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EDITORIAL 1

Obrazy se vršily nad sebou, pod sebou, vedle sebe.

Kvìta Monhartová

Bøezen býval pøed dlouhými lety 
takzvaným Mìsícem knihy, tyto èasy 
však pominuly. Zkusme si proto s blahou 
myslí pøedstavit, že letošní bøezen bude 
kupøíkladu i mìsícem Plže a rovnou si 
zalistujme v prvním jarním èísle našeho 
èasopisu. Pøièemž s pøedsevzetím, že je 
nejenom k zalistování, ale bude i k pøe-
ètení. Zaèít je však záhodno gratulací 
Kvìtoslavì èi Kvìtì Monhartové, vý-
razné západoèeské výtvarné umìlkyni    
a neménì výrazné západoèeské umìl-
kyni slovesné, která zrovna v tomto mì-
síci oslavuje životní jubileum. Srdeènì jí 
jménem Plže blahopøejeme a mùžeme 
pøispìchat i s ukázkou z básníøèiny sou-
èasné tvorby. Eva Válková sice momen-
tálnì podobnì kulaté výroèí nemá, nic-
ménì jsme rádi, že koneènì uveøejòu-
jeme i její novìjší básnické texty (spolu    
s recenzí autorèiny pozoruhodné knížky 
Srdceryvnosti). 

Co bychom si povídali, dobré poezie 
je pomálu a poskrovnu, pøesvìdèujeme 
se o tom i v jiných literárních periodi-
kách, proto v Plži s potìšením – kromì 
tvorby Kvìty Monhartové a Evy Válkové 
– vítáme další básnický talent ze zá-
padoèeské líhnì, totiž Jindøicha Èecha, 
jehož verše se pøedstavují v rubrice Mla-
dý Západ. Dobrou prózu popravdì øe-
èeno také abychom s lucernièkou hleda-
li a vyhledávali, leè právì v Plži na tom 

nejsme naštìstí nikterak zle, dokonce, 
aniž se takto chlubíme cizím peøím, 
možná víc než znamenitì. Nonkonformní 
kapky reality nám pøinášejí návštìvnické 
øádky srdnatého severoèeského skan-
dalisty Patrika Linharta – a pak už ná-
sleduje, pøevážnì v rámci autorských 
rubrik, jeden hodnotný prozaický pøí-
spìvek za druhým. Vesmìs vznikly pro 
pastvu oka a potìchu mysli z per a poèí-
taèù Milana Èechury, Iva Fencla, žel již 
zesnulého Jaromíra Komorouse, laureá-
ta Ceny Bohumila Polana ergo Vratisla-
va Maòáka nebo nenapodobitelného pá-
bitelského vypravìèe Marka Velebného. 

Na závìr editorialu vyzdvihnìme ješ-
tì tradièní bonbónek letošního roèníku 
Plže, pøesnìji první pùle èasopiseckého 
roku. Dobrá vìc se jistìže chválí sama, 
za echtovní dobrou vìc však mùžeme 
pokládat polotajné uveøejòování tajných 
textù z tajných deníkù polotajného Anti-
divadla v tajném výbìru nikoli tajného, 
nýbrž tajemného post-antidivadelníka 
Jana Sojky. By� nìkteré záznamy z nej-
pøísnìji tajených várek pøijdou na svìt 
pravdìpodobnì nejdøíve v šestašede-
sátém roèníku našeho èasopisu. Urèitì  
o nich tou dobou vydá perlivé a peprné 
svìdectví poslední žijící svìdek tìchto 
jadrných svátkù pøátelství. Než na to do-
jde, plni oèekávání pøipravujme, vydávej-
me a ètìme Plže. I bøeznového. 



2POEZIE

Ani kdybys zaléval a hladil
Eva Válková

Hodina vlka II.

Uprostøed
Pustiny noci
Na poušti
Bosýma nohama
Na zbytcích snù
Støepiny
Pohárù lásky
Zraòují hluboko
Nìco bezbranného
Ale neznièitelného
Tak velkého
Že tomu musíme øíkat jinak

Pøíbìh

Ráno
Jako dvì velryby
Na mìlèinì prostìradel

A jenom
Pár motýlích dotekù
Prstù

A jako dva sokoli
Ve spirálách
Výšky

Jako høebci
Jako lanì
Jako rysi a vlci

A nakonec
Uspáni snídaní
K normálnosti

xxx

Mám podzimní duši
Spousty
Spadaných listù

Okoralých papírù
A mlh
Mízy stažené do koøenù
A jako strom
Tìším se na jaro
Ten biè
Který mì nutí k tanci

xxx

Jakoby písmena
Mìla význam
Jen oèernìná
Jakoby
Tiskaøská barva
Dodala básni tøpyt

Nabroušené diamanty slov
Slzí v šuplíku

xxx

Držím se tvé paže
Jako vesla
V záchranném èlunu
Na oceánu noci
V Golfském proudu
Vzpomínek

Ty jsi ten svìtadíl
Odkud jsem pøišla
Kde se vylodím
Kde ztroskotám
Atlantida
Za hradbou reality

Popeleèná

Obrána
O tøpyt a kùži
Pravdou
Až na kost
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Ale ve døeni
Dávné historie
Jiné životy
A výheò
Minulosti a budoucnosti
Popel pøítomnosti

xxx

Mechové jezírko slz
Po milování v poledním lese
Mechové jezírko slz
Po tanci mezi stromy
Mechové jezírko slz
Protože
U kaplièky jsem toužila

Mechové jezírko slz
Nezhojitelná puklina
Vytrvalá
Ve všech snech

xxx

V síti starostí
Které mì stahují
Do bøeèky nenálady
Bahna únavy
Pichlavé tmy

Jen trhlinou
Záblesk vzpomínky
Mámení barevných slov

Blouznìní

1

Pod hladinou tmy
Puklina noci
Vlny
Nezhojitelné touhy
Jako žár magmatu
Posouvají
Desky svìtù

2

Barvami úsvitu
Vyblednou
Mapy pokladù
Ale za víèky
Ozvìna kopyt

Vidíš
Snad
Jednorožce
Snad
Ïábla

xxx

Stýská se mi
Po úkrytu tvých paží
A motýlem rtù
Mé bradavky
Osamìlé majáky
V oceánu noci
Vysílají
Záblesky ohòù
Hlubiny
Se rozestupují
A vlhnou

Ale je to jen sen

xxx

Nìco
Projelo duší
Silou žehlièky
A zanechalo
Pálivou jizvu
Podtrženo a seèteno
Vyhlazeno

Tady už
Neporoste a nepokvete
Ani kdybys
Zaléval a hladil

Jen možná pøíštì
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Dnes jsem dostal lupen zdarma
Patrik Linhart

Dilema koncertu zdarma

Dnes jsem dostal lupen zdarma na 
koncert v Knaku. Otázka, kouøí se tam    
– nekouøí, pro mì hotovo. Nemohu se     
v tom radostném koncentráku nekouøení 
ksichtit, že jsem v pohodì. A zatímco já 
tady depresím, z New Yorku jde depeše, 
že sùl nesmí projít pánví. To vše spìje    
k tomu, že termín „fašounské“ brzy na-
hradí „liberální“ jako termín prosté ne-
svobody se rozhodovat o svém životì. 
Miluju svou Lucii, mámoše, Baadera, 
pindíky, vlajky, poesii a šutry a mám rád 
kámoše, pivo, kafe a cigára, co z toho 
kromì šutrù mám a musím vynechat, 
abych se stal znovu praèlovìkem a cti-
hodným zmrdem v oèích lidí, kteøí mì 
nevidí? 

Vojín radosti

S radostí si pøipustíme, že každý z nás 
je tak trochu vojín šílenec, který doneko-
neèna podstupuje bitvu s totálním vy-
maštìncem, a� už je jím úøad práce, 
daimjó, uèitel, nechápající rodiè, partner 
nebo makavá instituce typu Babiš, Bru-
sel anebo èlovìk sám institucionalizující 
slovo Prùser. Nìkdy je i takovým prù-
serem pøíval štìstí, kdy objevím (vyslo-
vím) – po pármìsíèním hledání jmen       
v pivsonech, vínu a bezovém likérku, na 
procházkách se psem, dorážením na 
pøítelkyni-manželku – dva názvy knih, 
které jsem letos napsal, a vzápìtí mi 
dojde, že to chrlím jak totální vymaštì-
nec. Jenže kdy se vrátím k tìm nadìj-
ným nedodìlkùm, které jsem za x, 
pøesnì xxii let napsal? Èas v èasopièi. 
Navzdory tomu myslím na ètenáøe èi dva 
– to, že se z toho seserou a nestihnou 

ani založit rodinu, je vedlejší externalita 
blahobytu, nìco jako oteplování. Ale stej-
nì je to štìstí, když se takové jméno 
objeví: to první pro pøíbìhy týèra ve Lvo-
vì, druhé pro putování od kláštera Brou-
mov do opatství v Oseku.      

Výstava v ústech nad Labem

Ve støedu se chystám do ústeckého 
mìstského musea na výstavu Zdeòka 
Koška, dvì tøi hodiny èiré krásy, pak si 
dát pivo nebo turka a brysknì umotaný 
cígo jako Košek – ale nedám. Venku prý 
nesmím pít, uvnitø kouøit. Ale jaký má vý-
znam tváøit se kysele, hrubkami glosovat 
stát, být mistrem v tom o nièem disku-
tovat, v kolektivní vinì morek a sígrù 
jsme si rovni. Teï mì trápí zákaz kou-
øení, hospody jsou tìch chcíplotin, prostì 
tak, ale až nakážou i v tìch vesnických 
nálevnách tøetí hajzl pro transgender,      
a to se stane, tak si budou muset ti, co 
zbyli, vyndat zuby z prdele a øíct revo-
luce tì sežere.

Pot básníkù

Pøi zpáteèní cestì jsem omylem vy-
stoupil v jakési vesnici u Prahy, pravém 
ráji rodinných bikerských výletù, a zdržel 
se tak o pár hodin. Ve vzduchu byla cítit 
vùnì šneèího slizu, který za sebou tito 
cykloturistici nechávají. Sám jsem v pod-
paždí však nevonìl jinak. Asi prostì 
nejsem dospìlý a tihle trudimíøi na ko-
lech mì serou. Bylo to takové melan-
cholické údolí, jehož zdravé snìní s ver-
vou pøebíjely sítì cyklostezek – a mùj 
zmatek. Pøed nìkolika dny se to zase 
vrátilo, jakési zneklidòující tušení, že se 
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ve mnì vaøí novela. Vystupoval jsem       
v Sudetech z vlaku a cosi teplého a vlh-
kého mi smáèelo zadek, jako když se na 
koženém sedadle propotíte tak, že do-
stanete vlka. Ale nebyl to pot, odkapá-
vala ze mì krev. Kdosi mì bodl nožem. 
Být zpocený, ano, být posraný, ano, zašil 
bych se nìkam, osušoval, típal slzy, ale  
v tomto pøípadì… Na tom být bodnut 
pøece není nic dehonestujícího. Hrdì 
jsem vyšel z nádraží a tlaèil se davem.   
A za mnou – jako stopy víl, skøetù nebo 
skunkù – škvíøily se kapky na rozpále-
ném asfaltu posledního slunce léta ro-
dilých Amerièanù. Na rohu ulice, vedle 
poštovní schránky, vartovala stará jeho-
vistka, druhá, tak kolem ètyøiceti, pøed-
èasnì zestárlá, se k ní rychle blížila. 
Ukázal jsem jí tajné znamení ruky a kru-
hu. Vykvikla.

Domù jsem šel cestou vùní – všechno 
jsem cítil tak jasnì, jako by mé smysly 
nabudila neznámá nadpøirozená síla. 
Pøeskoèil jsem, tažen silou odpudivou, 
plot a dopadl na židli uprostøed naší 
zahrady. Lucie se usmála. „Už nikdy   
mì, lásko,“ zamumlal jsem, „nenech na 
ty šílený ètení poesie jezdit samotnýho!“

Rùžová mlha

Na prahu jednoho z bídných dnù, kdy 
jsem tušil, že celá má služba ochránce 
chrámu Pánì se bude odehrávat v mra-
zivém, dusivì mléèném, neprodyšném 
èase, listuje korespondencí Sigismunda 
Boušky s Otokarem Bøezinou – která, 
mmchd. øeèeno, má velmi tragické finále: 
viz poslední dopis Sigismunda Boušky… 
„Zapomnìl jste na mì…“ (1928, ètyøi ro-
ky po posledním lístku od Bøeziny) – se 
vzduch hrozivì stáhl, zmìnil se témìø     
v plazmu lehce rùžové barvy. Vysoko na 
nebi, kde snad mohlo tryskotat slunce, 
se leskly jako zmì� olejových skvrn dvì 
duhy. Tento stav trval pùl hodiny. Všichni 

stáli témìø nehybnì. Když jsem natáhl 
ruku, padaly mi do dlanì nehmotné,    
tak opravdu pùsobily, a pøece reálné –     
a fysicky svými ostrými konci i pocítitelné 
– krystalky barvy nejrùžovìjší Rùže. 
Svìtlo nesedìlo na pøedmìtech a lidech 
chvíli nehybnì – jako by vše pøikryla 
podivná svìtélkující rostlina – øekl bych, 
že podobnì se komíhá lampa zavìše- 
ná na lodi. Pøitom se usazovalo úplnì 
všude: díval jsem se až na køíž na špièce 
kostela, i on se utopil v záplavì rùžových 
kvìtù.

