi-
nu pro mechanickou a povinnou úctu ke 
stáøí, natož aby mi staroba vonìla, 
nicménì chápu X dùvodù pro to, abych 
starce neignoroval. A naopak je èasto 
akcentuji. I já pøece budu starý (nepøe-
jede-li mì tramvaj èi nezahynu-li v kotli 
nìjakého countryového koncertu)!

Nedávno, jak víte, zesnul básník Jo-
sef Hrubý; znal jsem jej skoro dvacet let 
a šéf jednoho èasopisu mì tudíž popro-

sil o vzpomínku. Byl to Vladimír Novotný 
a jednalo se o Plzeòský literární život. 
Vzpomínka byla zveøejnìna pod titulem 
Ètenáø Josef. Proè?

Na každou návštìvu jsem pøinesl 
Pepíkovi pár knížek a Tvarù, nebo i Li-
terárních novin. Z knih mi, pravda, sem 
tam hodil nìco na hlavu, ale vìtšinou   
mi pøíštì øekl: „Díky, to jsem si poèetl.“ 
Tøeba i ve Vladislavovì deníku. Také veš-
keré publikace o Hrabalovi, které v po-
sledních letech vyšly, jsem Josefovi do 
Koterovské dovezl, a naposled jsem mu 
pùjèil knihu Èepových sloupkù; jak vím, 
Èepa mìl moc rád.

Tu knihu mi kupodivu ještì vrátil. Ale  
z dùvodu, který nechápu, jsem mu pøi 
poslední návštìvì pøinesl pouze nový 
Tvar. A on mi dal pár Hostù. Ale žád-  
nou novou knížku jsem mu ono dopo-
ledne nevnutil. Proè? Nevím. Asi jsem 
zrovna ten týden nekoupil nic, co by jej 
mohlo zajímat, jen další román Louise 
L‘Amoura, a tedy kvalitní western a kdy-
si oblíbenou èetbu Ronalda Reagana,  
ne však Pepíkovu. A tøeba Skoumalovy 
eseje? Ty už mìl Josef také pøeètené.        
A pak onemocnìl a zemøel.

Než se to stalo, telefonovával jsem 
mu devatenáct rokù a taky jsme si psali. 
Období papírových dopisù ale trvalo    
jen pìt let a skonèilo bohužel momen-
tem, kdy jsem na rozdíl od Josefa objevil 
e-maily.

Z korespondence Josefa Hrubého
a Iva Fencla (1999 2004)–
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Byl ovšem básník, takže psaní dopisù 
stejnì nebylo žádné jeho hobby; a dobøe 
tomu tak. Zato já...

Já býval fanatik psaníèek, a to mno-
hostránkových, a dodnes vidím, jak mi 
babièka v šesti letech vysvìtluje, jak se 
dopis píše. Ona to umìla, zaujala mì, 
zkusil jsem napsat mladší sestøe do 
sousedního pokoje a zdá se, že mi to 
hned šlo. Od té doby jsem dopisù roz-
hodnì sepsal tisíce, ale nepøikládám jim 
dávno valnou hodnotu. Pravá literatura 
to podle mì není.

Nejvíc jsem stvoøil dopisù jedné ko-
legyni z pošty, dámì roèníku 1967. Pra-
coval jsem taky na té poštì, a pøece jí 
psal. A to jsem dopisy den co den i tøídil. 
Po tunách. Ale skoro den co den jsem 
vymýšlel nìjaký i pro Ivanu È. a nìkteré 
jsem dokonce ilustroval. Vášeò? Ano. 
Nìha? Ano. Ivanu jsem tenkrát miloval. 
Bláznivì. Psal jsem nicménì asi taky 
chladnokrevnì, anžto mám od každého  
z tìch psaní kopii. A každá má poøado- 
vé èíslo. Hromada tohoto papíru teï leží 
v krabici na pùdì a jde o 1500 èi 1600 
položek. Od kolegynì pøišly taky asi  
dvì. Abych nepsal. A teï otázka: Omlou-
vá láska ve tøiceti letech tunu dopisù, 
když jste souèasnì poš�ák?

Podle mì ano. Ale je strašné, že mi 
Ivana po dvaceti letech už nepøipadá 
hodna ani jednoho dopisu. Že mi už 
nepøipadá ani hezká. Že zpìtnì vidím, 
nakolik se ke mnì nehodila. A že dì-  
kuji pánu Bohu, že jsem tomu vztahu 
unikl. Vztahu, hádkám i rozchodu. A tu-
ším a slyším, co øíkáte! „To nemùžeš 
vìdìt. Pár let byste š�astni byli. Potom 
vztahy odumírají, ale jde pøece o tìch 
pár let.“

Máte tøeba pravdu, ale já se obávám, 
že to byl celé omyl a jediným jeho efek-
tem se stala øada mnou napsaných kní-
žek, které ten jednostranný vztah vyge-
neroval. Spolu s dopisy.

Jejich kopie nezahodím, ale èíst to? 
Na to skuteènì nemám ani èas, ani chu�. 
Pro mì je to mrtvé.

Ani do své korespondence s Pepí-
kem Hrubým se mi nechtìlo nahlížet, ale 
hledal jsem zrovna složku Švandrlík, 
protože mì požádali o pøedmluvu k jeho 
povídkám, a koukejme, v zásuvce ležela 
„pøesnì dle abecedy“ i složka Hrubý. Asi 
jsem nìco poztrácel, anebo je to jenom  
v poèítaèi, ale dobøe tomu. Jedinì pro- 
to, že je obálek pouze pár, jsem totiž ty 
dopisy dokázal po letech projít. A co víc, 
své vlastní „osekat“.

A teï už jen podotýkám, že jsem 
roèník 64, zatímco Pepík byl roèník 32.  
A že byla pìtiletka „pøed e-mailem“ ješ- 
tì dobou, kdy jsme si vykali. A èasem 
pøed tragickou smrtí mé partnerky, o jejíž 
nemoci se Josefovi také zmiòuji. Rov-
nìž  je, øekl bych, patrno, nakolik jsme si 
nekonkurovali a nezávidìli, což je pro 
pøátelství výhra. Upozoròuji, že v textu 
pomíjím Josefovy „péefky“.

  (IF)                                                   

Pod Radyní, dne 26. kvìtna 1999

Vážený pane Hrubý!

Na schùzi Støediska jste na mne do-
cela udìlal dojem, ale pøedevším èlovì-
ku dodá (aspoò mnì dodalo!) sebedù-
vìry ruky podání; obzvláš� je-li nìkdo 
(já) na podobném setkání vùbec poprvé 
a je nervózní. Pan František Spurný mi 
psal, že mi nabízí èlenství ve Støedisku 
západoèeských spisovatelù „na základì 
výjimeèné kritiky“ mé poetické prózy. 
Hm. Ale tu kritiku psal kdo?

Letos mi má taky vyjít básnická sbírka 
v edici Tvary a tlustej (skoro 500 stran) 
román v edici Neon v nakladatelství Hy-
nek; ale to obojí musím zaklepat. A pan 
režisér Buriánek a paní Zemanèíková mi 
slíbili pro podzim dva poøady v rádiu.

Na Knižním veletrhu v Praze jste ná-
hodou o víkendu nebyl? Já ano. Adolf 
Branald mi vepsal vìnování do dvou 
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knížek, jedné z nich ještì po mamince,  
a vùbec tam – i náhodou – potkáte mno-
ho zajímavých lidí. Já tøeba Jana Èáku  
èi Miloše Nesvadbu, o kterém jsem zrov-
na psal do rádia.

(IF)

29. 5. 1999 na rubu koláže Karla Frona

Milý pøíteli. Tìším se, že bychom 
mohli víc spolu hovoøit na schùzce u pa-
ní Gerzanicové (15. 6. na její zahradì). 
Pøeju Vám ten nejlepší zbytek jara          
a srdeènì pozdravuju.           Josef Hrubý

P. S. Pište poøád tak dobøe.

24. 6. 1999

Vážený a milý pane Hrubý! Doháním 
Vaše básnì z let 1957–1995 (od knihy 
Hudba nechce spát po Yoricka) a pøi-
znávám, že sám jsem do tøiceti básniè-
kám moc nedal. O tom jsme ale zèásti  
už hovoøili v zahradì pí Gerzanicové.      
S Kristovými lety možná ovšem mnozí 
smysl básnìní teprve docení (snad i mùj 
pøípad).

V rozhovoru s Vámi na zahradì na 
Roudné jsem, pokud vím, taky zdùraz-
òoval pøednosti STRUÈNOSTI a HUT-
NOSTI veršù (oproti prózám). Ale samo-
zøejmì jde o víc.

Nìco z Vašich knížek (mám jich tu 
šest) chci vstøebat do úterka, kdy bych 
Vám rád zavolal, jak jsme se domluvili. 
Má matka, støedoškolská profesorka, mì 
k poezii (paradoxnì?) vedla jen do devíti 
let. Pak už jsem se nìjak vymkl – smì-
rem k dobrodružství. Ale už pøed první 
tøídou mì ona uèila Halase a Hrubína. 
Nejen díky nim mám, øekl bych, slušný 
smysl pro rytmus a pro rým. Což ale       
k „býti básníkem“ samozøejmì nestaèí.

Mé generaci dal v dìtství dost i èa-
sopis Mateøídouška. Maminka mi bás-
nièky odsud vystøihovala a lepila do 
sešitu (který dodnes mám), a když umøel 
malíø Trnka (a rok nato „jeho“ básník 
Hrubín), smutnì mi to sdìlovala. Jak do-
dnes pamatuji. Zafixoval jsem si dokon-

ce, jako by Hrubín „umøel steskem po 
svém malíøi“.

Od Halase mám dodnes nejradši bás-
nièku Mlýnek. Je to zatím jediný básník, 
kterého jsem se pokusil zpracovat mezi 
scénáøe svých rozhlasových hádanek. 
Váš                                            Ivo Fencl

20. 9. 1999

Vážený a dobrý pane Hrubý! Knihy 
básní, to nikdy nejsou EPICKÉ výkøiky 
na jedno pøeètení, ale chceme, aby 
ležely v dosahu našich prstù déle a co 
nejèastìji. Pøesto jsem pøeèetl naráz 
surrealistické Znamení býka, i vèetnì 
této Litanie: „Obraò mì a ochraòuj mì  
(i) od hodnocení ètenáøù.“

Vaše Portréty jsou pak dobré tím, jak 
si tam ètenáø asi bezdìky dosadí vždy 
èlovìka ze svého okolí: „Bylo mrzuté po-
èasí, a tak radši cestoval dovnitø...“ Pøi 
ètení pak bezdìky hledám v nìkterém     
z portrétù i autora a samozøejmì mi pøi-
padá nejblíž Vám poslední báseò Pan B.