Rekonvalescence dost bláznivá

V krku kámen, ale v nosu vánek          
z Lothlórienu, na to staèí duchna z me-
chu a kapradí. Den a pùl jsem ležel 
složený. Èetl jsem si Vìtrník, román        
o psaní od Karla Matìje Èapka-Choda,    
a v horeèce svištìl na filmech s majorem 
Kalašem. Mámoš navrhovala antibioti-
ka, Lucie, abych se vykoupal, obì pak 
spoleènì, abych si dal kolem rozkroku èi 
krku, èerv ví, priessnitz – ach vy mé te-
lefonistky, ženy mého života, ale tady      
v Broumovì za mostem se nemocní ji-
nak. Teprve, když jsem vstal, svìží jako 
guláš, pak jsem si ten priessnitz pustil     
a vyrazil do prázdných hor mlhy a deštì, 
jak øíkají tuláci zbìhlí v haiku – a pro-
tože se nebojím smrti, køièel jsem, že   
jsem Draculùv host, jinak to ani ne-
mohlo být. Nad muky svatého Šebes-
tiána se zvedly vrány a z nebe zaèaly 
padat hlášky. Ukryl jsem se v budce 
rožmitálské zastávky. A všechno ustalo  
a vyšli dva chlapi z protìjšího baráku: 
„Nechceš do tepla?“ „Jéje,“ povídám. 
„Ale musíš si to odpracovat,“ povídá 
starší a mladší nese døevo k pile. „Jas-
nì,“ povídám a stahuju si sako a batoh. 
„To byla zkouška, pojï dál,“ smìje se 
starší chlap.
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Dopis

Bylo by jednodušší nepošlapat myšlenky, 

vysypat je mezi nás na vyholenou pláò. 

A vybírat si mezi vystrèenými kostmi zemì ty, 

které jsou rùžové.

Rychle, kosové už pøipravují zobáky,

aby vytrhávali stébla myšlenek i s koøínky.

Nebude pohledné, co zùstane.

Snad pravdivé.

Tlaèíš pøed sebou vozík svých pøání.

Bez zaváhání mi s ním podrážíš nohy.

Když pøes nìj pøepadnu a odøu kolena,

slyším tvùj ublížený hlas.

Ptám se, co mi zùstalo na rozdávání.

Natažená ruka s cigaretou a otázka, smím?

Odmítající ruce, zachovávám pøece tajemství.

K smíchu, prázdné ruce.

Bojácné prázdné ruce od barvy,

kterou pak pod vodou bolestnì odírám.

Figura je ústøední motiv, schopnost vypovídat.

Osamocené ruce trhají trávu, vyrývají zem.

Opracovávají tajemnou krajinu, její tìlo.

Koøeny, tenké koøínky pomalu povolují.

Zem je vlhká od slz.

Hukot je intenzivní a zcela pravidelný.

Sepjaté ruce, palec pøejíždí bezmyšlenkovitì po dlani.

Myšlenky se kroutí jako ramena chobotnice

a ovíjejí tu nohy, tu ramena, krk,

dusí a zase povolí, opìt pøitlaèí,

pøed oèima rudo až èerno.

Do hukotu se mísí lidské hlasy.

Bublavý smích rozvíøí hladinu zvuku.

Promìnlivá atmosféra, tvarové kontrasty.

Myšlenková abstrakce, legitimita života.

Høešení o samotì
Kvìtoslava Monhartová
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Ilustrace
Miloslav Krist

Otvíráš ústa

S vyplašeným pohledem opakovaného nápadu
si v duchu øíkáš, potøebuji nìkoho zakousnout.
Otvíráš ústa, øezáky se objevují ve své nahotì,
oèi vylézají námahou z dùlkù, èelo se krabatí.
Nebezpeèné šelmy nìkde v tobì dostávají chu�.
Co takhle otevøít se myšlenkám a spálit tu bolest.
Otevøít se touze a vypustit ji na papír, na plátno.
Otevíráš se nebezpeèným šelmám a jejich drápùm.
Jejich stopy zanechávají krvavé èáry na bílé ploše,
otisky zubù kreslí oblouky, kusy masa modelují stíny
a ze všeho pak splétáš vlastní soukromou kocovinu.

Tìla kreslí svùj obrys na tmavém pozadí,
ztrácí svìžest, schnou do prùsvitnosti.
Jejich ramena se choulí, kosti vystupují,
popelavá bìlost není trik a všichni to ví. 
Proto pozorná výmìna pohledù z lavic.
Neproniknutelné soukromí je zaøazuje
do nejménì zpochybnitelných osudù.
I ty sedíš ve školní lavici a díváš se.

Uvolnìné suknì tulipánù svítí rùžovou.
Smìrem k okraji plátkù rùžová bledne.
Støed se jemným perem kreslí výraznìji.
Køehkost kvìtu, ten nepopsatelný úžas
vsazený do zelenì stonkù a stoèených listù.
Sestøièky, tulíte se k sobì, okolí je vylouèeno,
melodicky, rozkošnì až bláznivì se smìjete,
malé poutko ve mnì rozepíná laskavost
a rozechvívá, povzbuzuje høešení o samotì.

Celou noc jste na stole tanèily
a odhazovaly jednu sukni po druhé,
pošlapané rùžové plátky ráno odvál vítr,
v mrtvé vodì stojí jen stonky s èernými špièkami
a listy zlomené v pase, odrovnané, pokoøené.

Obrazy se vršily nad sebou, pod sebou, vedle sebe.
Plochy se dìlily, chvìly, pokoøovaly, vyhlazovaly 
pod dotykem štìtce. Smrt naivnímu realismu. 

Velryba v úzké chodbì
otvírá tlamu na každého
i ocas je pøipravený k úderu,
odrazu, obtisku, otisku, stisku.
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Vratislav Maòák

Nikdo jiný než Golis
Woodymu nemohl jít za svìdka nikdo 

jiný než Golis, ne, to opravdu ne. Jiná 
možnost by byla nepøedstavitelná – a ta-
ky pøedstavitelná stejnì obtížnì, jako že 
se v zašlé tøídì hradeckého gymnázia 
sbratøí zrovna oni dva. A pøesto. 

Premiant a flink spolu sedali v pøed-
poslední lavici, sdíleli uèebnice, radili si, 
brali na sebe vinu toho druhého (by� 
Woody podstatnì èastìji tu Golisovu  
než Golis tu Woodyho), o sobotách spo-
leènì vyráželi do hospod a spoleènì se 
objevovali i na parketech abiturientských 
plesù, ovšem s tím rozdílem, že zatímco 
Woody od dívek slýchal jen vìtu „Ty seš 
prostì hodnej kluk“, a jediný, s tancem 
nesouvisející dotyk, kterého se doèkal, 
bylo soucitné a pøátelské pohlazení po 
pohublé tváøi, Golisova pøedèasnì zmuž-
nìlá vzpìraèská postava proplouvala 
zakouøeným sálem jako neohrožená 
bitevní loï a on mohl svým partnerkám 
už po pár taneèních krocích odemykat 
jazykem ústa, aniž by projevily jakoukoliv 
nechu�.

Ne, opravdu. U Woodyho a Golise 
nešlo najít jedinou soumìru, také to tak 
bývá, že škola k sobì vždycky svede lidi, 
kteøí by se jinak nemuseli potkat, nebo 
by se dokonce potkat ani nechtìli… jen-
že na ty dva to nemìlo vliv ani po ma-
turitì. Odešli studovat do téhož mìsta     
a zakotvené kamarádství je provedlo pìti 
lety vysoké a deseti zkouškovými, zim-
ními výjezdy se snowboardem (Golis)       
a lyžemi (Woody) do Alp, mlžnými párty 
na chodbách vysokoškolských kolejí, 
neukáznìnými veèírky v pronajatých žiž-
kovských bytech, víkendovými pijatika- 
mi na povltavských chatách Golisových 
známých i letním splouváním všech tìch 
Berounek, Otav a Lužnic, které svým kli-

katým tokem proštepovaly Èechy jako 
starou prošívanou deku. Bylo to zkrátka 
jasné. Nikdo jiný Woodymu za svìdka jít 
nemohl. Jedinì Golis.

Taky se spolu øádnì zpili, když se 
svìdèení dohodlo. Co se Woody pøed 
rokem odstìhoval za prací zpátky na 
západ Èech, vídali se už ménì èasto, 
vìtšinou pøi zøídkavých návštìvách 
rodièù v rodném Hradci. Sedávali v za-
pomenutých nárožních nálevnách nad 
propálenými bordovými ubrusy, jež se 
nemìnily ani jednou za kvartál, a za-
tímco v pùllitrech na zmáèených papíro-
vých podtáccích usedala pìna, oni me-
tali do juke-boxu omakané a zšedlé ko-
touèe žlutých dvacetikorun, aby pøebili 
hudební preference zdejších štamgastù, 
aby oddálili okamžik, kdy ze starých re-
probeden zavìšených nad výèepem za-
chraplá dotaz z omletého rockového 
šlágru, který se z pohledu obou pøátel      
i jejich vrstevníkù dal poslouchat leda ve 
vyšisované riflové bundì a se sepraným 
reklamním trikem pnoucím se pøes pu-
pek: Když se u nás chlapi poperou, tak 
jenom nožem, anebo sekerou. Tentokrát 
ovšem byli takové muziky ušetøeni, pro-
tože setkání Na Rùžku smluvené nemìli. 
Woody si místo toho vzal v kanceláøi pùl 
dne volna a pøijel za Golisem do pražské 
restaurace kdesi u I. P. Pavlova.

Byla teprve polovina dubna, ale po-
èasí škádlilo èervnem a obsluha, se 
kterou se Golis znal, – jenže se kterou  
on se kdy neznal –, je pustila na dosud 
uzavøenou terasu. Protože koruny kaš-
tanù ještì nestihly zakrýt sklenìný pa- 
hýl hotelu Corinthia na druhé stranì 
Nuselského údolí, nabízel zelený stolek 
s popelníkem plným žluté vody, jenž   
zde zbyl po aprílovém dešti a kouøícím 
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èíšníkovi, celkem obstojný výhled na 
pankrácký svah a hnìdý moloch Kon-
gresového centra èi ještì lépe Pakulu, 
jejž si komunisté postavili pro kulturní 
vyžití a dlouhá sjezdová øeènìní. Ani 
jeden ze starých pøátel ovšem nemìl 
potøebu pøehlížet ryšavé nuselské støe-
chy smìrem k výdobytku socialistického 
stavitelství. Pili studenou a hoøkou plzeò, 
sdìlovali si dojmy z nových dílù popu-
lárního komediálního seriálu, které mìly 
tou dobou ve Spojených státech nìkolik 
dní po premiéøe, pøeøíkávali anglické 
repliky z epizody vìnované nevydaøe-
nému striptýzu na rozluèce se svobodou      
a chlámali se jim. 

Vyžilá èíšnice pøed oba kamarády už 
potøetí postavila napìnìné pùllitry, když 
se Woody rozvyprávìl také o prodlou-
ženém velikonoèním víkendu, který se 
svou Bárou strávil na výletì do Benátek. 
S potutelným, vítìzným úsmìvem spo-
kojeného èlovìka souhlasnì odkýval 
kamarádovy narážky a dvousmyslné po-
známky a nakonec øekl i to, že zde svou 
dívku požádal o ruku, mimo jiné proto 
(ale to už nahlas nepovìdìl), že vlastnì 
nadále zùstával oním vysmívaným hod-
ným klukem a jako takový vìøil, že kaž-
dá dívka touží po nìze a romantice.

Jarní podveèer je na benátských vl-
nách už zaèínal zábst a úzký èerný šíf  
se koneènì propletl vodními stezkami 
San Pola na magistrálu Velkého kanálu, 
když se Báøe otevøel krásný, ikonický vý-
hled na nachovì zbarvený most Rialto. 
Ve stejnou chvíli gondoliér v jejích 
zádech podle tajné a štìdøe vyplacené 
dohody spustil O sole mio, sta nfronte    
a te, populární a bezèetnìkrát vyzpívá-
vanou neapolskou kantilénu, kterou zá-
padní turisté znalí melodií z reklam na 
italské tìstoviny žádají po benátských 
lodivodech den co den, aniž by se trápili 
jejím pùvodem – a netrápil se jím ani 
Woody, protože jeho jedinou starostí  
bylo pokleknout v úzké, rozhoupané 

gondole a neutopit pøi tom zásnubní 
prstýnek ve špinavých vodách jadranské 
laguny. 

Nahlas øekl Golisovi už jenom to, že 
by byl rád, kdyby mu šel na svatbì za 
svìdka. A ještì pøed tím, než na zele-
ném stolku pøibyly nové pùllitry a s nimi 
na oslavu i dvì sklenice whisky, ještì 
pøed tím, než se sklenice ètyøikrát vy-
prázdnily a naplnily, než mladíci na 
Woodyho popud vymìnili lokál a pokra-
èovali v bratrské pitce pod diodami ne-
dávno otevøeného a z mnoha stran do-
poruèovaného baru Fitzgerald, ještì pøed 
tím, než Woody pøíval alkoholu neustál           
a s promáèeným rukávem modré košile 
a tìžkou hlavou padl na bordový sedák 
posledního vlaku smìøujícího ten veèer  
z Prahy do Plznì, ještì pøed tím vším 
stihl Golis pøijmout úlohu svìdka a roz-
vernou a zámìrnì pøepjatou fistulí zaøvat 
do Nuselského údolí s nejvìtší obøad-
ností, které byl schopen: „No to si dìláš 
kozy!“ 

Ilustrace
Miloslav Krist
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A stejná slova øval i teï.

„No to si dìláš kozy!“ zakøièel, jen       
o dobrých dvì stì kilometrù dál, v za-
pomenutém kempu u nìmeckých hranic, 
a o pùl roku pozdìji, kdy do oèekávané 
ženitby zbývalo pouhých ètrnáct dní. 

„No to si dìláš kozy!“ vzkøikl a jeho 
fistule, relativnì hluboká i ve svém úz-
kém sevøení, se jako neohrabaný habán 
klátila mezi šupinatými kmeny vzrostlých 
sosen k zabednìným okenicím zazimo-
vaných chat a pokraèovala pøes trsy bo-
rùvèí a ztrouchnivìlá mola až na šedivé 
zèeøené vlnky rybníka zvaného Amerika, 
aby se v ozvìnì vrátila zpìt a narazila   
o pražskou a plzeòskou espézetku, kte-
ré parkovaly na lesním palouku mezi 
vyhøezlými, mechem obrostlými balvany 
a kterým pod koly ještì naposledy za-
praskaly drcené rùžice spadaných bo-
rových šišek. „Von pøijel i Franz, to mì 
poser!“ pokraèoval Golis a zatímco 
Woody-ženich lokal z lahve poslední 
doušky ležákové tøetinky a otálel na zá-
praží jedné ze dvou pronajatých chat 
(srubu Janièka, jak jim pøed hodinou sdì-
lil vetchý správce zdejšího kempu, když 
mu do zažloutlého archu koneènì vypsa-
li èísla svých obèanek a on jim obøadnì 
pøedával fabkové klíèe s hladkými pøí-
vìsky zelenavých èíslic), svìdek si to 
namíøil k parkující škodovce a vyklepa-
nému èervenému peugotu. Popravdì… 
pøedevším k nìmu.

„Cha-chá! Vole, vypadáš jako Viking!“ 
smál se do otevíraných dveøí na stranì 
øidièe a v køeèi pøedstíraného veselí 
zaklánìl hlavu i horní èást trupu, až se 
nakonec bezdìènì poškrábal ve svém 
èerném strništi a podal na pozdrav ruku 
vystupujícímu Franzovi; od chvíle, kdy  
se vidìli naposled, schoval tváø za hustý 
zrzavý plnovous, a – jak se právì uká-
zalo a jak si staèil všimnout i pøicházející 
Woody – Golise stejnì jako na škole        
i teï provokoval už jenom svou pøítom-

ností, aèkoliv na palouku nebyl ani prud-
ký zasnìžený svah, co by si øíkal o ukáz-
kový a neohrožený sjezd, a na rozdíl     
od pomaturitní pijatiky zde nestála ani 
spolužaèka Tereza, kterou by si každý    
z nich usmyslil dostat do postele.

„Servus, Golisi,“ usmál se ryšavec, 
pod obroušeným koženým škrpálem se-
šlápl další borovou šišku a tiskl svìdkovi 
ruku a tiskl mu ji víc, než bylo potøeba, 
pøestože to tenkrát pøed osmi lety nebyl 
Golis, ale on, komu se podaøilo zaskó-
rovat a kdo se za pomoci své zádum-
èivé, melancholické tváøe, jakou mívají 
podle èítanek vyhladovìlí básníci, do- 
stal na všechny Tereziny mety. „Tak kde 
máme toho sebevraha?“ ptal se po že-
nichovi a pevnì svíral svìdkovy prsty, 
jenže s Golisem, s Golisem se v síle 
stisku rovnat nemohl, to rozhodnì ne, 
takže nakonec trhl rezavým oboèím, re-
zignoval, vysmál ze sebe slova: „Vole,  
mi tu ruku rozdrtíš!“ Když se koneènì 
vyprostil ze svìdkova sevøení, napøáhl 
pomaèkanou ruku k ženichovi. Bílé 
otisky Golisových prstù se do oranžova 
zbarvovaly jen zvolna.

„Hej, Franzi, to je super, že jsi taky 
pøijel,“ vítal se s ním Woody a pak zdravil 
i další bývalé spolužáky, kteøí, pøestože 
jim v podobnì trávených víkendech stále 
èastìji bránily separované a vzdalující se 
životy, se protentokrát rozhodli utrhnout 
èas, znovu se spoleènì opít, tak jako to  
v minulosti udìlali mnohokrát, a Vojtìcha 
„Woodyho“ Frajmana vypravit do man-
želství øádnou kocovinou, protože to, co 
se mìlo ve dvou døevìných chatách na 
lesním palouku bìhem následující noci 
odehrát, nebyla jenom øadová pitka bez 
pøíèiny, ale pitka s ospravedlnìním, nebo 
dokonce, jak hlásal Golis, „kalba s vyš-
ším posláním“ – Woodyho rozluèka se 
svobodou. 

(Z pøipravované povídky)

CENA BOHUMILA POLANA
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Katastrofa Madlen Žitné
Jaromír Komorous 

Postýlku mìla vystlanou svými ju-
nonskými prsy a s pøibývajícím vìkem     
i zbylým tìlíèkem. To ale nebyl dùvod      
k tomu, aby sebou nepokojnì házela    
ve spánku ze strany na stranu. Domem 
se, pøedstavte si, rozléhaly zvuky po-
dobné tìm, jakými se dorozumívají 
muklové na celém svìtì, když odpyká-
vají svùj trest v zaøízení, jež disponuje 
ústøedním topením. Když bydlíte v ro-
dinném domku, kde kromì vás žijí jen 
vaše dospìlé dìti, na klidu to nepøidá.

Nìkdo tloukl do trubek propojujících 
radiátory v domì a poèínal si nevybíra-
vì. Tøi v noci a taková neslušnost. Ale co 
tu kdo hledá? Madlenka neskrývala 
rozhoøèení nad takovým poèínáním. Ne, 
to nebyl strach, tomu ji nenauèili. To byl 
vztek z neustálého probouzení a paní 
domu se rozhodla jednat. Únorová noc 
byla dlouhá, ale ne tak, aby pùlku z ní 
trávila nic neøešícím pøehazováním se      
v pelíšku. Vstala a náhle si bolestnì 
uvìdomila, že nedávno pøestala kouøit. 
Co s tím? Promnula si tváøe, zakroužila 
prsty po spáncích a vyrazila. Zvuk pøi-
cházel ze sklepa. To celou záležitost 
posunulo do trochu jiné roviny. Madlen 
sáhla v pøízemí za závìs, kam se od-
kládaly krámy nehodné úklidu do skøíní. 
Vytáhla baseballovou pálku jejich mla-
dého a takto vybavená neodkladnì se-
stoupila po schodech. Rozsvítila.

Leknutím jí pálka málem vypadla z ru-
ky. Otoèila se a s øevem bìžela do patra 
zburcovat mladé kašlajíc na pøedse-
vzetí, že tam v noci nevstoupí. Dole totiž 
skákal rozžhavený kotel.

„To zvládnem, maminko,“ snažil se ji 
konejšit ze�.

„Jo, to víš. Ty jsi nezvládl ani poøádnì 
pøiložit. Rychle pryè, bouchne to!“

Pohled pro bohy. Tøi zmatené posta-
vièky v pyžámkách poskakují v únorové 
noci na chodníku a vypadá to, že si v do-
mì nechaly kromì mobilù i skrupule. 

„Nešahej mi na nìj,“ køièela nepatøiè-
nì mladá na matku.

Tu to ani nenapadlo. Jen mu nìkoli-
krát možná nešetrnì sdìlila, že je k ni-
èemu. Vzhledem k tomu, že to nebylo 
poprvé, nepøikládala situaci vùbec nì-
jakou dùležitost. V pantoflích, naboso, 
krátké nohavièky, opøena o baseballovou 
pálku, dìlala jen to nejnutnìjší, aby ne-
prochladla. Nekompromisnì zazvonila 
na sousedy. Podaøilo se jí kohosi vzbudit 
a zavolat hasièe. Když chlapovi vdìènì 
dìkovala, vytøeštil oèi a bìžel zburcovat 
svou rodinu.

Z komína Madlenèina domu stoupal 
šestimetrový ohnivý sloup, obohacený     
o žhavé jiskry.

Kdyby to nìkdo namaloval, žili byste   
v pøesvìdèení, že je spolèený s ïáblem. 
Obèas rána a z komína høib kouøe.

„Èernobyl,“ vyjekla vzbuzená soused-
ka a hnala své dìti do bezpeèí podzemí. 
„Pojïte všichni, tady jste houby platní, 
zavíráme!“ Zabìhli za ní. Katastrofy spol-
èují. Paní zašla do nìjaké kóje a vrátila 
se s uzeným špalkem masa. Domácí 
uvolnìnì mlaskl a pøitáhl láhev slivovice. 
Dali po kalíšku. I ty mìl po ruce.

„To jsem mìl naposled na své vesel-
ce,“ zasnil se mladý.

„Já ho opravdu zabiju,“ zalkala Mad-
len a nastavila pro další várku. 

Až za dlouhou chvíli ji napadlo podí-
vat se ke svému domu. Žhavý sloup 
nikde. Strèila do mladého a pohledem 
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hodila z okénka. Udivenì protáhl oblièej. 
Do Madlen se už zase dávala zima. Vrá-
tila sousedce nádobí a jala se vystupovat 
srdnatì do náruèe noci. Pøed barákem 
stály dva hasièské vozy. Posádka nastu-
povala unavenì, ale s pocitem vítìze.

„Vy jste odsud, paní?“ zeptal se zøej-
mì velitel zásahu. Kývla. „Klid. Zvládli 
jsme to. Ještì musí pøijet policie.“

Madlen z dálky vidìla vyražené a roz-
štípané domovní dveøe a rozmlácená 
sklepní okénka. Od prvního hasièe si 
pùjèila baterku a mezi støepy posvítila 
dovnitø. V tmavém sklepì stála voda. 
Pálkou vytloukla peèlivì zbylé støepy        

z rámu a zestárlá o deset let šla rozsvítit 
do domu.

„To je zbyteèné, paní,“ volal velitel. 
„Museli jsme to odstøihnout! Pøece ne-
pošlu lidi do nìjakého opékaèe na to-
pinky. Jo a plyn je taky zavøený.“

„A co ještì jste museli?“

„Už nic. Jenom tu støechu u komína.“

Madlen si až teï všimla rozhozené 
støechy a plaèky se vrátila k sousedùm. 
Soused ji pøivinul k sobì a sousedka jí 
pøinesla kabát. Okolo zaèali chodit lidi do 
práce.

„Já si dneska asi vezmu volno,“ hlesla 
Madlen.

Marek Velebný 

A zase ten Silvestr
i spoleèný silvestrovský pobyt na Šuma-
vì v hotelu Sirotek. Jak již název hotelu 
mùže evokovat, moje snahy o získání 
srdce Jany èi její kamarádky Zuzky 
skonèily naprostým fiaskem. A to mi 
Zuzka kolikrát Janu doporuèovala, že 
zrovna nikoho nemá, a co já na to. Moje 
náklonnost bohužel narážela na hradbu 
mrazivého odmítání. (Tento pøíbìh jsem 
popsal na bílých stránkách Plže již pøed 
lety v povídce Snowboarïáci 2010.) Dal-
ší pøíbìh o zprvu nadìjném silvestrov-
ském taneèním programu se student- 
kou Vlastou v Pekle, který skonèil také 
skoro døíve, než zaèal, jsem také popsal 
v Plži. 

Konec roku moc nerad slavím na 
námìstí. Bandy opilých, rozbité sklenì-
né láhve, binec z vypálené pyrotech- 
niky a nucení moderátora na pódiu, èi  
jak se modernì øíká „stage“, ke spoleè-
nému slavení mi spíš otevírá kudlu         
v kapse, zvyšuje smutek, depku, nebo  

Obecnì øeèeno, konec roku nijak 
zvláš� ani bouølivì neslavím. Z dìtství si 
moc nepamatuji, ale bylo to v pøevážné 
míøe sledování silvestrovských zábav-
ných poøadù v televizi, nìkdy i v rádiu. 
Ale hlavnì stále opakované klasické 
filmy jako Mrazík, èernobílé filmy s Vlas-
tou Burianem apod. Upøímnì øeèeno 
ohòostroje ani popíjení mne moc ne-
berou a tøeba pøed lety v práci v Nì-
mecku jsem radìji po pracovní smìnì 
silvestrovskou noc prospal.