Zmiòoval jsem se, že jsem svùj román 
Smíš zùstat mrtev nepøimìøenì prošpi-
koval citacemi. Inu, dnes by pøed pøísluš-
nou kapitolou stála i Vaše básnièka Ch, 
konèící øádkou: „Nejsem!“ Ale citát pro 
svou knihu nalézám i na stranì 57:

Mezi spánky mu protékáš tak prudce,
že se chtìl znovu narodit.
Ale nevìdìl komu                           (IF)

22. 9. 1999 na rubu Massardovy
Melancholie:

Milý kamaráde, dìkuju za dopis, který 
mi ohøál duši. Zítra jedu do Nìmecka, 
více než na týden. Takže se uvidíme asi 
až 14. X. na schùzce. Doufám, že bude-
me moci prohovoøit Vaše literární plány – 
a tak... S pozdravy pøes kopec do Staré 
Plznì                                   

        Josef H.

20. 11. 1999

Milý kamaráde I. F., dìkuju za nahráv-
ku, kterou jsem si poslechl už dvakrát. 
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Milan Èechura

Bìžet dál už nemá cenu
Pøišlo to poznenáhlu a nenápadnì. 

Jako všechno, co mívá fatální následky. 
Nejdøív to vypadalo skvìle. Aby taky ne. 
Cokoli s tím souviselo, bylo nové, lesklé, 
svítící, blikající. Každý se cítil opojen tím 
pøívalem.

David Libenský se zastavil. Cítil, že 
dál bìžet už nemá cenu. Že už nic ne-
má cenu. Je to v prdeli, pomyslel si. Pro 
tohle jsem se honil jako blbec? 

Chápal jsem ho. Jak já ho chápal! 
Cítil jsem se úplnì stejnì. Pøed nìjaký-
mi tøemi roky to ještì šlo. Rád na ty 
chvíle vzpomínám. Obzvláš� na jednu     
z nich.

Prošel jsem turniketem, který mì nej-
døív sevøel ve svých chromových chapad-

lech pøipomínajících ježka v kleci a po-
sléze pøátelsky vyplivl do prostor, jež 
jsem dùvìrnì znal. Na utkání našich zla-
tých hochù jsem chodil pravidelnì. Mi-
nul jsem stánky s obèerstvením, zatoèil 
doleva a zaèal stoupat po schodech, ve-
doucích na hlavní tribunu. Poøadatel mi 
pøátelsky pokynul, za ta léta jsme se už 
znali. Usmál jsem se na nìj a po širokém 
ochozu zaèal kráèet ke svému sedadlu. 
Mìl jsem dobré místo. Bylo z nìj vidìt  
na celé høištì, na zelené pódium, kde se 
odehrávala ta pøedstavení, která jsem 
tolik miloval.

Nìkomu by se tohle tvrzení mohlo 
zdát nadnesené. Miloval, pche. Milovat 
se mùže žena, vlast, peníze, ale tohle?

Pan Kikinèuk ète dobøe, možná zbyteè-
nì sarkasticky. Váš rozhovor s paní Ze-
manèíkovou je bájeèný, upøímný, bez 
stylizace.

Vaše psaní mì fascinuje, asi proto, že 
já sám postrádám epický talent, nemám 
v sobì epický klid. Zkoušel jsem už nej-
ménì patnáctkrát prózu – a vždycky mi  
z toho vyšlo lyrické mlno... Proto u Vás 
obdivuju, jak svižnì se pohybujete v pøí-
bìhu, a rád poslouchám ten druhý plán, 
co je za textem. Vy si, myslím, dobudete 
úctyhodné místo v mladé próze, držím 
Vám oba palce.

Mám pocit, že dovedete rozehrát kon-
trasty, a že od toho vìzení držíte klíè    
ve vlastních rukou, jako by to byl meè. 
Jste pøesný. A èím je postup brutálnìjší, 
tím ménì ponechává místo podezøelému 
fortelu a trikùm. To je Vaše pøednost, že 
za øádky tuším køehkost, jakou má tøeba 
porcelán. Ten je tvrdý a køehký.

Už to nebudu rozvádìt, abych neøíkal 
vìci, které Vy znáte a já také. Jsem rád, 
že Vás znám. Alespoò tolik pøes ten 
kopec k Vám na Radyni. Mìjte se hezky 
i s tím psavým nepokojem, který Vám 
pøeju.                              Váš Josef Hrubý

29. 2. 2000

Na dopisnici: Nebe je veliké plátno, 
na které nám promítají slunce.

Milý pøíteli, díky, díky. Za báseò i za 
Kynžvart. Kynžvart jsem pøeèetl. Myslím, 
že bychom s tím nìco mohli udìlat. 
Urèitì bychom o tom mìli hovoøit.

Ta báseò je krásná – jako všecko       
u Vás. A ještì nìco navíc. Zdravím 
upøímnì pøes kopec.            Váš Josef H. 

P. S. Kynžvart jsem paní Erbové pøe-
dal. A snad bychom si mìli popovídat 
všichni tøi spoleènì.

(Dokonèení pøíštì)
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Já však vìdìl svoje. Byl jsem v tìch 
opojných chvílích souèástí týmu, úspìš-
ného, nejlepšího. Jako bych sám bìhal 
po høišti. Ty pøedstavy byly tak silné, že 
jsem pokaždé propadl euforii a nadšenì 
jsem fandil. Jak já fandil. A se mnou dal-
ších deset tisíc divákù. Ten køik vždy 
stoupal k nebesùm, od nichž se odrážel 
a dopadal zpìt na naše hlavy a na hlavy 
tìch, kteøí za nás vítìzili.

Fotbalový stadion unisono zaøval. Jako 
lev, který dává najevo koøisti, že nemá 
šanci. Hráèi v èele s Davidem právì vy-
bíhali na bezchybnì støižený trávník. 
Èišela z nich síla. Posledních patnáct 
utkání neprohráli a soupeøùm nasázeli     
v každém maèi minimálnì ètyøi góly. 
Nemìlo tomu být jinak ani dnes. A také 
nebylo. Rychlé pøihrávky úplnì rozvrátily 
obranu zahranièního protivníka a míèe 
zaèaly napínat sí� na opaèné stranì 
høištì s železnou pravidelností. Do po-
loèasu lovil gólman soupeøe balón zpo-
za brankové èáry tøikrát a ve druhé pù-   
li zrovna tak. Všechny naše akce byly 

krásné a nebezpeèné a pozornost všech 
byla upøena na høištì. Nikam jinam. Když 
utkání skonèilo, všichni povstali a dlou-
hých deset minut nepøetržitì tleskali.

Když si obèas vzpomenu na tento 
okamžik, uvìdomím si, že byl asi po-
slední svého druhu. Pak se to bohužel 
zaèalo kazit. Nemohli za to ovšem hráèi, 
ale chytré… telefony.

Vývojáøi a výrobci se vezli na vlnì ne-
utuchající poptávky. Stále nové a nové 
modely. X1, Y1, Z1. XY 33, XZ 54. Stále 
nové a nové funkce, které nikdo nepo-
tøeboval, ale jež se nabízely samy pøi 
pouhém uchopení pøístroje. Jejich obliba 
neustále rostla. 

Nejdøív se jejich vliv zaèal projevovat 
na ulicích. Lidé je drželi pøi chùzi v rukou 
a ustaviènì zírali na stále dokonalejší 
displeje. Šlo to rychle. Netrvalo ani rok   
a po té dobì nemìli tuto vymoženost 

snad jen bezdomovci, kteøí se povalovali 
v parcích a spokojenì do sebe lili kra-
bicové víno. Když si domluvili schùzku 
mladík s dívkou (k tomuto úèelu byl 
vyvinut speciální model KH 11), sedli     
si sice na lavièku jako døív, ale místo 
obvyklé klopýtavé konverzace a ne- 
smìlých dotykù oba horeènì pøejíždìli 
prsty po obrazovkách svých pøístrojù. 
Prudce vzrostl poèet úmrtí pøi pøechá-
zení komunikací, protože jak chodci, tak 
øidièi se vìnovali blikajícím krabicím.

Bylo naivní se domnívat, že ta epide-
mie nezasáhne mùj svìt. Ten, v nìmž 
jsem se cítil tak dobøe. Zasáhla ho rych-
le a efektivnì. Uplynulo nìkolik mìsícù   
a na zápasech mého klubu bylo… ticho. 
Nikdo se nedíval na Davida a jeho dru-
žinu. Na stadion chodili ze setrvaènosti  
a také proto, že na nìm bylo Wi-fi 
zdarma. Stádo digitálních èumilù. Dalo 
by se spoèítat na prstech jedné ruky,  
kdo z divákù tu zhovadilou placku ne-
mìl. Byl jsem mezi nimi.

Také hráèi ji nemìli. Možná z pøesvìd-
èení, možná proto, že jim to zakazova-  
la nová smìrnice fotbalové asociace. 
Nejstrašnìjší na tom všem ale bylo ticho, 
které jsme my bez svítících chytrolínù 
nedokázali vyplnit.

A tak se jednoho dne David Libenský 
zastavil. Chvilku pøedtím se pøipravoval 
ke støele. Tu už ale na bránu soupeøe 
nevyslal. Bezmocnì rozhodil rukama, 
skoro to máchnutí bylo v onom tichu 
slyšet. Je to v prdeli, pomyslel si. Pro 
tohle jsem se honil jako blbec? 

Je to v prdeli, pøevedl svou myšlenku 
do mluveného slova a otoèil svou hla-  
vu ke støídaèce. Nevìdìl, co má dìlat    
a oèekával radu od trenéra Jívy, se kte-
rým stál u zrodu tohoto fotbalového 
skvostu.

Rady se však nedoèkal. Trenér Jíva 
mìl své oèi upøené do dlanì, ve které 
svíral poslední model øady VIK 17.
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Ráno mne probudilo šumìní deštì      
a s námahou jsem pomalu otvíral oèi.    
Po oknech podkrovní místnosti fary, kde 
jsem spal, stékala voda a umýval je vytr-
valý déš�. Nabízela rozmazaný pohled na 
protìjší stavení bývalé turistické chaty,    
obzor nad ní byl pøekryt olovnatou šedí.  
S kapkami deštì z okenní øímsy odkapá-
val smutek a v pøízemí pode mnou vodo-
vodní kohoutek. Žádné jiné zvuky stavení 
nevydávalo, byl jsem v nìm úplnì sám.   
V takové nepohodì se v lese nepracuje,  
a proto mì nechali milosrdnì spát.          
V místnosti bylo citelné chladno. Zatopit    
v kamnech v èervenci? Otevøel jsem 
chraplavé dveøe na chodbu a bloudil oèi-
ma v pološeru. Nalevo vedly do pøízemí 
døevìné schody a na dva kroky pøede 
mnou nízká dvíøka na pùdu. Jediné svìt-
lo pøicházelo z malého špinavého okna  
ve vikýøi napravo. Sklenìné tabulky byly 
ovìšené mušími mrtvolkami v pavuèi-
nách. Neochotnì a s vrzavým skøípotem 
se pod mýma rukama okno otevøelo. 

Oblièej mnì ovanul vlhký svìží vzduch 
a pøímo proti mnì trèel kostel jako kuli- 
sa. Zdál se tak blízko, že kdybych natáhl 
ruku, dosáhl bych na jeho špinavou fa-
sádu. Pìšinka pode mnou vedla k hlavní 
cestì a utápìla se v loužích. S pomocí 
obou bych došel ke høbitovu nebo dolù  
do vsi. Ti, co tu døíve bydleli, si to umìli 
zaøídit. Kostel, fara, høbitov, všechno pár 
krokù od sebe a jen krátký kus cesty        
k nim ze vsi vede do kopce. Nic se nikde 
nepohnulo a jenom v tichu šustil déš�. 

Na rozdíl od fary chrám Pánì už 
svému úèelu dosloužil. Pøesto mìl ješ-    
tì na temeni chrámové lodi zachovalou 
pokrývku a vìž se chlubila zajímavou 
èepièkou. Prohlížel si mne tøemi štíhlými 
okny, ze kterých pozvolna stékala nale-
pená špína. V celé vesnici byla jistì ta 
nejvìtší, ale kupodivu nebyla ještì roz-
bitá. Zato obì okna sakristie pøilepené   

ke stìnì kostela byla slepá a vchod pøi-
pomínal velkou otevøenou ránu. Zdivo 
kostela tam, kde vyrùstalo ze zemì, mok-
valo a lesklo se ostrou zelení. 

Nedaleko v trávì leželo pár kusù inte-
riéru kostela. Rozpadávalo se slehlé èa-
sem a nedùstojnì usínalo ve  spleti s ku-
sy shnilého døeva a starých šindelù. V lé-
tì je zapékalo slunce do zemì a v zimì 
dusil tìžký sníh. Obraz zloby a neteènos-
ti lidí pùsobil v takovém poèasí tísnivì. 
Otøásl jsem se a po zádech mi pøebìhlo 
hejno mrazivých prstíkù. 

Uspávající šustot deš�ových kapek 
náhle pøerušil nevázaný køik. Tmavou dí-
rou ze sakristie vybìhlo nìkolik chlapcù 
ve školním vìku. Uvìdomil jsem si, že ho-
ši, tady na konci svìta, mají také prázd-
niny a zøejmì neznají jinou zábavu.

V úprku prošlapávali a pøeskakovali 
døevìné zbytky oltáøe a kostelních pláten. 
Mokré døevo klouzalo pod jejich nohama 
obutýma do gumových holínek, praskalo 
a vyluzovalo hrùzné zvuky. Plátno se táh-
lo v cárech za nimi, jako by je chtìlo za 
trest uvìznit. Trosky zneuctìného svato-
stánku mìly snad poslední pøíležitost, jak 
ještì na sebe upozornit okolní svìt. Hoši 
dupali, aby se zbavili všeho, co jim v bìhu 
bránilo, a jejich køik se pøi tom mìnil v øev. 

Jeden chlapec vybìhl za nimi jako 
poslední a ostatní se mu na cestì do vsi 
vzdalovali. Mìl na sobì vojenskou košili 
rùznì postrkanou do velkých trenýrek. 
Bylo na nìm cosi mimoøádného, co upou-
talo moji pozornost, a chvilku trvalo, nežli 
jsem pochopil, proè moje oèi postavièku 
sledují. Byly to jeho trenýrky. Zadní èást 
klukovského odìvu pøedstavoval v bílém 
kruhovém poli èerný hákový køíž.               

Herci opustili jevištì z trosek,
kulisa kostela osamìla,
ticho se vrátilo a
místo divadelní opony tiše padal déš�. 

Vilém Hrach

Probuzení
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Katastrofa Danušky van Dyk
Jaromír Komorous 

Danuška byla Èeška jen z poloviny, 
naštìstí z té hezèí. Holandský tatínek 
umìl namalovat stìží prasátko s nakrou-
ceným ocáskem, nenechte se oblafnout 
jménem. Umìl ale dìlat bytelná sofa a na 
jedno Danušèinu maminku nakonec do-
stal. A protože se mu v Èechách líbilo        
i po svatbì, vozil sem holku na prázdni- 
ny k babièce každý rok. I když z jiného 
dùvodu, holka tu byla spokojená taky. 
Bylo jí sedmnáct a mít rodièe uklizené      
z dosahu ji pøišlo ideální.

„Máte tu divný kluky, babi,“ zakøièela na 
poøád ještì mladì založenou ženskou, 
která si právì vytlaèila bika z kolny.

„A co se ti na nich nelíbí? Mnì pøipa-
dají normální,“ odvìtila neménì hlasitì 
skoro šedesátiletá oslovená a oèividnì ji 
mrzelo, že nezmizela zadem. „Normální 
oni jsou, ale tak divnì,“ vzdychla si Da-
nuška. Ježíšmarjá! Poplach!

„Hele, ty si tady muchláš srdíèko, dìv-
èe. Nic mi neøíkej. Za dvì hoïky jsem 
tady a pak si o tom povíme, jo?“

„Za dvì hoïky tu nebudu já. Jeden ka-
marád mi naordinoval vycházku.“

„Já se z tebe zblázním. To øíkáš jen 
tak? Já znám dobøe tyhle kamarády.        
Ti nejsou normální. Máš rozum?“

Danuška vyšla z chaty. Ty informace 
byly protichùdné. Musela se na babièku 
podívat. Veteránka držela za rohy býèka  
s jednadvaceti pøevody, pøes èelo sluši-
vou èelenku, odìná byla v pestrém 
cyklistickém dresu a její nohy vypovída- 
ly, že to nevytlaèila z kolny prvnì. Pøesto 
jí vnuèka oslovila: „Ptát se tì teï, co mám 
dìlat, je blbost, viï?“

„To je vždycky. Budeš prostì opatrná  
a basta. Tady je to samý prevít.“ Koukla 
na hodinky a šlápla do pedálù. Ještì jí 
jeden ujede!

Danuška dala cviènì šklebáka. Tako-
vého unijního. Bez nutnosti pøekladu.

Vlahé èeské letní podveèery jí doma 
závidìly všechny kamarádky. A to jim  
toho øíkala pùlku. Vrátila se do chaty. 
Nerozsvìcela. Vìci si vyndala zpamìti. 
Mìla ráda tyhle pøípravy. Pøípravy na 
rande! To by musel poznat i slepý. Svým 
parfémem pøebila ten babièèin. Ještì se 
tu motal, voník jeden. Zamkla a vypadla 
taky.

Kamarádovi táhlo na dvacítku a ani 
neprudil. Stoosmdesát na výšku. Osmde-
sát kilo? Zaèal stupidnì: „Umíš bezvadnì 
èesky.“

„No, to by mì máma hnala, kdyby ne. 
Ale jinak jsem normální holandská holka.“

„Hele, nechci být vlezlej, ale proè no-
síte každou fusekli jinou? To je znamení 
èeho?“

Danuška se podívala na nohy a šly   
na ni mrákoty. Z jedné boty èouhala 
zelená, z druhé modrá ponožka. Kata-
strofa! A ten kluk koukal ke všemu fakt 
vytøeštìnì. Zastavila se. „Tak to se ne-
povedlo. Jdu domù. Promiò.“

„Neblbni, prosím tì. Jestli ti to vadí, tak 
si je sundej. Nezmrzneš.“

A je to tady, pomyslela Danuška. Ale 
jde na to hezky. Proti své vùli se usmála.

„Co je ti k smíchu? Máš dvoubarevné 
nohy, chechtadlo. Já ti nabízím øešení. 
Nejsi zhulená?“

„No dovol!“
„Už nic, soráè, jsem vùl.“ Vytáhl z kap-

sy nùž a v mžiku si upáral pod kolenem 
nohavici.

Koukala jako opaøená.
„To my tak dìláme, aby se dáma ne-

cítila ménìcennì,“ øekl a pøiblížil se na 
dosah.

Danuška si odøíkávala varování: „Zme-
tek, mazaný zmetek, katastrofální zme-
tek. Pitomec!“ Koukla se znovu zmatenì 
na jejich nohy a natáhla se pro polibek. 
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Místo úvodního slova

…poslouží ètenáøi tento vzácný doku-
ment (resp. jeho èást), který se podaøilo 
vynést z archivu pùlmìstyse Chodounì:

Èíslo formuláøe: 1945 – 5 – série 2 – 
bez vodotisku

Vìc: výslech
Vyslýchaný: jistý Sojka, dùvìrnì si ne-

chává øíkat Socha
Vyslýchající: major na penzi Vladimír 

Novotný neboli agent Vlno A- (pøed pen-
zionováním A+)

Místo: Chodouò, atomový kryt pod øíè-
kou Litavkou

Datum a èas: zaèernìno
Nálada vyslýchajícího pøed výsle-

chem: 3 B
Stav vyslýchaného pøed výslechem: 

tklivý až poplaètivý
Nálada vyslýchaného po výslechu: 1+
Stav vyslýchaného po výslechu: za-

èernìno

Novotný: Ne! Trváte na tom, co jste 
bez nátlaku doznal?

Sojka: Ano.
Novotný: Zopakujte to ještì jednou     

a srozumitelnì.
Sojka: Tajné deníky dnes již oficiálnì 

neexistujícího Antidivadla jsou opravdu 
ètyøi.

Novotný: Kdo je vedl?
Sojka: Ponejvíce já sám, avšak ostat-

ní èlenové souboru mohli kdykoli pøispìt.
Novotný: Èinili tak?
Sojka: Ano, pomìrnì èasto, nìkdy 

dokonce i rádi. Obèas se do psaní za-
pojili i další hosté, kteøí byli pøítomni.

Novotný: Trváte na tvrzení, že prav-
divost tìchto ètyø deníkù je minimálnì 
sporná?

Sojka: Trvám na tom.
Novotný: Vysvìtlete nám to.

Sojka: Jádro události nebo aspoò její 
èást je povìtšinou založena na pravdì, 
ovšem zpùsob jejího zaznamenání býval 
èasto velmi volný.

Novotný: Dùvod?
Sojka: Chtìli jsme humornì zamas-

kovat èasto drsnou a notnì neotesanou 
pravdu.

Novotný: Chápu… Máme pro vás na-
bídku…

Sojka: nesrozumitelná odpovìï
Novotný: Pokud tyto deníky zveøej-

níte, nebo alespoò jejich zásadní èást, 
potom bychom uvažovali o pøijetí opatøe-
ní 13/a, tedy že vás…propustíme.

Sojka: zaèernìno
Novotný: Neplaète, je to nechutné.
Sojka: nesrozumitelné pak zaèernìno
Novotný: Na to bychom, myslím, moh-

li pøistoupit, šest èástí bude staèit.
Sojka: zaèernìno
Novotný: Ano, vyberete je dle vašeho 

uvážení.
Sojka: zaèernìno
Novotný: Rozumím, píše se tam           

i o mnì. Chápete snad, že je ve vašem 
zájmu…

Sojka: zaèernìno

Èást 1 –
Téma: Literárnìdivadelní akce 
v Chodouni (2008 – 2017)

Jsme v domì. Pijeme víno a pivo Par-
dál. Patka (Jiøí Brožík, voják a ochranka 
Antidivadla – pozn. redakce) pøipravuje 
rošt, což smrdí požárem. Pan domácí 
Vlno (sám velký Vladimír Novotný – 
pozn. redakce) marnì skrývá ruce, jeho 
nehty pøipomínají paøáty orla moøského. 
Charvy (David Charvát, èlen Antidivadla 
– pozn. redakce) je neteèný, jeho nohy 
vypadají jako uschlé vafle.