Pozdìji to byly Silvestry v rùzných 
partách, skupinách pøátel, aby èlovìk 
nebyl sám. Silvestr s ochránci pøírody     
u Zelené Lhoty, kde jsme pak na snì-  
hu za domem o pùlnoci vytvoøili kruh. 
Dále to bylo nìkolik Silvestrù s pøáteli 
památek na hradech Švihovì, Velhar-
ticích, Horšovském Týnì. Pár Silvestrù 
probìhlo s dìvèaty na Spilce, spoje- 
ných s novoroèním pochodem z Bolev-
ce do Bolevce. Jejich pokraèováním byl  
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obsluhovat zákazníky. Toèilo se to jeden 
víkend na poštì v Roztokách u Prahy. 
Mìl jsem tam tenkrát malou rolièku 
pøitroublého, koktajícího pomocníka, kte-
rý  v upøímné snaze pokazí, co mùže. To 
by mi sedìlo. V té grotesce, jak ji na-
zývám, šlo o úvodní sekvenci, kde byli 
pøedstavováni hrdinové filmu pøi pøí-
chodu ráno na poštu do práce. Já tam 
figuroval jako snaživý trouba, který na 
chodníku pøed poštou sbírá a uklízí ne-
dopalky cigaret. Samozøejmì tam byli      
i zlí skøítkové „škodièi“, jako napøíklad 
Šimpy, kteøí mi s gustem na uklizený 
chodník vajgly znovu rozhazovali. Mezi 
dalšími groteskami, pøíbìhy, které se 
tehdy na Silvestra v Dialogu promítaly, 
byly skeèe souborù Antidivadlo nebo 
Žumbera. Na dalšího Silvestra jsem     
do Dialogu pøitáhl i Christiana, našeho 
vìrného diváka z nìmeckého Furth in 
Waldu. Pøivezl na ochutnání bavorské 
pivo, ale u èeských pivaøù se nechytlo. 

Zábava byla dobrá. Jen si vùbec ne-
vzpomínám, jak jsem se tehdy dostal 
domù, respektive jak jsem odtud odešel. 

se mi z toho zvedá žaludek, aniž bych 
tomu zadal pøíèinu. Párkrát jsem to ze 
zoufalství absolvoval. Jednou s partou 
studentù z letní jazykové školy, kdy jsme 
pokraèovali do diskotéky Aréna. Ale vìt-
šinou, než takto zoufale slavit na námìs-
tí, radìji brzo odkráèím domù a zùstanu  
u vìènì se opakujících filmù v televizi 
nebo upadajících pokusù o humor v rá-
doby zábavných poøadech. Jednou do-
konce, když se slibnì rozbíhal vztah se 
studentkou uèitelství Dášou, mne potì-
šila spoleèným plánováním a touhou se 
mnou být na Silvestra. S další velkou 
láskou Alenou došlo i na možnost spo-
leèného pobytu na pøelomu roku na 
horách. Ale bohužel oba vztahy skonèi- 
ly døíve, než mohl ten oèekávaný konec 
a zaèátek nového roku nastat.

Poslední roky jsem spíš býval na Sil-
vestra v divadle. Vìtšinou jako divák, ale 
pøed nìkolika lety i jako úèinkující v pøed-
stavení Honzy Sojky Hodina historie,  
kde jsme spolu s Ivošem Hýblem hráli 
potrhlé, zmatené, mírnì mentálnì po-
stižené školníky. To nám šlo. Nedopatøe-
ním a nervozitou se nám povedlo na 
jednom ze dvou silvestrovských pøedsta-
vení pøeskoèit kus textu. Silvestrovský 
veèer souboru Spodina je vždy spojen     
s nìjakou formou bonusu, obèerstvení, 
welcome drinku, tak jsme tehdy s Ivo-
šem rozdávali v montérkách sklenky 
sektu divákùm pøed pøedstavením. Ale 
oslava konce roku spoèívala v tom, že 
jsem se pak zúèastnil tzv. afterpárty èili 
posezení po skonèení pøedstavení, kte-
ré v divadle trvalo až do pùlnoci, res-
pektive i déle. Každý nìco pøinesl a spíš 
si pak i odnesl, nebo� chlebíèkù, po-
mazánek bylo habadìj. Jeden Silvestr, 
mùj první v Dialogu, byl zajímavý v tom, 
že osvìtlovaè Šimpy promítal v sále 
krátké grotesky. V jedné jsem také úèin-
koval. 

Byla to spíše reklama, výukový film 
pro zamìstnance Èeské pošty, jak mají 

Ilustrace
Miloslav Krist
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Ne že bych byl nìjak velký pijan, ani 
ladiè, ale zpìtnì si uvìdomuji, že to 
musel zpùsobit panák ferneta nebo 
nìèeho jiného, na kterého nás pozval 
Kuba. Panáky tvrdého nemusím, trochu 
jsem se žinýroval, nechtìl jsem, ale bylo 
mi zase trapné Kubu odmítnout. Tehdy 
jsem to prostonal, jestli jsem nastydl, 
nevím. Další Silvestr jsem také chtìl 
prožít se souborem Spodina v divadel-
ním foyer, dokonce na mne èekal vìr-  
ný nìmecký divák Christian, ale opìt     
jsem ochoøel a radìji strávil pøelom roku 
v posteli u televize. Nìkteøí kolegové      
z divadla si ze mne utahovali a nazývali 
Christiana mým teplým bratrem. Ale to 
máte tìžké, anglicky on neumí a mimo 
mne zase skoro nikdo v kolektivu divad-
la neumí nìmecky. Možná tak „nìmeèky“ 
kolega Nìmeèek. Takže stejnì vždy na 
mne, jako na toho, koho si Christian na-
šel na facebooku jako nìmecky mluví-
cího, zùstalo mu dìlat spoleènost.

Loòský konec roku a Silvestr jsem 
tedy absolvoval, aby se to nepletlo, v di-
vadle jako divák. Zbyla na mne baro-    
vá stolièka jako pøístavek, a tak jsem     
se pøíjemnì bavil novou premiérou sou-
boru Spodina s názvem Sexy prádlo.    
Po pøedstavení jsme pomohli pøinést    
do foyer zpátky židlièky a pøendali na 
stolky chlebíèky, které nesnìdli diváci. 
Tentokrát nás bylo ménì a vìtšina od-
cházela již mezi osmou a devátou, kdy 
byla pùlnoc ještì daleko. Kuba mìl chøip-
ku, takže jsme nìkdy po deváté zaèali 
uklízet. Jelikož jsme s kolegou Dundeem 
odcházeli ještì za hereèkou Radkou, 
která dìlala konkurenèní studentskou 
párty v Dominiku, nabídli jsme, že vez-
meme vìtšinu chlebíèkù s sebou, nebo�  
by je v divadle stejnì pak museli vyhodit. 
Nìkolika chlebíèky jsme obdarovali noè-
ního vrátného. 

Nakonec jsme všichni vyšli z prù-
chodu od divadla do parku ve Smeta-
nových sadech. Kupodivu na lavièkách 

jsme nepotkali žádné bezdomovce a po-
kraèovali jsme  kolem Vìdárny. Docela 
mi od toho tácu chlebíèkù bolela ruka, 
ale záchrana byla nadohled. Sice mi    
na mysl pøišel film Saturnin a otázka 
mísy koblih, ale u døevìných vánoèních 
stánkù u Branky byla produkce techna-
øù, kteøí kvitovali s povdìkem, že jsme      
jim pøinesli tácy chlebíèkù. Pak jsme 
pokraèovali dál se zbylými krabicemi 
Smetankou a pøes námìstí k Dominiku. 
Litoval jsem, že mám plné ruce a že by     
z této naší výpravy mohla být zajíma-   
vá fotografická dokumentace. Mezitím 
Dundeeho partnerka operativnì „chato-
vala“ s Radkou, v jaké èásti Smetanky    
a námìstí se nacházíme, aby nám 
mohla od Dominiku pøijít naproti. Dala    
si mobil na krabici s pochutinami, tak     
se jí „chatovalo“ celkem slušnì. U domu 
U Èerveného srdce vedle kasina nás již 
bouølivì vítala Radka s kamarádkou. 

Pak jsem v Dominiku s partou zùstal 
skoro do pùlnoci. Vìtšina kuøákù byla 
venku, bylo dost teplo, tak jsem tam 
postával èi posedával s nimi. Aèkoliv 
nejsem velký pøíznivec electroswingu, 
spíš mám rád klasický swing, ani mnì 
tentokrát DJ produkce nevadila a do-
konce jsem se pokyvoval do rytmu, 
pokud to rytmem mùžeme nazvat. Na 
dvorku Dominik kafé jsme na stìnì  
vidìli i placatou plastiku jelena, tak   
jsme rozvádìli praštìné øeèi o tom, že 
jsme mìli jelenovi nabídnout chlebíè-   
ky. Ale nìkdo z party namítl, že jelen    
byl vyobrazen za plotem, tudíž bychom 
se k nìmu pøes ten imaginární plot 
nedostali. Takže na konci roku zase 
slavila úspìch spíš improvizace, po-
nìvadž  jsem do poslední chvíle nevì-
dìl a neplánoval, jak Silvestr strávím. 
Však také na internetu psali, že tradici 
jídla, chlebíèkù a opulentní konzumace 
støídají spíš zážitky. Myslím, že tento 
Silvestr byl nìèím mezi. 

VELEBOVINY
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Za mládím až do pravìku
Ivo Fencl 

Alenka Cenková (93 let) spala hlu-
bokým spánkem spravedlivých a snila     
a snila. Už uplynul celièký týden od 
prvního pøistání Èechù na Lunì a ona    
si tudíž v tom sladkém snu pochvalo-
vala: „Co jsou proti mnì ti køápové! Jen 
paka! Kdysi jsem byla dál. Ba nejdál.    
Až na starém dobrém Marsu.“ 

By� i ve svém snu zaváhala. „Nebo  
se mi to, lidièky, tenkrát jen zdálo?“

Snad. Možná je všechno sen. Tøe-  
ba, kdo ví, je život jen sadou karikatur    
v mysli a... A mùže nám být konec-    
koncù fuk, které vzpomínky jsou realita        
a které jsou reflexí na iluze. 

Ale Alenka rozhodnì nebyla filozof-
kou, i øekla si velmi prostì: „A� to, páni    
a dámy, funguje, jak chce, do toho 
kosmu já se ještì mrknu.“ A v duchu 
dodala: Co koneckoncù mohu tušit? 
Tøeba, kdo ví, se mi to opìt bude ren-
tovat i zdravotnì.

Nìkdejší odskok na údajnou Planetu 
válek jí totiž, je to k neuvìøení, napravil 
churavý žluèník. A pak, v nitru zem-
ském, tam pod Evropou... se Alenì na-
víc ozdravilo zažívání.

Co chtít víc?
„Mám to! Teï potøebuji omladit.“
Najednou ji to napadlo. Chci sen o ná-

vratu k dìtství. Cítím se ještì pravìká 
(jako ten Mars), ale pøièiním se a zmì-
ním to. „Jestli totiž, barmane, nenaèe-
puju nejménì do týdne novej snovej 
dryák do žil, urèitì umøu jako vyschlá 
ještìrka.“

A já zatím... Inu, ještì pár dní bych tu 
ráda byla, øíkala si ve snu.

„Babi! A co takhle na Mìsíc?“ prolomil 
se Alenì do rozjímání Jiøík odnaproti.

„Jelimánku. Mìsíc? Tam nic není.“
Ale zaváhala.
„Víš, kluku, co? Aspoò Lunu obkrou-

žím. Jako to udìlali u Verna. V té knize. 

Tøeba pìtkrát. Radši ale nepøistanu.“
A soused øekl: „To nevadí. Stejnì je to 

bezva.“ Odmlèel se. „Smím letìt taky?“
Tušila, že to nepùjde, i odpovìdnì 

zavrtìla hlavou a Jirka øekl: „Tak já se 
budu aspoò koukat dalekohledem, babi.“ 
A skoèil si pro stavebnici Optik, zatímco 
Alena mobilem udávala rozvážné poky-
ny, které se kupodivu už vzápìtí stávaly 
zhmotnìním jejích snù. A jaké že? Fili-
štínské. Ta bába totiž mìla plán. A tohle 
si, dìti i dospìlí, pamatujte. Vždy potøe-
bujete plán. A teï?

Podle jednoho takového v nedaleké 
dýmající továrnì raší raketa. Aè jedno-
duchá, ale pøece. I když ji nelze øídit ze 
Zemì. A ono to zas tak nevadí, ba nao-
pak. Jakýpak Houston? Alena nechtìla 
být øízena. Ani z Houstonu, ani odjinud.  
Proto se kdysi i rychle rozvedla.

A teï? Byla sama. A stará. Ale kdo ví. 
Možná se to pøetoèí. Uvidíme. Dva mì-
síce nato sedìla upoutána v srdci rakety. 
„Startujeme.“ Pøedstavovala neokoralé 
srdce té kosmické lodi a nemýlíte se: 
vìci dosud na Zemi dávají smysl.

Bylo pondìlí, deset dopoledne a jí 
zalehlo v uších, nicménì rachot Alenku 
nelekal. „Pomáhej pánbù,“ šeptla. „Pa, ty 
Zemino,“ a zamíøila k Mìsíci. A snad už 
mládla. Uplynuly dvì hodiny.

Tu nìco bliklo. Zatmìlo se. Luna 
zmizela. Èi ne? Co se dìje? Propána! 
Ach, co jsi zaè, ty divná planetko? Ne-  
jsi náhodou druhým mìsícem Zemì?