(27. 6. 2008, 17.00)

Jan Sojka

Deníky Antidivadla
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Smích Vrábleho (David Brabec, èlen 
Antidivadla – pozn. redakce) byste cha-
rakterizovali takto:

a) slon Jumbo má zažívací potíže
b) hejkal se nabodl na bludný koøen
c) vepø se rochní v právì vylitých 
    pomyjích
d) všechny možnosti jsou správné

(27. 6. 2008, 18.40)

Patka: Ve sklepì stoupá voda…
Jana VejH2O (Jana Vejvodová, bohe-

mistka – pozn. redakce): Patka, nedìlej 
paniku!

Charvy: Klid, jdi si zagrilovat.
Patka: Mùžu? Tak aspoò 20 minut!

(27. 6. 2008, 20.02)

Patka si vytáhl èerného Petra a ne-
vejde se do auta, které míøí na hrob 
Václava Hrabìte do Lochovic.

Patka: Cože? Hrabìta z Cimrmanù to 
má za sebou?

(28. 6. 2008, 11.29)

 Veèerní idylka. Patka chystá gril, pøi 
této pøíležitosti se pøevlékl do sváteè-
ních maskáèù. Vlno jakožto hostitel se 
rozhodl pøiložit ruku k dílu a chystal se 
gril rozfajrovat. „Táhni!“ zaburácel Pat- 
ka a šlehl ho opaskem s masitou pøez-
kou na konci pøes hnáty. Vlno zakvílel    
a vzduchem zasvištìly dva uražené 
nehty. Jeden se zarazil do zdi, druhej 
Vráblemu do ksichtu. „Parádní piercing,“ 
zhodnotil vše Charvy.

(29. 6. 2008, 19.30)

Snídáme. Vlno se u èetby novin po-
nìkud zklidnil, ruce se mu pøestaly tøást, 
levý koutek necuká, pøežil. Právì vstal 
Charvy a noèní pazvuky z firmy „Vráble  
a jeho porouchaný kotel“ potvrdil, stejnì 
tak Patka, který je natoèil. Èili Vrábleho 
chropot byste charakterizovali takto:

a) keporkak umírá
b) bachynì v bøezí

c) osel znásilòovaný hrochem
d) všechny možnosti jsou správné

(30. 6. 2008. 8.45)

Sedíme v chodouòský hospodì se sur-
realnázvem „Obecní dùm“. Probrali jsme 
chartu, antichartu, kolaborantství, židov-
ské spiknutí, arabskou hrozbu a kdo bu-
de platit – pijeme si koòak. Patka odpadl, 
z pudu sebezáchovy si pøed hospodou 
vykopal zákop a zmizel. My žijem…

(Vráble, 31. 7. 2009, 21. 55)

Jsme na baráku. Patka se probral       
z mdlob, Vlno blouzní o Pultanele, Ger-
mán (Vojtìch Nìmec, spisovatel a lit. 
kritik – pozn. redakce) metamorfoval do 
podoby Franka Zappy, došlo pivo, bez 
nìj je zima a tìžko.

(1. 8. 2009, 00.03) 

Sedíme na zápraží, pijeme, jen Patka 
vaøí v sednici.

Patka: Ta trouba nejde.
Charvy: Strè tam hlavu a uvidíš.
Patka: Už jí tam mam, furt nic.
Socha (Jan Sojka, èlen Antidivadla – 

pozn. redakce): Vydrž, brachu, vydrž!

(1. 8. 2009, 12. 10)

Hluboká noc. Socha, Patka, Vlno, 
Germán a kupodivu i Vráble – hluboký 
spánek. Probudil jsem se a tápal ve tmì, 
ve které jsme se narodili a do které 
umøem. Myslím na tátu, mámu, ségru. 
Do svítání daleko.

(Charvy, 2. 8. 2009, 2.25)

Balíme, blíží se odjezd. Charvy ko-
neènì nalezl igelitku, kterou si jako 
jediné zavazadlo v pátek pøivezl, a za-
èíná si vybalovat: slipy, ponožky, peèivo, 
šunka…

(2. 8. 2009, 8.42)

Asi pøed hodinou jsme došli na barák, 
kde nás uvítal kvalitní koèièinec neboli 
krém. Nyní se zjistilo, že zmizel.
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Socha: Kdo to uklidil?
Patka: Nikdo.
Germán: Tak kde je?
Èechíno (Milan Èechura, spisovatel    

a písnièkáø – pozn. redakce): Nìkdo ho 
má urèitì na botì, nìjakej blbec.

Èechíno zvedá sandál, krém se na 
nás rozplácle smìje.

Vlno se chichotá a tleská: Bravo!

(25. 6. 2010, 17.08)

Charvy: Co si myslíš o Trockém? Ne-
jsi náhodou Trockij?

Vlno: To nejde, nejsem žid.
Charvy: To je tvá jediná argumentace.
Vlno: (chce odvrátit pozornost a obra-

cí se na Patku) Èetls Karolinu Svìtlou?
Patka: Nevím o tom.

(18. 6. 2011, 1.52)

Charvy prohlásil, že letos stejnì jako 
loni bude spát na Vráblem. „Rád spím na 
vodním lùžku.“

(29. 6. 2012, 15.00)

Sobotní dopoledne na zápraží. Èechí-
no a Vlno neboli Starci na chmelu po-
klimbávají, Kòour (Jan Paur, èlen Anti-
divadla – pozn. redakce) si pochvaluje 
novou havajkošili, kterou si však nepøi-
vezl, Vráble vítá vzbudivšího se Charvy-
ho: „Pøichází Prométheus, játra v hajzlu.“ 
Všichni se shodli, že nejhùøe se vy-
mýšlejí hlášky na Šipièe (Martin Šíp, 
bohemista, germanista, lit. kritik – pozn. 
redakce), protože je z nás nejmenší ho-
vado.

(30. 6. 2012, 10.33)

Vlno recituje Majakovského, Patka se 
marnì snaží o protiútok Písní o Nibe-
lunzích, Germán si pro sebe šeptá cosi  
o veverèích moèových mìchýøích, Kòour 
si prohlíží nìèí zuté boty a Bebleb (Ma-
rek Velebný, fotospisovatel – pozn. re-
dakce) si zkouší Sochovo tupé, ten se 
obrací na Charvyho.

Socha: Mám na tebe kvíz. Literární.

Charvy: Sem s ním.
Socha: Bebleb sedí na hajzlu, jaký      

2 slavný díla vzniknou?
Charvy: Jáma a kyvadlo plus Temno.

(29. 6. 2013, 0.50)

Èechíno si zpívá hymnu Viktorie 
Plzeò, kterou složil, Bebleb hledá na 
zahrádce lanýže a Vlno ukazuje Ger-
mánovi, naparádìnému ve spartakiád-
ních trenclích vzor 1985, nìjaké foto      
a øíká: „To je já.“ Vráble, jenž zhubl sko-
ro 30 kilo, bìží na WC, má prý srážky, 
Charvy se všech postupnì ptá, zda mají 
radši Hegela nebo Heideggera.

(28. 6. 2014, bìhem dne a veèera)

Po roèní absenci vítáme Chodouò 
2016! Vlno slaví 70! Krom klasické se-
stavy pøijeli gratulovat i básníci Robert 
Janda a Patrik Linhart. Vlno mimo jiné 
dostal toto: svázané roèníky Plže 1918   
– 2018, výherní los, že fotbalisté Bohe-
mians Praha nìkdy vyhrají ligu, od Èe-
chína autorská práva na jeho song     
„My starý klucí“, od Kòoura zpátky havaj-
košili a od všech jako hlavní dar mario-
netu „navlas“ podobnou oslavenci.

Charvy: V Antidivadle bylo tabu mluvit 
o ženských a politice. Socha navrhoval 
ještì chlast, ale s Vráblem jsme byli zá-
sadnì proti…

Béda Šedivka (Milan Šedivý, básník  
– pozn. redakce): Milane, povídej, co se 
stalo za tìch 10 let, co jsme se nevidìli?

Èechíno: Zestárl jsem o deset let.
Béda Šedivka: Nic víc?
Èechíno: To ti pøijde málo?
Socha: Nerozsvítíme?
Patka: Proè? Vyzradíme tak naši 

pozici.
Socha: Stmívá se.
Charvy: A to ti vadí?
Socha: Mám pocit, že všechno konèí.
Vráble: Všichni stárneme, jenom Mi-

lan šediví.
(30. 6. 2017, bìhem dne a veèera)

Z TAJNÝCH DENÍKÙ ANTIDIVADLA
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Nebudete mi vìøit, ale byl jednou je-
den spisovatel jménem Edvard Cenek     
a mìl velmi rád svou dceru Alenku. A ta 
jeho. Zato nemilovala psaní. Ani v tom 
nejmenším. Radši jen snila.

Vìci neprahla zaznamenávat; a je di-
vu? Ne. „Ten mùj táta ani nedýchá. Ani 
nedýchá bìhem toho pitomýho, vìènýho 
vy�ukávání písmen!“ Takový mìla pocit. 
„Což si myslíš, že smíš pøi psaní zùstávat 
pro rodinu mrtev?“ ptávala se roztrpèenì. 
A nabroušena. A on jen: „Ale vždy� já 
nejsem letargický!“ A snad z legrace 
dodával: „A co Mars?“

Tak jí bezohlednì, bezstarostnì, ma-
niakálnì odsekával tento Edvard a více 
obvykle ani necekl. Egocentrik. Grafo-
man. Výstøedník. Inu, hotový Mar�an.

Když bylo dìvèeti tøináct, rozhodlo se 
proto pevnì, že se bude v životì vìnovat 
všemu, jenom ne literatuøe. Slib dodr-
želo. A vydrželo až do stáøí. Jednoho 
krásného letního rána se pak šarmantní 
Alena Cenková ve zdraví a snad i š�ast-
na dožila tøiadevadesátky, a jestli vás teï 
pøestala zajímat, nechte èetby a uhánìjte 
si hrát ven. Tøeba s batolaty, mnì je to 
jedno; sám tam nejdu. Proè? Pro mì za-
èala Alena Cenková dýchat a být zají-
mavá až v tìch tøiadevadesáti. Navíc... 
Pøišlo osudné ráno pro ni a pro planetu.

Ètete-li noviny, asi víte, o èem hovo-
øím. Dne 2. záøí Alena procitla, ale víèka 
se jí jako vždy sklápìla zpìt. Ale kdyby 
jen to. Také ve žluèníku ji bodalo.

A pøece opìt usnula a následoval 
typický ranní sen. I když... Tentokrát jiný.

Ranní, ale pøipomínal vodopád Angel. 
Stal se vpádem do nìjakého dalšího živo-
ta. I Moody by závidìl. Co se pøihodilo?