To ji napadlo. Že bys existoval. Zni-
èehonic si totiž jednu podobnou zále-
žitost vybavila. V sedmdesátých letech 
byly skuteènì detekovány dva další mì-
síce Zemì, by� krajnì mròavé. To bude 
jeden takový. S klidem Buddhy pozo-
rovala blížícího se obra, protože proti 
raketì je i mròavý mìsíc obrem. 
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Pøekvapil ji zelenavý nádech tamních 
krajin. Jaká tam asi bují vegetace? Po-
kusila se pøistát, nebo� oblety by Alenì    
k omlazení dozajista nestaèily. Jak náhle 
pochopila.

Pøistání? Nebyl to jednoduchý ma-
névr. Ale vyšel. S odøenými ušisky used-
la na louku.

„Na mou duši, tráva!“ mumlala. „Mlíèí. 
Les. Džungle. Saprlote!“ Podobnì si až 
dosud pøedstavovala Venuši, ale okolo 
nekvetla planeta lásek a skuteènì se 
jednalo o jeden z tøí pozemských mìsícù 
a nikdo tu ještì nikdy nepøistál. Vážnì 
ne.

Alenina kosmická loï mìla šest ku-
latých oken, Pøistoupila k nejbližšímu     
a vykukovala. Nezapochybovala ni na 
sekundu: „Druhohory.“ A jako by se vrá-
tila èasem. Vùkol se táhly neproniknu-
telné lány. Pøeslièek a plavuní. „Má 
poklona, pane Randák. Je tu urèitì dý-
chatelno.“

A bylo. Vystoupila. A žádný skafandr! 
Procházela se hrdì okolo vztyèené ra-
kety, ale tu vyšel z køovin ladný Stego-
saurus, kterého identifikovala dle høbet-
ních štítù. Dívali se na sebe, on se 
rozeøval, ale sotva zmlkl, zmizel. Pøesto 
Alenkou otoèil jako na obrtlíku. „Jistota  
je jistota!“ vbìhla zpìt do lodi pro dva 
revolvery, nebo� plnì chápala závažnost 
mise a Pozemš�ané už jsou takoví 
revolveroví. Ani ona nebyla výjimkou. 
Pak...

Stále stejnì osamìle (a bez Jiøíka) si 
vyšlápla na výzkumnou výpravu. Nevy-
cházela z údivu. Pøipadala si jako v po-
hádce. Co chvíli pøes cestu pøecházely 
nejroztodivnìjší pøíšery, i když naštìstí 
býložravé. Heleme! Támhle se vyhøívá     
i Edaphosaurus. Pøišla k jeho jezeru a 
nazvala je nikoli Saurovým, ale Jiøíko-
vým. To už jsou lidé.

„Nebo je to moøe?“
Nevidìla protìjší bøeh, ale voda byla 

vodou a pøipomínala køiš�ál. Poklekla, 
pila z dlaní a vìdìla: I moøe mùže být 
sladké. Spontánnì ulehla.  

„Nebo spím od zaèátku?“
Neumìla to analyzovat. Jsem oprav-

du na druhé lunì? Co je pravda? Co 
sen?

Vstala a ještì se trochu napila. Tu se 
Alenky zmocnil tísnivý pocit. Vzhlédla –   
a spatøila nad živou vodou a svou hlavou 
spodek brontosauøí nohy. Sama nechá-
pala následnou rychlost, s níž se za-
vrtala pod písek pláže.

Asi to vìru nebyl nejchytøejší nápad, 
ale gigant ji pøekroèil a vnoøil se do vod.    
I brontosauøi se tedy koupali? Neøešila 
to. On rozrážel hladinu a ona vyhrabala 
staré kosti a hledala raketu. Chtìla do-
mù.

Prodírala se køovisky, dokud nestála 
na louce. Ouha. Na kamenech se – jako 
obøí èolek – slunil veleještìr a... Tento-
krát oèividnì masožravý. Tyranosaurus!

Vstup do kosmické lodi zel tøi metry 
od jeho èenichu a nepomyslila ani na   
to, kam se hrùzou vyèùrat. Vzpomnìla 
pøesto na fotoaparát. Cvak! Sen by pøece 
nešel zvìènit. „Nebo jo?“ Megastvùra 
spala i stárla, ale Alenka mládla a Jiøík 
(nacházející se dost možná jenom na 
protìjší stranì ulice) zaostøoval dale-
kohled a na Mìsíci nìco vidìl. Vlajku. 

Tu snad, urèitì ale ne osamìlou, 
plížící se ženu. Alena se totiž pro-
pracovávala vysokou travou k lodi. Jen-
že nozdry se hnuly. Drak procital a... 
„Peklíèko, dobrý den! Tak ty ses pro-
budilo.“

Vztyèil se. Spatøiv Alenku, míøil k ní. 
Pozemš�anka vyskoèila, ale jako by 
ochrnula. Pøesto couvala jako ve zpo-
maleném filmu a nìco uvnitø ní prasklo. 
Tála, vyhlazovala se a pøidala do kroku. 
Což však i on. „Megalomane!“ Cvakl èe-
listmi. Aè Alenka umírala hrùzou, umìla 
se odlepit. Dala se na zbìsilý úprk.

Taky veleještìr se rozbìhl a dunìl. 
Vlétla v náruè lesa. V zádech jí zavánìl 
smrdutý dech a slyšela klapání èelisti. 
„Kéž jsem malá a v loutkovém divadle.“ 
Ale øev znìl a napínala svaly z masa. 
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Kolos už byl jen pìt metrù za ní. Otoèila 
se. „Støílím!“

Stanul. Ryèel. Zuby záøily v klapají-
cích èelistech. Klesl! Alena omdlela. Jak 
dlouho byla v mrákotách? Tak tohle sen 
nikdy neví. Ale náhle ucítila, že se cosi 
dotýká jejího spánku, a vzápìtí spatøila 
asi dvacet metrù dlouhého zeleného 
hada. Z jeho chøtánu rytmicky vyskako-
val oranžový jazyk a tvor ji hypnotizoval 
daleko úspìšnìji než jakákoli pøedcho-  
zí potvora. „Nacházím se na Mìsíci vše 
hypnotizujícího pravìku,“ došlo Alenì.    
A zmìní mì to. V poslední chvíli se pøe-
ce vzpamatovala a ranou šavle (v po-
dobných pøíbìzích, o jaký se pokouším, 
se taky o šavli pøedtím ani jednou 
nemluví) bestii u�ala hlavu.

Mrtvé tìlo démonického starce, který 
byl tím hadem, zaèalo klouzat vìtvemi, 
což bylo vìru zlovìstné, a žuchlo. Do 
kapradí. A když my, lidi, nìkam pøitáh-
neme, kosíme. A teèe krev. I kdyby to 
mìla být zelená krev démonù.

Co Alenka? Stojí u široké øeky a na 
protìjším bøehu se k jejímu pøekvape-   
ní pasou srstnatí nosorožci. „Tøetihory!       
A obèas Prvohory,“ øíká si. „Veškeré éry 
tu existují v symbióze a naráz.“

Poblíž ležel jakýsi kornatý kmen,        
a když se doò opøela, skulil se v proud. 
Nasedla a opírala se do vìtve jako do 
vesla. Hle, už jsou uprostøed; ale hladina 
se divnì vlní. A stane se èelistmi Mo-
sasaura. Tak se totiž jmenuje tvor, který 
žil na Zemi a pøipomínal ponìkud kroko-
dýla. Mìl až jedenáct metrù a klapal èe-
listmi víc než pou�ová lochneska. Je totiž 
žrout a ne pro mír.

Skoèil po Alence... Polovina jejího 
improvizovaného plavidla mizí pod vo-
dou. Ohyzdnì slizké tìlo se už blíží      
po kornatém kmeni ke koøisti a... „Umøu!   
Ne stáøím.“

Sekla vìtví, ale jen svou vizi roz-
dráždila. Zamíøila revolver, kulky však 
sjíždìly po krunýøi. Dostala nápad a vpá-

lila jejich smrš� do jeho tlamy. Zmizel. 
Alena doveslovala ke bøehu a otøepala 
se u jednoho z nosorožcù. Klidnì se 
utøela jeho srstí a hle, vše se zklidni-    
lo. A tak fotila. Dokonce pøistoupila            
i k ozdravnému rohu. Sáhla si. Její paží 
nìco energetického teklo až do srdce, 
ale kopytník se náhle rozzuøil. Hle, už 
stepí letí za Alenkou.

Pøedvedla mu šipku do øeky a kraul     
a navzdory tøiadevadesáti køížkùm dopla-
vala k pùvodnímu bøehu. „Stálo mi pøe-
kroèení Rubikonu za to?“ ptala se ze  
snù a uslyšela Jiøíka: „Stálo.“ A teprve se 
zahledìla na ohromnou Zem.

Uvidìla tam odlesk èoèky dìtského 
dalekohledu! 

„Nejsem sama!“
Ta milá Zemì jí visela nad hlavou jako 

míè. „Vrátím se?“
Náhle pochopila, že voda ve zdejší 

øece je opravdu živá. Ještì jednou se     
v ní proto vyráchala, ale nìco se opìt 
blížilo ode dna a ponorka to nebyla        
a neblížilo se to v míru. Alena postøehla 
nebezpeèí, i zvolala: „Sbohem.“ A vy-
smála se smrti. Smrti zde – i té na Zemi. 
A dodala: „Ó, pravìku, adios. Ó, živote, 
dobrý den!“

Crèelo to z ní, ale šla k lodi vzpøíme-
nì jako žirafa a prvnì si pochvalovala, 
jak ten modul v továrnì natøeli.

Zpola èervenì, zpola žlutì.
„Spánembohem, mìsíèku!“ nasedla    

a odstartovala.
A Zemì?
Naše planeta je pøece jen krásná. 

Moc. Zastírala polovinu temného kosmu 
tam nad Alenkou, Netrvalo dlouho a sou-
kromá astronautka pøistála na jedné 
mýtince poblíž Plznì.

A když dosedla do š�ovíkù, uvìdomila 
si: „Je mi zas osm.“

A proè by jí nebylo zase osm? Proè 
ne? Osm let je právì ten pravý vìk, kdy 
pøece mìla dinosaury nejradši.

Kdy je mají v oblibì všechny dìti.
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Milan Èechura

Brit
Stojím v místnosti, která vypadá 

septicky, a cítím, jak mi do oèí stoupají 
slzy. Je pravda, že poslední dobou mì 
rozpláèe skoro všechno. Je to vìkem, 
jak tvrdí mladí doktoøi v nauèných tele-
vizních poøadech. Soukromì jim øíkám 
cucáci. Nejspíš mají pravdu, ale to je     
mi jedno. Když je nìkomu tøicet, snadno 
se mu kecá o pocitech skoro osmde-
sátníka. Taky tvrdí, že pamì� už máme   
v pytli, a taky, že nejsme schopni udržet 
myšlenku, o moèi nemluvì. Na to jim 
ovšem sere pes.

Vidíte, pes, o nìm jsem chtìl vlastnì 
mluvit. 

Den první

Nìco se mi otøe o nohu. Je to bílé, 
chlupaté a kòuèí to. Shýbnu se a podrbu 
tu kulièku nìkde, kde tuším uši. Pak se 
zvednu a podívám se na jedno ze svých 
dìtí. To se usmívá jak pitomé a øíká, že 
tenhle pejsek je odteïka mùj a že mì 
pøimìje ke zdravému zpùsobu života, 
protože bych mìl jako èerstvý dùchodce 
tendenci nic nedìlat a jenom posedávat 
po lavièkách. Žena, která je pøítomna 
tomuto výstupu, se tváøí rozpaèitì, ale 
pak se pøidá na stranu naší ratolesti        
a usmívá se stejnì blbì jako ona. Vzhle-
dem k tomu, že nevím, co øíct, znovu     
se shýbnu a znovu podrbu ten dárek. 
Jak ho šimrám, najednou se z té zápla-
vy chlupù vynoøí nìco rùžového a já na 
ruce cítím vlhký dotyk. A jsem chycený.

„Pocem, ty vole,“ øíkám mu, jak nej-
nìžnìji umím.

„Neøíkej mu vole,“ kárá mì žena a tvá-
øí se pøísnì.

Ví houby, jak je to mezi chlapy.
Kdybych umìl štìkat, tak bych to udì-

lal. Ale protože jsem malý, nic z toho 
nebude. Mùžu akorát tak vrtìt tím, co 
mám vzadu a roztomile se batolit. A to 

taky dìlám. A jak se tak potácím na 
svých packách, do nìèeho narazím. Je 
to velké a docela to voní. Podívám se 
nahoru, tam je nìco obrovského a dívá 
se to na mì. Pak se mì to dotkne. Nic 
moc. Tesknì zakòuèím, to mi jde, a tro-
chu se otøesu. Chvíli se nic nedìje, jen 
se ozývají nìjaké zvuky, kterým nero-
zumím. Vydávají je bytosti okolo mì. Ta 
nejvìtší vydává zvuky hluboké, ty další 
je mají o poznání vyšší.

Najednou ta nejvìtší na mì sáhne 
znovu. A hele, ono je to docela pøíjemné. 
Trochu si ucvrnknu, snad si toho nikdo 
nevšimne, a toho obra olíznu. Aby vìdìl, 
že se mi zaèíná líbit. On mì poøád drbe, 
teï už je to fakt skvìlé a potom zase 
uslyším ten hluboký zvuk, kterému na-
jednou rozumím.