Stála pøed svým vlastním baráèkem na 
zeleném trávníku a koukala do tváøe 
snílka Jiøíka, kluka ze sousedství. Byl 
dvanáctiletý a ještì plný fantazie. To ano. 

Ale tenhle sen nastolil nìco, co neèekal 
ani on. A to si hrával na proroka.

„Dnes o pùlnoci,“ øekl náhle, „se na 
nebi vynoøil záøící objekt. To už jsi spala?“

Stará Alena pøikývla. „Jako dudek. A co 
to bylo? Vyšla hvìzda nad Betlém?“

„Spíše nad Belém,“ opáèil pišišvor. 
„Víte, babi, kde to je?“ Vzhlédl ke šmolce 
nebe a optal se: „Paní Cenková?“

„Ano?“
„Vìøíte v Boha? A víte vy, kolik obnáší 

pekelná rychlost?“
Zavrtìla hlavou a spratek odvedle øekl: 

„Ten záøící pøedmìt se totiž k Zemi øítí 
právì tou pekelnou rychlostí a hle, už 
pøistál.“ „V sanatoriu?“ „V Jižní Americe. 
Jako kdysi Tunguzský meteorit, když tre-
fil Sibiøi. Ale tohle nebyla prda do taj-     
gy. Spadl do džungle. Mezi jaguáry.          
A ještì dnes vyrazí z Ria skupina vìdcù    
a rùzných sherlockù i ryzích lumpù, vy-
zbrojených revolvery, puškami a granáto-
mety. Anebo se podobné akce provádìjí 
jinak?“

Zavrtìla nad tím mizerou hlavou.       
„V Rusku možná takhle.“ A nevìøila          
v trvalý svìtový mír a nebylo jí hej. Bylo    
jí ouvej. A co pochopila? Co asi? Ne-    
jen muži z Ria, ale lidé celièkého svìta  
se právì vydali na cesty letadly, auty       
a lodìmi, aby na vlastní oèi spatøili léta-
jící talíø. A bytosti z talíøe ven vytékající.    
I Alena ostatnì brzy vedla jednu tu sku-
pinu a dorozumívala se s druhy espe-
rantem. I jinak. Sice nikdy nic nepsala        
a moc toho ani za život nepøeèetla, ale 
tvrdohlavì se celý život uèila jazyky. To se 
teï šiklo. Ale ještì 20. záøí se prosekáva- 
li pralesem. Už nazítøí ovšem vykoukli na 
zvláštní planinu. To vám bylo místo. Stro-
my okolo ohoøelé, zèernalé; jen uprostøed 
trùnil talíø. Zrovna takový, jaký Alenka 
vídala na všelikých pitomých obrázcích, 
ponejvíce americké provenience. Jenže 
tohle nebyl komiks. Dala znamení. Všich-

Sen o stáøí a krutosti Žluèníkù
Ivo Fencl  
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ni strnuli a jen hrdinná Alena s puškou si 
to metelila planinou. A hle, živa i zdráva 
(až na ten žluèník) doputovala k tìlesu. 
Neudivena tím anachronismem spatøila 
na jeho boku mosaznou kliku. Je to mož-
né? „Tu samou jsem pøed padesáti lety 
cídívala v kuchyni.“

Nostalgicky ji zkusila stisknout a otev-
øel se Moby Dickùv chøtán. Èi dveøe, to si 
pøeberte, a Alenèino chøípí vdechlo vùni 
domáckého kmínu. Neboli vzpomínku 
jako z Prousta!

Zmámena vstoupila do tenat, rozhléd-
la se pastí divù a hle, všude jen páèky, 
páky, knoflíky, vypínaèe, maèkátka, vo-
lantky a další a další kliky a klièky. Vše      
z mosazi. Odvážila se jeden ten knoflík 
stisknout, namátkou, a past se zaèala 
natøásat a Alenka si uvìdomila, že pro-
hloupila. Vrhla se ke dveøím. Pozdì.        
Z pralesa se už – jedna za druhou – 
vynoøovaly bytosti ukuté z kovu. Zelení 
starci! Obklopili ji skoro vilnì a po ostat-
ních úèastnících Aleniny výpravy už ne-
zbyla tou dobou ani pára.

Mìla teï jen ty potvory. Jejich ústa by-
la vyšpulena na tyèinkách, místo nosù 
disponovali ètvrtmetrovými rypáky s dír-
kami ve špièkách a na temeni mìl kaž-  
dý své tøetí oko. Snad koukalo k Marsu? 
Asi! A pozdìji si všimla ještì páru kukadel 
v týle.

Ti tvorové byli navíc šestinozí a každá 
chapadlová noha mìøila tøi metry. Ale byla 
jen tøi centimetry tlustá. Paže mìli stvùry 
na konci s kleštièkami. Alenka vykøikla.

Alenka chtìla skoèit na mýtinu a za-
klièkovat, ale jeden vysoký cizinec na ni 
namíøil dutou Hoøickou trubièkou (èi èím) 
a paralyzoval ji.

Další stvùra zaèala vydávat nesrozu-
mitelné zvuky a chvíli trvalo, než Alence 
došlo, že jde o otázky. Odpovìdìla espe-
rantem. Zaznìl hurónský smích a vtlaèili  
ji jako kus masa do talíøe. Ten se s ra-
chotem odpoutal od planety. Jedna ne-
stvùra dál èile støídala øeèi a náhle do-  
šla k nìèemu podobnému španìlštinì. 
„Jsme obyvatelé Marsu, Alenko, a známe 

tvé jméno. Uteèeš-li, máš právo žít na 
Zemi plné válek. Ještì chceš toho roha 
vzít? Máš poslední šanci. Odpovìz!“

„N-ne-u-teèu,“ vydral se z ní slib. Ale 
drkotaly jí zuby. Bylo to vynucené. Podlé. 
Neviditelná ruka však Alenku pustila. 
Když otevøela oèi, stála na letišti, a to 
mezi shlukem korkem potažených židlí. 
Za ní parkoval talíø. A nebe? Potemnìlo.

Problikávaly jím zlovìstnì hvìzdy. Byla 
na Marsu a po vzoru Mar�anù usedla do 
jedné židle. Všechny se vznesly. Chytila 
se opìradel, znovu zavøela oèi. Zavøela je 
ovšem možná ve snu.

A když kukadla uschopnila, vznášeli se 
v roji a kolektivu pøed kulatými okny 
okrové budovy, která snad mìla pìt set 
pater. Nebo tisíc. Na jednom místì se 
otevøela branka – jako do Babylónské 
vìže – a Alena tam vlétla. Dovnitø. Co 
šipka. Bez rozmyslu.

Ocitla se ve výtahu. Bìhem pìti vteøin 
vyletìl na støešní terasu. Teprve odsud 
pozorovala Mars. Èekala rudé plánì,   ale 
byl zastavìn domy. „A kde vedete války?“ 
zeptala se podezíravì.

„Konají se na zvláštních plochách, kte-
ré odsud nevidíte.“

„Aha.“ Oèi jí lezly z dùlkù. Zaèínala chá-
pat, že ani tady nebude mír. Podvedli ji.

„Je válka?“
„Jak by ne. Jsme Zeleníci a vedeme 

spravedlivý boj se Žluèníky.“
„Vyhráváte?“
„Dosud ne. Ale dojde na to. Víš, Ale-

no, vynalezli jsme psiklovou bombu. Až    
ji použijem...“

Nadechla se. „Øíkal jste psiklovou, 
Kime?“

„Nejsem Kim, Ale puma skuteènì je     
z ryzího psiklu.“

„A tak.“
„Ty si ovšem pùjdeš prohlédnout mí-

rotvorné tábory a botanické zahrady.“
A stalo se. Procházela hotovou øíší 

divù. Pod padesátimetrovými exempláøi 
pampelišek a kmeny sekvojí s modrými 
korunami. Pod jehliènany potaženými 
dvacetimetrovým svlaècem. I tráva je na 
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Marsu stejnì blankytná jako oèi proroka 
Jirky.

„A teï šup na operaci,“ uslyšela.
„Ne!“ vykøikla.
„Ale ano, Alenko! My musíme zkoumat 

nitro Pozemš�anek.“
Rozbìhla se. Zjistila ale, že uhání na 

místì. Zatoèila se jí hlava. Upadla. Ohléd-
la se. Jeden Mar�an na ni míøí jakýmsi 
døívkem, ale vypadlo mu z kleštièek. I zá-
vra� pominula, ale nahradila ji hrùza. Oko-
lo se táhla váleèná plocha a vysoko, až 
pod zenitem svištìl kulový stroj. Od jeho 
podvozku se vtom cosi rùžového odpojilo.

Dítì? Kdeže. Bomba! A kloudná.
„Øítí se na mì! Svrhli ji Žluèníci. To je 

konec.“ Ale veškeré její obavy se jako ve 
snu zkumulovaly v záchranný výklenek. 
Náhle prostì zel v ploše. A puma do-
padla a Alenka byla vymrštìna a omdle-
la, ale znovu se probírala. Ve mìstì. A ja-
ko v dalším životì, Moody by skuteènì 
mìl radost. Alenka vnímala brzdící auta    
a již ji tato obklíèila. Vbìhla do nejbližšího 
domu a do výtahu, stiskla namátkou mod-
ré tlaèítko a po šíleném letu stanula na 
støeše. Ta sloužila i co startovací plocha.

Ale létající mar�anská auta už se vzná-
šela vùkol. Dohonila ji. Alenka neunikne   
a „víc se nikdy nevrátím do bince svìta,“ 
došlo jí. Nikdy už z tohoto prastarého,     
ó, jak trapnì prastarého Marsu.

Tu na ploše uvidìla talíø, i chytila ku-
chyòsky mosaznou kliku a... Šup. Byla 
opìt uvnitø.

Vidí vám tam pøístrojovou desku s kno-
flíky a pákou, i zmáèkne namátkou tla-
èítko, zatáhne za páku. Bác. Pif-paf. Talíø 
odstartoval a Alenku to srazilo, ale vstala 
a rentgenovala oèima pøístrojovou desku 
s kolovrátky.

Kupodivu uvidìla i nìco jako kanón.   
V tu samou chvíli odstartovaly ze støechy 
veškeré ostatní talíøe. „Jsem ztracena!“ 
napadlo ji, ale odhodlanì co kanonýrka 
Javùrková si pøesto stoupla k dìlu. Hlav-
ní vìzelo hlavnì v boku talíøe a vyèní-
valo. Rozeznávala, že je obklièována ro-
jem a šlo o roj toho, èemu Grygar a spol. 

øíkávají „neidentifikovatelný létající pøed-
mìt“. Mírotvornì do vèel vystøelila.

Nejbližší talíø to schytal. Ale co to? 
Kupodivu zùstal viset v prostoru.

Okolo Alenky zatím hvízdaly bomby. 
Sice ne psiklové, ale nestála o nì. Znova 
vystøelila.