„Pocem, ty vole,“ øíká mi.
Øekl bych mu také nìco, kdybych 

umìl mluvit, ale protože to psi neumí, 
znovu ho olíznu. Myslím, že to s ním          
a i s tím menším èlovìkem docela pùjde.

Dny a roky další

Brit lítá jako pominutý. Po chodníku, 
po louce, všude. Ratolest mìla pravdu. 
Na lavièku nemám ani pomyšlení. Ètyøi-
krát dennì. Pravidelnost je nutná. Koli-
krát si øíkám, když za ním supím, co 
bych dal za barák se zahradou. Jsem  
ale chudý dùchodce, musím vzít zavdìk 
bytem ve tøetím patøe. Bez výtahu.

Taky mi mohli dát jiné jméno. Tøeba 
Rex, to se mi líbí. Ale jinak jsou páníèek 
a panièka docela fajn. Na procházky        
s nimi se tìším, i když nechápu, proè se 
tolik loudají. Asi to lidi jinak neumìjí.

Na Brita pøicházejí choutky. Odnášejí 
to nohavice návštìv, které k nám zavíta-
jí, a odnesla by to i nejedna fenka, kterou 
potkáváme, kdybych ho nedržel. Plyšová 
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myšièka už to má za sebou mnohokrát. 
Nìkdy mu závidím. Jó, mládí.

Hele, povol to vodítko. Copak nevidíš 
Sisinu, jak je pìkná? Ach jo, to je psí 
život. Musím zjistit, jak se vyvléknout       
z obojku. Ta myšièka není špatná, ale…

Brit je v nejlepších letech. Mìøeno 
vzorcem jeden psí rok rovná se jakoby 
sedm èlovìèích, je mu teï lidských tøicet 
pìt. Pøed mìsícem zdrhnul od holièky     
a trvalo celý dlouhý den a noc, než se 
vrátil. Vypadal sice zbìdovanì, ale záro-
veò š�astnì. No, snad si alespoò užil.

Nemìli nechat u té holièky, která se 
mi mimochodem vùbec nelíbí, otevøené 
dveøe. To volání zvenku bylo silnìjší než 
strach, že se bude páníèek zlobit. Øeknu 
vám, stálo to za to. Podrobnosti vyne-
chám. Taky vám ovšem øeknu, že když 
jsem se s ním zase uvidìl, bylo to moc 
hezké. Myslel jsem si, že mì seøeže, ani 
bych se nemohl moc divit, ale víte, co 
udìlal? Sklonil se ke mnì, sundal ze mì 
bodláky (když s vámi cloumá chtíè, ne-
koukáte na cestu), podrbal mì za ušima 
a øekl: „Pocem, ty vole.“

Dneska se Britovi nìjak nechce ze 
schodù. Stojí a brzdí. Už to bude za 
chvíli deset let, co si u nás prvnì ucvrnk-
nul na koberec. Tak už mì dohnal. Jsme 
stejnì staøí. Aspoò vidí, jaké to je. Fuj, 
mìl bych se stydìt. Takové blbé myšlen-
ky. Neboj, Brite, nenechám tì v tom. 
Poèkej chvíli, dojdu si pro tašku a pak ty 
schody spoleènì zdoláme.

Taška je bezvadná. Vlezu do ní a už 
se nesu. Je fakt, že poslední dobou za-
èínám blbì vidìt. Ty schody mnì pøipa-
dají jako nìjaká díra. Páníèek je hodný, 
že mi koupil tu tašku.

„Nebojte,“ øíká zvìrolékaø. Asi se 
netváøím moc stateènì. „Brit je docela      
v kondici. Kolik že mu je?“

„Dvanáct,“ odpovídám.
„No vidíte, to není žádný vìk. Ta ope-

race je ale nutná, bez ní by mu bylo hùø. 
Já vás hned objednám.“

Tady to fakt nemám rád a dneska 
obzvláš�. Už jsem tu sice byl mockrát, 
ale vždycky jsem dostal jenom nìjakou 
malou injekci, prý proti vzteklinì. Jako 
bych byl nìkdy vzteklý. Dneska je to    
ale nìjaké jiné. Páníèek se tváøí divnì. 
To tedy nevypadá na tu malou vèelièku. 
Auuuu. Zaèíná se mi chtít hroznì spát. 
Spááááát…

Co se to dìje? Hele, už jsem vzhùru. 
A je mi nìjak líp. Poslední dobou mì furt 
nìco bolelo a teï nic. Hurá. Pøíštì už se 
bát nebudu.

„Nechci vám nic nalhávat.“ Zvìrolékaø 
je stejný, jen èas mu trochu prošedivìl 
vlasy. Brit leží na vyšetøovacím stole       
a kupodivu se netváøí vydìšenì. Tluèe 
ocasem do podložky.

„Jste si jistý, doktore?“ ptám se.
„Bohužel ano. Myslím, že nejlepší 

bude ho uspat. Koneckoncù, dožil se 
požehnaného vìku. Kdyby tak nìkdy nì-
kdo mì…“ a podívá se mi do oèí. 

Musím s tím uspáním souhlasit.
Rozbreèím se, jako poslední dobou 

èastokrát, ale pøedtím odvrátím tváø, aby 
mì Brit nevidìl. Pak pøikývnu.

A hele, hele, tady to znám. Tady už 
jsem pøece byl. To mì tenkrát bolelo 
všechno a dostal jsem velkou injekci. 
Usnul jsem, a když jsem se probudil, 
bylo všechno zase bezva. Tak jdeme na 
to, a� už to máme za sebou. Až se vzbu-
dím, doufám, že dostanu piškotek nebo 
nìco ještì lepšího. Urèitì to bude nìco 
lepšího. Jen nevím, proè se na mì pá-
níèek nepodívá, vždy� ví, že mi to musí 
øíct. Že na to èekám.

No sláva, už se na mì kouknul. Má 
nìjaké mokré oèi, ale to se mu teï stává 
dost èasto.

Ta injekce zaèíná pùsobit. Tak mluv, 
prosím. Hurá, už to øíká. To jeho – 
pocem, ty vole – se mi moc líbí.

Díky moc, mùj páníèku, ale teï… 
už… musím… zase… spááááát.



Z TAJNÝCH DENÍKÙ ANTIDIVADLA

Jan Sojka

Deníky Antidivadla
Èást 3 –
Téma: Malomìstsko-hospodské akce
v Konstantinových Lázních 
(1999–2015)

Pøijíždíme do Konstantinek, cesta 
dlouhá, místy hoøelo, pohodová jízda. 
Ètrnáct dní budu s Charvym makat         
v baru jeho otce, Charvy senior alias 
Bugáè nám dnes pøedá Bugy bar a tradá 
k móøi. A za námi témìø obden budou 
jezdit známí. Vidìt tyhle dva blby za 
barem? To si nenechaj ujít, jistá tržba je 
jistá… 

Venku právì lomozí a hartusí sekaè-
ka, druhá se pøevaluje Sochovi v bacho-
ru, ètu si Henryho Millera a ze Sochovo 
pokoje se ozývá usedavý pláè, bylo toho 
na nìj dneska trochu moc... 

Charvy se chystá mýt nìkolikaden-    
ní nádobí, který se smìje mastnotou.         
Z Charvyho výrazu se dá vyèíst utrpení 
ne menší toho, který zakusil Fuèík. A to 
mluvil… 

Koukáme na inscenaci Causa Kain       
a najednou se ozve fíííí, po Sochovi se 
zaprášilo a on figuruje v tý pøiposraný 
bednì v roli Ábela. Zbyly po nìm 
plesnivý pantofle. Doufám, že pøifrèí 
zpátky, nerad bych veèer fachal v hos-
podì sám… 

Nìco se dìje. Charvy dnes vychází   
z domu v zánovních montérkách, tlaèí 
koleèko, v nìm rachtá fanka a zednická 
lžíce. Zdá se, že práci barmana dosud 
plnì nepochopil... Rekonstruujeme vèe-
rejší noc. Tìtiva se smál, vidìl nás po-
prvý dìlat, Pe�a poøád láteøil, jak jsme 
pomalí, hluboko po pùlnoci jsme byli 
polomrtví ze slivovice, dle Charvyho 
jsme odevzdanì leželi na sedaèkách      
a volali, a� si kluci èepujou sami… 

Dneska èekáme Inguse a Jéòu, Ingus 
tu už byl, vzpomíná Charvy, jo, chce nás 
vidìt zas, krájet chleba a znièit prkýnko 
se neokouká. Dožijem se dvanáctýho? 

(Socha + Charvy, 30.6.–12.7. 1999, 
útržky z „pobytu“)

Døepíme v Bugy baru, Socha èuèí na 
Riskuj, svou srdcovou hlavou zakryl 
celou televizi, což znepokojuje Inguse. 
Uøíznem mu hlavu, povidám, a pošleme 
ji jeho starý, je pøece Valentýna.

(Charvy, 14.2. 2003, kveèeru)

Socha s Bugáèem stojí u baru, já s In-
gusem na nì zíráme, do toho hraje Miro 
Žbirka píseò o Jekyllovi a Hydeovi, je to 
o nich nebo o nás? Veèer pokraèuje…

(Charvy, 14.2. 2003, 22.40)

Cesta nás vyèerpala, míøíme do první 
hospody u nádraží, dnes Alžbìtínský 
dvùr, døíve po lidovu Tvorba. Naše trio 
Socha, Charvy, Ingus ve dvì doplní 
Zdenda a pøevadìè Bugáè nás vzápìtí 
pøevede do Bugy baru, aby nás pøesvìd-
èil, že tam od minula opravdu není nic 
novýho.                        (3.7. 2004, 12.30)

Po romantický noci na baráku, kdy 
Bugáè a Zdenda spolu hnípali na letišti  
a my tøi v minicimøe, dáváme ranní pivo 
pøed hospodasámoškou U Valeèkù (maj 
pochopení, umístili pøed vchod pro tyhle 
typy stùl a židlièky). Zdenda hodnotí své 
vèerejší zážitky: návštìva farmy v Krso-
vì a zdejší megasviòák 450 kilo s ku-
lema jak kokosový voøechy mu nedává 
klid, že padl dvakrát do pøíkopu a nemohl 
tanèit na zdejší diskárnì, bude bod èíslo 
dva.                                (4.7. 2004, 9.40) 
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Po letech návrat do Lázní! Logálka 
vyplivla smutný kvartet Charvy, Socha, 
Patka a HansiBra (Jan Brabec, hudeb-
ník, bratr Davida Brabce – pozn. re-
dakce) na nádražní smetištì a už 
sedíme v logálu Pohoda. Patka se chlu-
bí, napsal prej první báseò – Odpadky 
od Patky. Vyzvedává nás Keller (strýc 
Davida Charváta, pomocný dìlník, po-
dobou témìø k nerozeznání od filozofa 
Jana Kellera – pozn. redakce), konver-
zace kvete.

Keller: O èem jste mluvili?
Charvy: O existencialismu.
Keller: Nasrat, dám si pivo.

(14.7. 2010, 14.15)

Charvy: Když mi nìkdo nìco dá, hned 
zapomenu kdo.

Patka: A proè?
Charvy: Abych se mu nemusel revan-

šovat.
Socha se obrací na HansiBra, zaujaly 

ho jeho barevné korále kol krku: Vùbec 
to nevypadá jako korále.

HansiBra: A jako co to vypadá?
Socha: Jako užovka.
HansiBra: Je to užovka.
Socha: Je ta mrcha živá?
HansiBra: Spí.
Keller: Komunisti mi nevadili, znal 

jsem je.
Charvy: A pomohli ti nìjak?
Keller: Jo. Vytáhli mì vožralýho z auta.

(14.7. 2010, nìkdy veèer)

Na zahradì nás vítá Keller, v ruce 
lahváèe.

Socha: Co to piješ za hnus?
Keller: Staroèech, nejlevnìjší pivo.
Pøesouváme se do knajpy U Krkoviè-

ky, kam doplachtil Zdenda, místo pozdra-
vu se Kellera optal: Máš ženskou?

Keller: Jdu do dùchodu.
S Charvym pozorujeme Kòoura, fasci-

nuje nás jeho nekoneènì temné mlèení.
(20.7. 2011, odpoledne až veèer)

 Zdenda lehce v náladì se dvoøí tìžce 
otylé barmance.

Zdenda: Sleèno, mùžu se vás na nì-
co zeptat?

Barmanka: Ale rychle.
Zdenda: Jste moc sympatická.
Barmanka: To ale není otázka.

(20.7. 2011, 20.43)

Platíme, pøesouváme se do Šlemen-
dy, tam se prej i tanèí. Zdenda zdlouhavì 
platí a culí se na „svoji“ barmanku: Máte 
mé sympatie, sleèno.