Kanón byl naštìstí víceranný. Tiskla 
spouš� a další zneškodnìný nepøítel ustr-
nul v kosmu. Znièehonic užasla. Nápad! 
Pøišla na skvìlou vìc. Ta zbraò má na-
stavitelnou spouš�. Je to samostøíl. Olé!  
V minutì paralyzovala okolo tøicítky talíøù, 
ale tu se její vlastní modul otøásl a jako 
vymrštìna prakem se zaèala z bojištì 
ztrácet ètvrtou kosmickou rychlostí. Na-
padlo ji: „Kruci! Do mì drc nìkdo jiný.“

Pronásledovali ji, ale brzy zmizela ze 
spektra vysouvacích kukadel, a když si    
to uvìdomila, zajásala. Nejš�astnìji pak      
zjistila, že je sotva sto kilometrù nad 
povrchem zemìkoule. Talíø však pukl  
jako vejce. Zmìnil se v trosky. A Alenka 
zùstala sama v nekoneèném prostoru. 
Padala. Tøicet kilometrù pod ní èekalo 
nìco naèervenalého. Berušky? Rajská 
smrt? Ne. Rudé moøe.

To jsem se dostala dost daleko od 
bujarého Ria, napadlo ji. A umøu mladá.

Devadesát tøi let. Ó, jak bolestné. Roz-
tøíštím se napadr�. Nebo� hladiny moøí 
jsou k astronautkám kruté. Mé tìlo nikdy 
nenajdou. Ale taky fajn.

Ani Nemo mé stále obstojné tìlo ne-
najde.

Dopadla. Moøe kupodivu fungovalo 
jako pružina. Co létací rybka doplachtila 
na písèitý bøeh. Dopadla jako do vaty, 
vstala a... Rozhlédla se.

Spatøila pohledného Araba, i zeptala 
se arabsky: „Kde, pane, pøesnì jsem?“

„V Saúdské Arábii,“ odtušil a pokra-
èoval v chùzi. Na zádech mìl napsáno: 
Prorok Jiøí. Nekamenovat.

„Hurá!“ øekla si. „Bylo to možná jen 
Jiøíkovo vidìní, ale jsem na rodné Zemi!“

A co víc?
Pøestal ji bolet žluèník.
Tak pøece si dá poruèit.
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Vladimíra Brèáková

Dora Hromadová
Na poèátku bylo Slovo, to Slovo bylo 

u Otce, to Slovo bylo Otec. Všechno 
povstalo skrze nì a bez nìho nepovstalo 
nic, co jest.

Dora Hromadová zpola sedí, zpola le-
ží na saních, které huòatá rukavice táh-
ne za opratì pøehozené pøes rameno,    
a druhá z páru jí udává tempo. Ráz dva, 
ráz dva, køup køach tou bílou tmou, ráz 
dva. Dora, ta hromada rozlámaných údù, 
sebou ustaviènì hází a bøichem vykle-
nutým k nebi vysílá prosebné signály. 
Zarostlá a promrzlá ústa se k ní co chvíli 
otáèí, avšak spasit, ba ani utìšit ji neu-
mí. A tak tvrdošíjnì mlèí. Ráz dva, ráz 
dva, køup køach tou bílou tmou, ráz dva. 
Vìøíš? Ozve se náhle v jeho uštvané 
mysli. Taká konina. Dyž sa ve fujavici tra-
tí cesta a slunko na òu nesvítí, dyž sa 
nový život brchá na svìt a jeho èas eštì 
nepøišél, je lehko pta� sa: Vìøíš? Ale až 
zapadnem naèisto a z cérky vyteèe všec-
ka krev, zasej sa optáš – vìøíš?

Vìøím!
Ve slovo a jeho pád.
Náøek prsou, bøicha, rukou, klína i ko-

len pro�al pøíval mužových myšlenek      
a vysypal se na jeho zabednìnou bera-
nici s dunivým rachotem lámaného ka-
mene.

Pád první. Kdo, co? Dora.

Dora nepije. Nejen teï, když je samo-
druhá, ale vùbec nepije. Kolikrá� jí pravil, 
na, napij sa. Èeho sa bojíš? Pokaždéj 
enem øekla: To mòa s tým budete v jed-
ném kusi dožíra�?

Rukavice se více opøe do tahu, po-
slušna té druhé z páru, která ji vybízí      
k rychlejšímu tempu. Ticho krajiny roz-
ráží zvuk jedoucích saní. Ráz dva, ráz 
dva, køup køach tou bílou tmou, ráz dva. 

Bezvládná hromada se nápadnìji než 
kdy pøedtím smýká ve vleku otcovy síly.

„Ofròuješ fròák, a nevíš nad èím.“
Postupnì se mu vrací starý, èasem      

i lihovinou rozmlžený rozhovor.
„Napøed okoštuj!“
„Šak já sem koštovala. Mockrá�. Na-

posledy, dyž ste mnì rval vlasy enem 
zato, že jich sám nemáte. Koštovala sem 
z tej vaší prokletéj sklénky, co sa ve mnì 
rozbila na tisíc kusù. Nosím v sobì roz-
tøepané sklo a to mòa øeže za vás. Su     
z teho celá chorá a tu vašu goøalku už 
nemožu ani èu�. A Jankùv tata to vìdìl. 
Dobøe to vìdìl. A kvúlivá temu mu ne- 
dal požehnání, aby si mòa vzal. Pravil 
tehdá: Nee! Ani dyby krúpa za groš byla. 
Za tu �a nenechám ít. A esli si ju pøeca 
vezmeš, požehnání ani grunt neèekaj!“

Pád druhý. Od koho, èeho? Od Dory.

Jan, jenž ctil otce svého a nechtìl jím 
být vydìdìn, od Dory odešel. 

„Ehh,“ opilec mávne nad dceøiným 
smutkem rukou, jako když odhání mou-
chu od šnapsu, a ošklivì se zasmìje, 
„šak sa najde inší galán.“

„Baže. Už je za dveøama,“ suše mu 
odvìtí a pohladí si život.

Tož teho nevìdìl, že sa mu kurví.      
A tak Doru párkrát pøetáhl topùrkem       
a odešel. Vše se odbylo rychle a beze 
svìdkù. Jen srpnové slunce, které tehdy 
žhnulo, kradmo vypalovalo do obnaže-
ného masa cejchy trestancù.

Za pár mìsícù odejde i dìdina, jež se 
od nepamìti straní padlých žen a jejich 
panchartù. Mezi posledními se odpo-
rouèí sám Bùh. A nebude pastýøe, který 
by Dorotu, zahabanú èernuchu, vrátil ke 
stádu.

Sanì se zastaví. Prodìravìlá rukavi-
ce posune beranici z èela a setøe z nìj 
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pot. Pøed zarostlými a promrzlými ústy 
se mihotá pára a v ní sen o hošíkovi. Co 
dyž to bude dìvèica? Kuš, chomúte! 
Ogárek to bude! A já ho obstarám. Bude 
pro mòa synkem, co nì ho Rùža nigdy 
nedala. Vtom hromada za ním zaúpí       
a prohne se v pase. Rukavice bez otále-
ní vrazí beranici zpìt do èela, povytáh-
nou límec od svrchníku, jenž pamatuje 
lepší èasy, a dají se do tahu. Ráz dva, 
ráz dva, køup køach tou bílou tmou, ráz 
dva. Enem aby sa nevrátila ta fujavica!

Pád tøetí. Ke komu, èemu? K Doøe.

Nastal podzimek. Listí zežloutlo a opa-
dalo. Vyhladovìlá dìdina obrátila svùj 
nízký, lovu chtivý èenich k Doøe, ke 
škodné v revíru. Tata – ožrala, céra – 
rajda, co chodí s útìžkem. Pro haòbu 
nepøišla ani na mšu. Šak sa není èemu 
divi�.

Pod tíhou provinìní se hromada prsou, 
bøicha, rukou, klína i kolen sesunula k hlí-
nì, z níž vzešla, a proti své vùli se pro-
padla do krtèích nor vlastní mysli. Co      
s tým maluèkým budu robi�? Pøeca ho 
neutopím. Ano, bojí se sílícího hlasu dì-
diny, který jí pøipomíná vytí stopaøských 
ohaøù. Více však hlasu svého, v jehož 
hlubinách huèí nièivá síla vody. To jejím 
proudem jsou podemlety oèi modrooké.

Se sepjatýma rukama a bosá pokle- 
ká na podlahu z udusané hlíny. Modlí se      
k Panence Marii, která v náruèi chová 
dítì. Jak to pøijde, že sa pod obrázkem 
svaté probúzá ïas? Proè teho dopustíš, 
Marija Panno? Nejradìji by tu mlèící 
strhla ze zdi a vlekla s sebou do svìtnice 
Jankova otce. Padla pøed ním na kole- 
na a v pøítomnosti Matky Boží prosila za 
tatu pro své dítì. Snad by zlomila klet- 
bu vyøknutého slova. Ale nic z toho se 
nestane. Dora se zvedne, cípem zástìry 
setøe slzy a spìchá do síòky pro døíví       
i pazdeøí. Pøiloží do kamen, aby snopky 
lnu vyskládané na stropních bidýlkách 
mohly schnout.

Opelichaná beranice se starostlivì 
otoèí k saním. Pod tøásòovým šálem      
a ruènì šitým kožichem spatøí hromadu 
kroutících se údù – velká nateklá prsa, 
bøicho obtìžkané dítìtem, punèochatá 
kolena tìsnì pøitisklá k loktùm. Rukavi-
ce se bez meškání chopí ovèích houní, 
skopaných cestou, a pøikryjí jimi tìlo svi-
nuté do klubka. Po krátké odmlce se plá-
ní zas rozléhá mrazivé ráz dva, ráz dva, 
køup køach tou bílou tmou, ráz dva.

Pád ètvrtý. Nevidíš (neslyšíš, neobjí-
máš) koho, co? Doru.

Starý Hromada vrávorá a mumlá si 
enem tak pod fúsy. Su to ale starý peò! 
Místo teho, abych byl rád, že budu mìt 
vnuka, šobástnu Dorotu toporem. Bal-
ván su, a ne tata. Tož stalo sa. Šak to 
néni nájprvší haòba v našem rodì. Jaké 
ale temu malému dáme méno? Po mnì 
pøeca. Francek. Pámbíèek dá naisto 
ogareèka. Plesnivec pøed srpnovým 
sluncem pøivírá jindy strnule vykulené 
oèi. Mžourá. A proti své vùli sní. A snad 
se jeho buldoèí tváø i trochu usmívá.

Proè máš tak velké okále, Francku? 
To proto, abys lepší vidìl? Tož proè 
nevidíš, slepèe, svoju Doru?!

Proè máš tak velké uchále, Francku? 
To proto, abys lepší slyšel? Tož proè ne-
slyšíš, blbèe, svoju Doru?!

Proè máš tak velké pazúry, Francku? 
To proto, abys jima objímal? Tož proè 
neobjímáš, ale tluèeš, ty tupèe, svoju 
Doru?!

Pazderník, to Boží hovado, už ví, že 
kdyby nyní hledal dceru, potkali by se jen 
jako dva vydìdìnci, nad nimiž visí kletba 
rány a slova. A tak si jde po svém, ale co 
to, místo na pole zamíøí do lesa. Pro døe-
vo na kolíbku. A svìte div se, myslí na 
Doru.

Myslí na ni i teï, kdy táhne sanì        
a v ní osud vlastní krve. Ráz dva, ráz 
dva, køup køach tou bílou tmou, ráz dva.

Hromadovi nežili vždy na pazdernì. 
Vlastnili chalupu a malé hospodáøství. 
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Lán pole a nìkolik ovcí. Vše si drželi do 
doby, než jejich stavení vyplenil a ovce 
zadávil bìs opilství. To, co zbylo ze 
zhuntované usedlosti, prodali nebo sba-
lili do rance a odešli do pazderny sušit 
len, který k nim spolu s døívím sváželi 
rolníci z dìdiny. Sami si pìstovali i trochu 
lnu vlastního. Z utržených penìz totiž 
zbylo právì tolik, aby si za pazdernou 
koupili kousek zemì na len a brambory. 
Zemáky a zelé – živobytí celé, øíkávali.

Když len povyrostl, chodila pazder-
nice s Dorou vytrhávat plevel. Starý 
Hromada zatím hnil v bramboøišti ne-   
bo v hospodì. Jen ve zvláš� dobrém 
rozmaru bavil chlapy na pile košilatými 
vtipy, které trousil z rukávu za lahev 
šnapsu. Obávanou Franckovu výbušnost 
probouzela ponejvíc svárlivá povaha 
jeho ženy, vzrùstem zakrslé, leè hlasem 
mocné Rùženy, jež mu k pití bezdìky 
pomohla. Rùža od samého rána hoøeko-
vala na svùj údìl, plísnila chomúta i céru, 
otca aj matku, dovolávala se Božího 
zastání a zašti�ovala se mrtvými, kteøí 
jsou jí svìdkem.

Pád pátý. Volají: Janku! Doro!

Dora se vypotácí ze dvorku zbitá          
a orvaná o svou hrdost. Pod levým 
prsem nese ukøižované srdce, které jen 
zázrakem dosud bije, a v bøiše ukrývá 
srdce nenarozeného. Dvì ptáèata vy-
padlá z hnízda. Holátka zadávená kunou 
a koèkou. Ale kdeže! Otcem a matkou.

Dora se vzdává snu na novou rodinu, 
jež by jí nahradila tu domovskou, dávno 
rozpadlou na prach. Na èerný støelný 
prach. Vznítitelnou výbušninu zranìných 
citù. Je však tìžké vzdát se vlastní krve, 
která pøese všechno v tepnách vøe, a být 
lhostejní vùèi pazdernì, do níž jste se 
narodili.

Dora potrefená náhlým nápadem 
prchá k lesu, jako by tam hledala tu, jíž 
byla vèera, nebo spíše tu, jíž ještì vèe- 
ra chtìla být. Pospíchá. Vítr jí cuchá èer-

né vlasy a slunce dohnìda zbarvuje její 
tváø, ruce, òadra deroucí se z živùtku       
i nestydatá kolena èouhající zpod suknì.

 Aj rukavice kvaltujú. K dìdinì, kterou 
mezitím soumrak sevøel ve svých kleš-
tích. Ráz dva, ráz dva, køup køach tou 
šedou tmou, ráz dva.

Když Doøe zemøela matka, uvila jí do 
rakve vìnec z vratièe, aby od jejího 
tlejícího masa odpuzoval èervy. Vratiè. 
Žlutá kopretina opøedená magií a povì-
rami. S kouzelnou mocí š�astnì navra-
cet. Svìtobìžníky k domovu, záletníky 
ke svým ženám, zdivoèelé feny k bou-
dám. I Dora touží být navrácena. Ke ko-
øenùm, z nichž byla neznámou silou vy-
rvána, ke zdravým koøenùm, z nichž by 
mohla rùst, košatit se a plodit. 

Ví, že na kraji lesa roste vratiè. A tøe-
baže se jím nemùže vrátit do okamžikù, 
kdy se jí zachtìlo Janka, trhá jeho žluté 
kvìty a pláèe. Volá milence svého mlá-
dí. Janku! Janku! Nevnímá zvuk sekery, 
který k ní doléhá z temného boru. Janku! 
A hle. Galán se pøed ní zjevuje s ro-
bátkem v náruèí. Krmí jej hoøkou bylinou, 
napájí domácí pálenkou a zpívá tklivou 
píseò. Dora poznává své dítì! Slyší uko-
lébavku smrti! Vrhá se na Janka, nata-
huje ruce po tìlíèku v loktuši, užuž cítí 
jeho dech, ale pøelud neèeká, žene se do 
stínu a kvapnì mizí mezi stromy.

„Nemožeš zabi� naše maluèké! To 
nemožeš, Janku!“ køièí za ním a jako 
smyslù zbavená se noøí do hlubin hvoz-
du. Pøíliš pøekotnì se snaží zachránit to, 
co pøed chvílí sama pohøbívala. Vtom za-
kopne o øeèištì vystouplých koøenù. Svíjí 
se v jejich moci neschopna vstát. Nehty 
si rozdrásává paže do krve a z hlavy rve 
upocené vlasy. „Janku! Vra� sa!“

Rány sekery naráz utichnou. Namís-
to nich se lesem nese zpoèátku nejisté, 
leè postupnì stále zøetelnìjší a palèivìj-
ší volání. „Doro! Si to ty? Doro!“ Z houš-
tiny se prodírá zlodìjský døevorubec.      
K zarostlým a rozechvìlým ústùm pøilo- 
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ží mozolnaté dlanì, potøísnìné mízou,     
a haleká do všech stran: „Doro!“

Hledá svoji dceru.

Pád šestý. O kom, o èem? O Doøe.

Francek Hromada se blíží k pod�a-
tému ženskému tìlu. Vidí, jak se známé 
šaty lepí na promoèené bøicho a stehna, 
jak se rozedøené paže válí v plazících  
se koøenech, v doupìti døevìných hadù. 
Pro umuèenú hodinu. Dora! Rychle k ní 
zaklekne, odhrne rousnaté pramínky       
z oèí a drsnou dlaní hladí její ztrápenou 
tváø. Náhle se pátravé prsty zastaví        
u žlutì rozkvetlých, koøalkou naèichlých 
úst. Kolik hoøkosti v nich asi je? Pracky 
bez meškání lomcují bezvládným, ha-
drovým tìlem, tøesou jím jako stromem, 
z nìhož vyøezávají loutku poslušnou øez-
báøe. Dora se na otcùv pøíkaz malátnì 
zvedá a kolem sebe plive, prská, kašle, 
až nakonec vrhne to srpnové slunce vra-
tièe, jímž se odvážila zahubit svoje dítì  
a ocejchovat tak mateøské lùno, jež nosí 
leda coby nevolnice bez práv na jeho 
úrodu.

„Cos to chtìla urobi�, ty hlúpá?“ láteøí 
nad dcerou, jíž pomáhá vstát, poté co jí 
slabost znovu podlomila nohy. Slova, jen 
tìžko srozumitelná, k ní doléhají odkud-
si zdálky, aè jejich stvoøitel stojí opodál.   
Co vlastnì ví o Doøe, díle svých pudù?

A pøestože se obì tìla po dlouhé 
dobì opìt našla, instinktivnì nahmatala 
v pøítmí lesa a s bázní souzených se      
v pase podepøela, zatvrzelá mysl pazder-
níkù neprožije spolu s tìlem tu svátost 
smíøení. Nepozve druhého k nedìlnímu 
stolu. Místo toho bude dál bloudit nad 
zrádnou propastí, kterou sama sobì 
kope od narození, nad temnou tùní skry-
tou hluboko v hvozdì.

Otcova mysl se upíná k naøíkající hro-
madì, kterou na pokyn shùry veze ke 
koøenáøce. Nepoèíná si obrácenì, jak je 
tu zvykem. Nebìží pro babku, kerá bývá 
pøes celú dìdinu, dy� ani potahu nemá. 
Snáï by našel nekeho, gdo by mu za-

pøáhnúl koníka do saní, na kerých by 
zelináøku dokodrcal k Doøe, ale co dyž 
ne… Bojí sa s babkú vali� nazpátek. 
Tøeba by nedošli zavèasu. Vyèerpaná 
rukavice nepolevuje a v diktovaném 
rytmu táhne živý, neklidný náklad. Ráz 
dva, ráz dva, køup køach tou šedou  
tmou, ráz dva. V dálce se èernají støe-
chy chalup a beranici vítá svìtlo blikající 
v oknech.

Dokonce ani Janek neví nièeho o Do-
øe. Zato zná dobøe její tìlo. Tìlo vybi-
èované vlastní krví ke hrám lásky. Tìlo, 
které není tøeba opíjet, aby se svléklo     
a odhodilo svùj šat k šípku. Tìlo, které 
májový soumrak v kleštích nesvírá, ba 
naopak vzývá ho. Na oltáø jeho nahé 
krásy nosí obìtiny a vroucnì se k nì-  
mu modlí. Pokleká pøed masitými ústy, 
oblými òadry, pevným bøichem i vonícím 
klínem. Uctívá ho. Tìlo, které se otevírá 
jak rozpálená pec, do níž je sázen boch-
ník chleba. Tìlo, které si Janek nejednou 
posadil na své mužství. 

Janek, bezdìèný bùžek Doøiny lásky.

Pád sedmý. S kým, s èím? S Dorou.

Co bylo s Dorú, dyž byla ešèe malá?
Ale prosím Vás! Jaké starosti može 

mìt také neopéøené kuøa, keré má de 
spa�, co jes�, keré aby sa k práci honilo  
a o všecko aby sa mu øákalo mockrá�?

Pravdaže. Ale dyž to chcete mermo-
mocí vìdì�, mìla ráda, dyž sa veèér 
vykládalo. O basrmanoch, húkalkách, 
slibkách. O tìch najraèi. Slúbily vernos�, 
ale vzít si musely iného. Po tolkém trá-
peòú umøely a vèil s ogary na kopcoch 
tancujú, dokáï jich neutancujú. Tož        
o strašidloch.

V letních mìsících, obvykle v srpnu, 
se sklízel len. Jen co spadla rosa, stáli 
pazderníci i s Dorou v brázdách, po hrs-
tech trhali uzrálý len a stavìli z nìj støíš-
ky. Búdo, budko, do v tobì pøebývá? 
Dìvèe pøed otepi svázanými povøíslem 
snívalo o chaloupce, v níž by chtìlo žít. 
Snívalo o domovì.
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Tatùv sen, ogarèek, je už na blízku. 
Sanì právì dojely k chalupì staré Ro-
zárky. Chválabohu, svítí. Prodìravìlá 
rukavice klepe na okno a zarostlá, pro-
mrzlá ústa volají na babku. „Dora to èeká 
každú chvílu! Mám ju s sebú.“ Staøenka 
se štrachá ke dveøím. „Honem, Francku. 
Dones ju tu, do izby.“ Sama odbìhla     
do vedlejší místnosti dát vaøit vodu. „Vèil 
sa tu nemotaj!“ Ráznì ho vystrnadila 
ven. Na beranici se zaèaly snášet vloèky. 
Nejtìžší, které kdy na ni spadly.