Barmanka: Dìkuji, ale již jste mi je 
jednou projevil…        (20.7. 2011, 23.00)

Zdenda už na tøetí píseò, a to každá 
byla jinak rychlá, tanèí naprosto stejnì. 
Ruce za zády a manì hýbe nohama. 
Charvy jeho pohyby nazývá „tanec am-
putovaného“.             (noc na 21.7. 2011)

Keller vykládá o práci, k dùchodu si 
pøivydìlává, spravuje kytky a zalejvá 
vejfuky. Vrábleho natøásá chechot, Kòour 
brvou nepohne a mnì Charvy šeptá dì-
sivou novinu: klan Charvátù se v dohled-
né dobì chystá prodat zdejší panství, 
lázeòské kúry nám brzo skonèí…

(14.8. 2013, 16.45)

Kolna se celá hejbe. Prosím Vráble-
ho, a� se tak neøehní, støecha nevydrží, 
Kòour si mlèí svou a Charvy se ptá 
Kellera, jestli nìkdy napsal nìjakou 
báseò. Keller se zamýšlí a bez odpovìdi 
otvírá dalšího Staroèecha.

(noc na 16.8. 2014)

Kra�as: Všichni øíkají, že nemají èas.
Charvy: Nesouhlasim.
Ingus: Souhlasim s Charvym.
Kòour: mlèí
Patka: Souhlasim s Kòourem.
Kra�as: Nesouhlasim.
Keller: Co to zabalit?
Všichni: Nesouhlasim!

(Charvy, noc na 5.9. 2015)
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Jindøich Èech

Až si lehnem do písku
a trošku tam
jsem slepý
slepì milován

bez doteku necítím
jsem plný svìtla
kolem mì však stín
k síle rostu
pak uvadám
jsem slepý
slepì milován

mezi mraky vznesený
však duše má je na zemi
jsem trošku tady
a trošku tam
jsem slepý
slepì milován

Mars

až zalidníme naší zemi
svážem svoje jazyky 
a oba budem nìmí 

až opustíme planetu
složím svoje dlanì
jako verše sonetù  

až se snesem z vesmíru
propleteme naše tìla
jako jehly fakírù

až si lehnem do písku
sepnem naše ruce
zlatá oka øetízkù

až v poušti najdem klid
osamìlí, ale sami
na Marsu budem žít

Tolik je vìcí v mojí hlavì

Terasový dùm na hlavní ulici
Munchùv Køik na mostì køièící 
Bezdomovec ošívá se zimou
My jsme ti, co k zemi splynou 

Tanèící bøízy tancují v západu 
Loutkový herec zùstal zas o hladu
a vítr krmí nás vidinou,
že jsme ti, co nezhynou 

Obloha modrá je od mrakù
Opilec podvolil nátlaku 
Dìvka sžírá se vinou,
že jsme ti, co k zemi splynou

Tolik je vìcí v mojí hlavì… 

Tolik je vìcí v mojí hlavì…

Zmlžená skla

jsi slovem božím
jsi chorálem a tichem v nìm
jsi báseò, co chtìl bych složit
jsi první dotek i poslední vjem

a já?

já jsem pár zmlžených skel
brána do pekel

Trošku tady a trošku tam

jsem bez slov, mim
jsem slepý, však zøím
jsem trošku tady



23

Tiše šílená 

Byla tak mladá, žila sama na 30. ulici 
Ráno do jejího pokoje padalo slunce
a v noci se po stìnách promenádovala svìtla aut 
Byla smutná, nevìdìla kam dál
Koèky sedávaly pøed jejím domem
a v poledne nastavovaly slunci svoje hnìdé oèi

Byla tak krásná, vždy sedávala na parapetu, když lámal se den
a hudba mísila se s vìtrem a køikem ulic
a ona dál lapala po dechu, když ztrácel se její svìt 
Byla tak mladá, kvìtiny jí hrály svoje písnì  
a všechny smyèce a potulní muzikanti se 
klanìli její kráse a jejímu utrpení

a pak padla na kolena
ona, tiše šílená

Jsi tak krásná 
Poslední slova blázna
A a� tvá slova do dálky zní!
Mrtví býci, básníci a touha  
Prohry & dostihy

Jsi tak krásná
a Tvoje slova na jevišti 
Poslední slova blázna:
„Žijeme tenhle život
anebo ten pøíští?“

Bylinky

Jedna náruè tøezalky, 
odejde ti do války 

Malá špetka omìje,
po vínì se zasmìje

Tøi kvìty heømánku,
pomùžeš mu ke spánku

Tøi bylinky ke štìstí,
v manželské tvé pelesti

Horké slunce nad mìstysem 

Nedìlní škola, rodinná veselost 

spáè ve slámì, bílá psí kost

prašná cesta, suchý mech ve stráních

horké slunce, tichých slov pokání  

   

horké obilí, zmije spí pod kameny 

ranní noviny pro mladé džentlmeny

boží muka, kobylky ve trávì

šedý klobouk na malé postavì

kvìty máku, horký pot na èele

èerný oblek, sváteèní nedìle 

chlapec na kole, odøená kolena

kdo už chápe, co tohle znamená?

Poslední slova 

Jsi tak nádherná 

Neonové záøivky 

Kuleèník a zastrèený bar

Ztracená herna
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Srdceryvnosti Evy Válkové

„Možná si nìkdo myslí, že správný konec 
pohádky je, že se stal racek slavíkem navždy, 
ale já si myslím, že by mìl štìstí, kdyby se 
dovedl na chvíli promìnit ve slavíka, na chví- 
li v kachnu, kdyby se potøeboval  potopit... že 
by mìl štìstí, kdyby umìl to, co je uvnitø, 
pøenést ven. A to by byla ta nejkrásnìjší po-
hádka pro mne, ale vy si vyberte svùj vlastní 
konec.“ 

Èeši prý milují pohádky. Znáte to, musí 
tam být nìjaká ta princezna, napínavá zá-
pletka a hlavnì š�astný konec, tak to má být. 
Eva Válková se ve své knížce pokusila pøí-
bìhy opravdového svìta kolem sebe, tedy       
i kolem nás všech, do takových pohádek 
pøevtìlit. Zkrátka vidìt pohádkovýma oèima. 
Aby tohle dokázala, musela vyøešit hned 
nìkolik otázek. Jak to udìlat, když pøíbìh 
dobøe dopadnout nemùže a nemùže. Jak    
dát do pohádky takové to pouèení pro nás  
pro všechny. A s tím související otázka, jak 
naèrtnout postavy jako typy, abychom si        
to pouèení mohli pøiøadit k lidem, které     
právì my známe. To už jsou ovšem rysy 
bajky, nikoli èisté pohádky. Vytvoøila tedy 
docela nový žánr moderní pohádky. Nebudu 
se  hádat o jeho název. Kdo chce, mùže jej 
nazvat tøeba pohádkobajka èeská, varieta 
Válková G.

První, co ètenáøe utvrdí v tom, že se na-
chází v pohádkovém svìtì, jsou postavy – 
princezny a princové, ale nìkdy jen prostì 
dívka, žena, jindy nám známý zahradník, 
pastýø, drak, Ledová královna, Jeníèek s Ma-
øenkou èi èarodìjnice. Vedle toho se tu ob-
jevují i ménì tradièní: kacíø, vìzeò, poutník. 
Také bytosti bájné jako sfinga, kentaur, fé-   
nix, satyr. Nad to nìkolik bytostí známých    
jak už podle svých jmen, tak podle celých 
pøíbìhù Duše (Psyché), Orfeus a Euridyka, 
Narcis a Echo, Usir a Eset, Ištar, Tamúz         
a Ereškigal (jim je vìnovaný tøetí oddíl knížky 
s názvem Pøíbìhy se opakují). Dále je zde 
nìkolik velmi kreativnì pojatých postav per-
sonifikovaných – øíèka, pramen, vítr, konva-
linka. A pak øada postav bajkových, pøeváž- 
nì z ptaèí øíše – orel, racek, jestøáb, holub, 
hrdlièka, vrabèák, pìnkava, kvoèna, kohout, 
labu�. Ale i lev, laò, ovce. Takže se pohybu-

jeme ponejvíce v èeské kotlinì, èastìji si 
odskoèíme do klasického Øecka, dvakrát 
hned vedle do Mezopotámie, ale jedenkrát      
i mezi indiány a k zenbuddhismu. Pestrost    
je tedy znaèná, vybere si urèitì každý.

Také o kouzla a èáry není ètenáø ochu-
zený. Vždy� tam, kde staøí Øekové použili 
svého Deus ex machina, když chtìli užít 
nìjaký nelogický rychlý obrat v dìji, tam my 
Èeši radìji použijeme kouzla a èáry (bohù 
radìji ménì, že). Takže tu vedle kouzelného 
draka, kouzelné rùže èi kouzelného kamínku 
– srdce, najdeme i tradièní tøi oøíšky a èa-
rodìjnici s perníèky. Nejèastìji pìknì v ovi-
diovském duchu jde o kouzla promìn. Sfinga 
se mìní v krásnou ženu, satyr v kentaura, 
který je sice také sexuálnì zdatný, avšak       
o nìco intelektuálnìjší, dívka v jabloò, racek 
se chce promìnit vlastnì v cokoli, až se 
nakonec odebere k vlastnímu srdci (hezká 
reminiscence na Komenského Labyrint). To 
lev a beránek se radìji vrátí k svému já (inu, 
moudrá zenová pohádka). A „poutník“, který 
ztroskotal na tropickém ostrovì s džunglí, má 
tolik pøání naplnìných obavami, až jej nako-
nec sežere tygr.

Nìkdy je to pøímo útok na rychlost naší 
obrazotvornosti. Myslím, když se v jedné a té 
samé pohádce sejdou vlkodlak a satyr, tedy 
bytosti z docela jiných svìtù. No dobrá, jsou 
to obecnì známé typy. Ale když se pak ješ-   
tì promìní satyr v rychlém sledu èásteènì       
v konì a èásteènì v uèitele, tedy v kentaura, 
to je pane pøímo tornádo pøedstav. Tuším, že 
je vedeno dobrým úmyslem osvìtlit pojem 
kentaur.

Shròme si – princezny a kouzla u pohá-
dek rozhodnì ètenáøe nepøekvapí. Co ale 
pøekvapí, jsou samotné pøíbìhy. Jde o pøe-
vážnì bìžné pøíbìhy, takové, které prožívá-
me buï my sami, nebo lidé okolo nás. Na-
pøíklad – pøeloženo do nepohádkovštiny – 
pøíbìh o nìžné blondýnce, která si zaène        
s podnikatelem, a jeho láska „kupodivu“ ne-
vydrží (O Ledové královnì), o muži, jenž      
se sice tváøí jako andílek, ale má pìkné drápy 
(O pohádce a jestøábovi), o dívce, která své 
city odhalí jen jednomu, ale pan Dokonalý       
je zcela a úplnì ženatý (O živé sfinze) atd.      
A co pøekvapí ještì víc, jsou konce tìchto   
víceménì tragických pøíbìhù: autorka použila 
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veškerou svou tvùrèí imaginaci, aby nalezla 
nìjaká, když ne pøímo š�astná, tak alespoò 
pozitivní øešení. Mají formu pouèení – tak, jak 
jsme zvyklí u bajky. A nalezneme je vždycky 
na konci pøíbìhu.

Tak Popelka pocházející z neurovnaných 
rodinných pomìrù, matka tøí dìtí, toužící po 
nové pohádce – najde v tøetím oøíšku klíè: 
„Tøetí klíè byl k nové pohádce. Možná tam 
Popelka bude princ, možná žebrák. Ale chce  
v ní pomáhat lidem na cestì ke klíèùm od 
jejich pøíbìhù.“ (O Popelce, která chtìla být 
princem)

Celá knížka je rozdìlena do tøí oddílù.   
Ten první, nazvaný Pohádkové pøíbìhy, ob-
sahuje výše zmínìné, jak jen to øíct, pøíbìhy. 
Druhý, s názvem Mému ty, obsahuje pøíbìhy 
pojaté daleko subjektivnìji. Tedy, abychom 
byli pøesní, nìkteré pøíbìhy, a to napøíè vše- 
mi oddíly, obsahují urèitou velmi subjektivní 
pasáž, jednoznaènì odkazující na ženského 
vypravìèe. 

„Už se nemohla sklonit (konvalinka pro-
mìnìná v Ledovou královnu svým manželem 
vìtrem promìnìným v „øezavý severák“ – 
pozn. aut.) a ani nemohla v sobì najít kou- 
sek tepla pro svého manžela... / ...dobøe to 
znám... i mne to potkalo. 

Rozhodnì nemáme v úmyslu na tomto 
místì spekulovat o neliterárních souvislostech 
mezi autorkou a vypravìèem, jak by to mohla 
èinit leckterá emotivní ètenáøka. Ne. Jde nám 
o specifikaci vypravìèe v žánru pohádka, 
popøípadì bajka, z hlediska jeho pomìru         
k vyprávìnému dìji. V klasické pohádce     
má pøece vypravìè nadhled pøímo kosmic-   
ký (anebo božský?). Ovšem zde autorka na 
nìkolika místech i pøímo vstupuje do dìje.       
S dùrazem – jen na nìkolika místech. V ji-
ných pøíbìzích je pøedpisovì „pohádkovì“ ob-
jektivní. A pak jsou pøíbìhy, kde se autorka 
obrací na ètenáøe v 1. osobì množného èísla, 
a další, kde se obrací formou 2. osoby množ-
ného èísla, a další, kde je to ještì jinak.    
Když si již vytvoøila zajímavý vlastní nový 
žánr, mohl mít i subjektivnìjšího vypravìèe – 
proè ne. Ovšem pak by musel takový vypra-
vìè být, minimálnì v urèité míøe, ve všech 
pøíbìzích – øíká se tomu tuším èistota žán-  
ru.  A kýženou barevnou variabilitu pøíbìhù by 
bylo možné snad vykouzlit i jinak.  