Dora se vrací ze svìta snù a pohádek 
jen velmi nerada. Na špalku tluèe odse-
menìný a usušený len døevìnou paliè-
kou. Tluèe ho hlava nehlava. A spolu       

s ním ty, kteøí tluèou ji. Vytlouká z nich 
duši, která je její.

Doøina duše se však nedá vytlouct, tøít 
ani vochlovat. Drží v sobì jak mìkké 
vlákno, tak pazdeøí a koudel.

Koneènì se na prahu zjevuje Rozár-
ka. Volá Francka, který nedoèkavì ob-
chází chalupu a fajèí.

„Tak jak? Cérka, nebo hošík? Mluv 
pøeca!“ vyhrkne na babku.

„Ogárek… To byl… Srce mu pøestalo 
tlúc�.“

Pazderník padne na kolena. V srdci 
ogara vyhaslo aj srdce jeho. Potratilo 
sen.

Asi mi nìco spadlo do oka… 

Se zpoždìním se k nám dostala velmi 
smutná  zpráva, že ve vìku nedožitých osm-
desáti let zemøela spisovatelka Miloslava 
Ledvinová. Odešla potichu a nenápadnì, 
pøesnì tak, jak žila, dalo by se øíct, i když       
z oficiálního životopisu byste stejný dojem 
rozhodnì nezískali.

Narodila se v Oprechticích na Domažlicku 
do rodiny významného sedláka. Brzy pøišla    
o matku a jen o rok pozdìji svým zpùsobem      
i o otce, který byl za protistátní èinnost po- 
slán do jáchymovských dolù. Miloslava a její 
bratr Jiøí zùstali v péèi prarodièù a všichni se 
museli dívat, jak místní JZD obsazuje jejich 
hospodáøství.

Chtìla studovat. Na gymnázium nesmìla, 
vyuèila se tedy elektromechanièkou. Nevzdala 
se, pøihlásila se do veèerní školy a skuteènì 
se jí podaøilo dostat se do denního studia. 
Rok pøed maturitou pøišel do školy inspektor  
– shodou okolností týž èlovìk, který se tehdy 
jako øeditel základní školy ve Kdyni zasadil     
o to, aby nemohla studovat na gymnáziu. Po-
znal ji, ještì bìhem vyuèovací hodiny byla od-
vedena k øediteli, kde jí bylo sdìleno, že musí 
školu okamžitì opustit.

V roce 1968 odjela na pozvání pøátel do 
USA. Rozhodla se ale vrátit domù. O dvanáct 

let pozdìji ji na plzeòském nádraží zatkla 
policie. Podle vyšetøovacího spisu mìla být 
chycena pøi pokusu o pøechod státní hranice   
s revolverem v ruce. Trest si odsedìla v opav-
ské vìznici.

Po návratu z vìzení zakotvila v plzeòské 
Škodovce, kde zùstala až do odchodu do dù-
chodu. Krátce uèila angliètinu na støední ško-
le, ale kvùli zhoršujícímu se sluchu musela 
odejít. I když velmi toužila po vlastní rodinì, 
nikdy se nevdala a nemìla dìti.

Osud se s ní nemazlil a ona se úplnì stej-
nì chovala ke svým ètenáøùm. Texty naplnì-
né opakujícími se motivy bolesti, vzdoru, 
touhy po lásce a sepìtí s rodnou pùdou se 
èasto dostávaly na samou hranici vstøebatel-
nosti. Zdálo se, že více než ètenáø ji zajímá 
možnost vypsat se ze svých traumat (napø. 
Sethova láska, v rukopise). Na druhou stranu 
se jí podaøilo vytvoøit nìkolik velmi silných 
próz. Za všechny jmenujme mou oblíbenou 
Noèní jízdu, Víøení nebo Kateøinu, knihu, za 
niž Ledvinová získala Èestné uznání Ceny 
Bohumila Polana.

Vybavuji si náš poslední telefonický roz-
hovor. O jejím zhoršujícím se zdraví, které     
jí neumožòovalo aktivnì se úèastnit spoleèen-
ského života, a o tom, že se brzy uvidíme. 
Mrzí mì, že se nám to už nepodaøilo.

šáš (psáno též pro Literární Západ)
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Matka Plž má kulatiny

Samozøejmì ani slùvkem neprozradíme, 
kdo je ta Matka Plž a kolikáté má narozeniny! 
Nesmíme to ani naznaèovat, vždy� jednak je 
to dáma, takže nìco vyslepièit na toto téma se 
nesluší, jednak by si možná oslavenkynì ani 
valnì nepøála, abychom dávali nìjak pøespøíliš 
na odiv, že zrovna ona v mìsíci lednu cosi 
oslavuje a že tohleto cosi je pìknì kulaté 
jubileum. Netøeba meditovat, zda je pøipo-
mínané výroèí poøád ještì spíše málo kulaté 
nebo zdali naopak není dokulata kulaté až 
pøes míru, jelikož to jistìže není nikterak pod-
statné. Pøesto zmínìné „narozky“ nejmenova-
né paní, již v této pozdravné adrese pojme-
nováváme Matka Plž, jsou již zde, nastávají 
tady a teï, takže je záhodno pøispìchat s ne-
jednou zdravicí, s mnohou gratulací, hojnými 
blahopøáními a nepochybnì i s dalšími a dlou-
hými slovy díkù a uznání. Obraznì øeèeno     
si to pøedstavujeme pøibližnì tak, že ve dve-
øích jedné plzeòské pracovny se zèistajas-   
na na prahu objevuje s velikánským pugétem 
na tykadlech sám Velký nebo Nejvìtší Plž ze 
všech Plžù nebo jednodušeji povìzme sám 
samojediný Plž o sobì a slavnostnì si to me-
telí dovnitø s dùstojnou plží úklonou. Však má 
proè a však není divu.

Leè z jakého dùvodu je Matka Plž onou 
Matkou Plž a z jaké pøíèiny ji tak mùžeme 
nazývat? Platí, že i pamìtníci si pamatují stá-
le ménì a mrška pamì� jim šerednì pøestává 
sloužit, leè dokud to ještì není tak zlé, proè 
neodkázat na základní fakta z dìjin plzeò-  
ské literární kultury nebo povšechnì vzato 
literárního dìní na Plzeòsku? Bylo nebylo, 
nakonec však vìru a vskutku bylo a stalo se, 
že nynìjší ctìná jubilantka jednoho krásné- 
ho letního èi pozdnì jarního dne (mohl to    
být dozajista i tichý veèer) vyrukovala s nápa-
dem, ideou, projektem, výzvou a pøedevším 
více než bohulibým odhodláním, a to, slyšme, 
s tímto: pravidelnì vydávat v Plzni a tudíž        
i ku slávì a cti celých západních Èech (ergo 
nikoli toliko Plzeòského kraje) literární èaso-
pis. Skoro každý, kdo mìl tenkrát dostatek 
(údajnì) plzeòského zdravého rozumu, jí to 
ihned zaèal dùtklivì vymlouvat a nejoptimis-
tiètìjší stanovisko znìlo, že beztak takový 

èasopejsek zakrátko zanikne. Nakonec se 
nìkolik obìtavých duší pøece jen našlo, 
opravdu všehovšudy nìkolik, nehledì na to, 
že nìkteøí medle ubyli. Jiní zase (nìkdy pou-
ze naèas) ba i pøibyli. 

Proto i díky nìjaké pozemské a zároveò 

literární Prozøetelnosti došlo pøed více než 

patnácti lety k tomu, co mùžeme oznaèit za 

malý plzeòský a západoèeský literární zá-

zrak: èasopis zaèal vycházet, srdnatì vychá-

zel, zdolával nejrùznìjší pøekážky a pøíkoøí, 

nepøestal vycházet, prošel si obdobími tak-

øíkajíc tuènými i takøeèenými hubenými, nic-

ménì, nastojte, pøes veškerá protivenství 

vychází doposud. Vpravdì stále ještì pøichá-

zí na svìt, dokonce se skálopevnou mìsíèní 

periodicitou, a Matka Plž je od poèátku ne-

jenom co vìrná sudièka napoøád pøi tom.        

A to jako sudièka od zmínìného poèátku 

pøíkladnì a obdivuhodnì èinorodá: vždy� prá-

vì ona to byla, kdo v dávném roce 2002 vy-

myslela pro své pomyslné literárnì èasopi-

secké „dítì“ rovnìž náležitý název, totiž: Plž. 

Neboli Plzeòský literární život. Nìkteøí tento 

hutný název sice nepøijali s nadšením a sta-

vìli se k nìmu s nelibostí, posléze zabránili     

i doporuèovanému pøejmenování Plznì na 

Plžeò, s nadsázkou øeèeno však mìsíèník      

s tímto názvem již vstoupil do kulturních dì- 

jin a Matka Plž neústupnì odvrhla všechny 

úvahy o jiném pojmenování. Takže i díky její 

dobré mysli a dobrému dílu je Plž stále Plž     

a ještì Plž.

To ale není všechno, a to se vùbec nezmi-

òujeme o tom, že oslavenkynì je též nená-

padná literátka, obìtavá organizátorka, èino-

rodá plzeòská vlastenka... Možná není úplnì 

sofistikované pøirovnávat osobnosti rodu žen-

ského k soli, navzdory zvyklostem by se však 

dalo konstatovat, že Matka Plž je v Plzni 

pøísloveènou solí zemì. Arciže kulturní solí 

zemì. Ostatnì: nebýt jí, nezmar Plž by už 

dávno nevycházel. Ostatnì: taktéž díky ní        

a pøedevším díky ní Plž vychází stále a do-

sud. Ostatnì: že je Plž i nadále mezi námi      

a jeho vydávání má smysl, i to je dáreèek   

nad dáreèky k jubilantèiným kulatinám.

Vladimír Novotný
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Miloslav Krist

ZAPOMENUTÉ IDOLY

Hrdinové mé (ne)povinné školní èetby
v dnešním svìtì – Ferda Mravenec
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Vladimíra Brèáková (1982 Písek) - pedagožka, básníøka, prozaièka, žije v Plzni

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

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

Jiøina Fuchsová (1943 Plzeò) - básníøka, prozaièka, publicistka

Vilém Hrach (1938 Plzeò – 2017 Praha) - prozaik

Josef Hrubý (1932 Èernìtice u Volynì – 2017 Plzeò) - básník

Jaromír Komorous (1951 Plzeò – 2017 Plzeò) - básník, textaø a prozaik

Miloslav Krist (1963 Plzeò) - typograf, publicista, výtvarník

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

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

Jitka N. Srbová (1976 Praha) - básníøka, reklamní textaøka, žije v Hoøovicích

šáš (1980 Èeský Krumlov) - pseudonymní redaktor, pedagog, žije v Plzni

Bohumil Ždichynec (1942 Sedlec-Prèice) - lékaø, básník a esejista, žije v Praze
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