Rovnìž pøílišná erotiènost žánru pohádky 
podle našeho názoru jaksi nesedí. Zvláštì, 
když je nelogicky zabudovaná: „Byla jedna 
mladièká princezna. Vèera si ještì hrála         
s panenkou... A  tak se zamilovala. A nebylo 
divu. Princ byl nejen urostlý, ale i všechny 
kánony krásy splòující. Jeho oèi pálily i ko-
nejšily, jeho ruce byly stvoøené k objímání       
a jeho bøicho bylo územím nepøedstavitel-
ných her.“ Alespoò že se tenhle pøíbìh jme-
nuje Nepohádka (podobnì napø. První má-
jová pohádka).

Avšak pohlédnìme znovu na knížku Srd-
ceryvností Evy Válkové jako na celek. Srší 
city a pøíbìhy, které známe všichni, jen o nich 
neumíme právì takhle pøemýšlet. Právì tak-
hle skrze zevšeobecòující bajkové brýle, prá-
vì takhle laskavì, s dobrými konci, které 
pohladí duši. 

„A my ostatní, my všichni toužíme po 
pohlazení takové ruky, po utišení, po síle, po 
radosti nadìje, po tom nejvìtším daru od nej-
mladší a nejstarší ženy svìta.“ (O nejmladší  
a nejstarší ženì svìta)

Ty, ètenáøi, který takové pohlazení vskutku 
chceš získati, vezmi si k ruce knížku Evy Vál-
kové. Tøeba to vyjde.                

                                    Ilona Gruberová

Res publica litteraria
(Psáno též pro Dobrou adresu)

Patøí ku snad nejosamìlejším bytostem.  
Tu považováni za škodnou, tam za parazity.       
Za krysy èi klíš�ata. Kdyby alespoò za okouny 
(o jejichž ploutve se zraníte do krve) nebo za 
ochmet (souèást opojného nápoje dávných 
Keltù). Literární kritikové tedy. Jako do kola 
vpleteni do cizích textù; a nuceni tyto soudit. 
Sami s nimi, s literaturou. Ani radost z vína  
jim není v té chvíli dopøána: pøi tiché a dù-
kladné práci prosektorù. Objeví-li však nádor, 
je po tichu veta. Tu se na nì snesou výtky, 
jako by to oni zabili... Nu, snad je toto na-
konec jejich nejvìtší pochvalou. Toto pøe-
cenìní kritikovy role. Jako by smìl a mohl 
zabít ten, kdo pøichází už k hotovému, do-
konce nehybnému? Jako by napøíklad o tom, 
že má nìkdo køivou hubu, rozhodoval nikoli 
sám prokazatelný fakt køivohubosti, leè tepr-
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ve, kdo vidìné medle nahlas verbalizuje. 
Nuže, i kdyby se mýlil: Jsou tu pøece jiní, kteøí 
mohou (poprávu, popravdì, ze zdvoøilosti 
nebo ze strachu – anebo ze solidarity ob-
dobnì postižených) vadu prohlásit za nìkým 
špatnì vyložený zdvoøilý úsmìv vìdoucího.    
A je tu i mlèící vìtšina nadaná vlastním zra-
kem i úsudkem. Také se pohøíchu zapomíná, 
že být vpleten do kola znaèí: nést utrpení 
døeva na svém mase.

Možná právì pro tu svoji osamìlost touží 

kritikusové po spoleèenství. Po souruèenství, 

po spoluduší obdobnì postižených. Je to však 

s nimi nesnadné. Jeden z nich napsal kdysi 

kdesi, že nezná vìtší urážku nad zdvoøilostní 

pochvalu. Mínil tím – ...nad chlácholivá slova 

pronesená proto, aby nebylo potøebí se po-

nìkud hloubìji a skuteènì zabývat èlovìkem  

i dílem: Svùj názor jsem ti pøece øekl, tak co 

bys ještì chtìl!? Mezi kritiky (i mezi kritiky        

a autory) to bývá jiné: Svùj názor ti øeknu, ale 

uneseš ho?!

Jedním z takovýchto kritikù je pro mne 

Vladimír Novotný. Pro jiné je napøíklad likvi-

dátorem plzeòské literatury. Hmmm... Táži  

se, zda je v silách jediného èlovìka vykonat 

úkol takto olbøímí (nemá-li nota male za zá-  

dy ani pøíslušné politické hnutí, orgány státní 

správy, nìèí naditou portmoné a nìkterou       

z televizních stanic... ovšem tolikéž zruèné 

komando Pegasových krve/laèných teroristù).     

A zda to, co se nìkomu mùže jevit jako 

bourání (shledávající také jednu ze zdí jeho 

domu nedostateènì nosnou), není daleko 

spíše souèástí budování?

...a to i pøesto, že Novotný plzeòské tus-

culum „na pøíslušné fakultì Západoèeské 

univerzity v Plzni“ dávno opustil a je zde tedy 

dnes pøítomen více duchovnì než fyzicky  

jako šéfredaktor snad jediného našeho sku-

teènì regionálního literárního periodika – 

Plzeòského literárního života (vulgo PLŽe).    

A také jako bedlivý pozorovatel tamního 

literárního dìní; jemuž chodouòské ústraní 

umožòuje snad ještì zøetelnìjší rozlišení mezi 

tím, co literaturou vskutku jest – a co si na 

umìní jenom hraje.

Protože Vladimír Novotný peèlivì pozoruje 

také to, co se dìje jinde (nìjakou dobu 

pøednášel v Pardubicích, pøedtím dlouho pù-

sobil v Praze), má vìru s èím srovnávat. Øek-

nìme: Pomìøovat, zdali onen velikán není než 

špaèkem vyzobávajícím mraveništì.

Mám-li pøed sebou poslední jím sepsaný 

svazek, pùvabný sešitek Kratochvilného ètení 

na každý mìsíc, totiž Kalendáø plzeòský 2018 

– Orlojík plzeòských vzpomínek (Plzeò, Pro 

libris 2017), øíkám si, že bych svá dehones-

tující tvrzení stran literární kritiky a literárních 

kritikù mìl ponìkud poopravit. Aè jde o kní-

žeèku nerozsáhlou, pøece jsem ji musel èísti 

nìkolikrát. I proèpak to? Jedná se pøece         

o medailonky øady i mnì známých (dokonce 

nejen z jejich tvorby známých) plzeòských 

osobností. Nad nimiž si vzpomínající podává 

ruku s vysokoškolským pedagogem, onen  

pak s literárním kritikem, tento s historikem èi 

organizátorem kulturního dìní. Leè, jenomže, 

ale:

Jako by ochmet toužil rùsti nikoli ve vìtvích 

nìkterého z kopuletých dubù, ale v rovném 

spoleèenství s dalšími v zemi zakoøenìnými 

døevinami. To, co jsme poznali z nìkolika (ob-

sáhlých) svazkù Novotného Øádeèkù a co 

mezi øádky problesklo také v jeho recenzích, 

ostøeji a zøetelnìji v jím psaných doslovech     

èi textech publicistických, nalezneme zde pøí-

tomno také a výraznìji. I nazvìme to duchem 
tvùrèím.

Jejž poznáme nejen z výbìru a hodnocení 

faktù (tedy z toho, že mezi dvanácti apoštoly 

kulturního života najdeme lidi kdysi nebo ještì 

píšící, osoby a osobnosti možná zapeklité 

anebo sukovité, nikdy však odvozené; a také 

z toho, kterak Novotný lituje jich nerealizova-

ných možností, nevydaných textù), leè pøede-

vším ze samotného zpùsobu podání: V nìmž 

se jednotlivé výpovìdi – znaky vztahují nejen 

k entitám vnìjšího svìta, anobrž a pøedevším 

k obdobným znakùm dílka právì vznikajícího: 

v rámci téhož medailonku, v rámci celé kní-

žeèky – a koneènì i pøes nìj smìrem k širší-

mu kontextu literárnímu. Text právì vznikající 

tedy referuje nejen o podávané osobnosti, její 

tvorbì, pisatelovì zkušenosti s ním a s ní, 

tolikéž ovšem o sobì samém a svých mož-

nostech, vnitøních souvztažnostech, svém bytí 

ve svìtì literatury, umìní, kultury. Z JAK stává 
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se KDO a CO – pojednávaný a pojednáva-  

né nikdy úplnì nemizí ze zøetele, jenom se 

skrývá za clonou, vlastnì pod zvìtšovacím 

sklem øeèi. Jež, najde-li v recipientovi ducha 

obdobnì tvùrèího, mùže nám øíci i více, než 

by byl s to suše konstatovaný pøíbìh. Reali-

zovaná básnická etymologie, aposiopese, 

jemnì vrstvená ironie stávají se koøením tento 

dochucující a celé podání rytmující. Paradox 

nejkratší spojnicí.

A pokud ještì ani pro to nebudete chtít 

kritika považovat také za èlovìka, vìzte a viz-

te, s jakou že jemnou, sotva znatelnou kur-

toazií se setkáte v Zelenooké krásce, takto    

a pøíznaènì èervnové postavì na orlojíku 

vzpomínek: „...poetická plzeòská skuteènost 

vyznívala ještì básnivìji: to pøece byla sa-

motná hadí královna, svíjející se žena had      

s draèím tìlem a mléènou tváøí.“ Byl jsem        

u toho (autorského ètení Pavly Pøeslièkové)     

a stvrzuji; by� se mi oné Novotného obraz-

nosti žel a vìru nedostává.

I øíkám si alespoò s ním a s Nietzschem: 

Básnicky bydlí èlovìk. Aby mu však v našich 

povìtrnostních podmínkách haluzna nespadla 

na hlavu, musí umìt rozlišiti pálenou cihlu od 

vepøovice. Pokud nás upozorní na jen pod-

mínìnou trvanlivost naší stavby, pokud si za 

spolubydlící volí sobì rovné, je pro to naším 

nepøítelem? To by nám ten nový rok nedobøe 

zaèal. 

                                              Ivo Harák

Nejenom básnické obrazy

Celá øada významných výtvarníkù psala 

básnì a celá øada významných básníkù se 

vìnovala výtvarnému umìní. V západoèes-

kém kontextu (radìji bychom napsali: ve støe-

doevropském kontextu) je záhodno k nim 

pøiøadit nynìjší jubilantku Kvìtu Monhartovou: 

zaslouží si to. O její výrazné výtvarné tvorbì 

by mìli promluvit kunsthistorikové, to Plži 

nenáleží, zato o autorèinì neménì výrazné 

tvorbì literární je nutno nikoli utrousit, ale 

povìdìt slovo plné obdivu. Pøitom s polito-

váním, že tato osobitá básníøka není mimo 

region Plznì a okolí témìø vùbec známá, což 

pohøíchu nesouvisí s tím, že publikuje málo, 

NÌCO SE STALO

ba ménì, než by stálo za to. Kdo by jí však 

mìl za zlé, že v dnešní rychlé dobì rychle 

nechrlí rychlé verše pro rychlé ceny a rychlé 

knížky? V tomto smìru nech� je Monhartová 

zejména mladším veršujícím autorùm více 

než nabádavým vzorem. Již její tvùrèí osob-

nost by jim mìla pøipomínat osvìdèené rèe-   

ní èi pravidlo, jež zní: Festina lente. S po-

dotknutím, že veškeré kvaltování... atd. Buï-

me však optimisty: na dùstojnìjší ocenìní 

autorèina díla nepochybnì dojde. Jistìže 

nemáme na mysli Cenu Bohumila Polana, 

jejíž hodnota nejednou prožívá a prokazuje 

strmý inflaèní pád.

To je však problematika literárního života    

a posléze i aktuální problém soudobé literár- 

ní kritiky a historie. Netoliko v souvislosti se 

zmínìným básníøèiným jubileem je však nad-

míru zapotøebí aspoò ve zkratce rekapitulovat 

estetické principy dominující v poezii Kvì-

toslavy èi Kvìty Monhartové, zvláštì když to 

není nikterak jednoduché a tato autorka na 

první pohled náleží k tìm, o nichž se hovoøí 

jako o nesnadno zaøaditelných nebo dokonce 

nezaøaditelných. Pøitom staèí se orientovat      

v poetikách novodobého básnictví a úvahy      

o nezaøaditelnosti se samy o sobì smetávají 

ze stolu. Nuže, Monhartová, tento zdánlivý 

básnický solitér sui generis, je ve své tvorbì 

osobitým post-pokraèovatelem literárního 

civilismu Skupiny 42, leè té její odnože èi tra-

dice, v níž se pod rouškou fenomenologické 

každodennosti èi všednodennosti hloubavì 

rozvíjejí parametry filosofické lyriky. Nikoli 

náhodou svou sbírku Vernisáž autorka uvedla 

slovy: „Kráèím opatrnì po vrzavém scho-

dišti...“ 

Nezáleží tolik na tom, zda vykroèila naho-

ru èi dolù, vždy� vrzání skuhrá a úpí beztak 

všemi smìry, leè ona „opatrnost“ se zákonitì 

stává podnìtem k filosofiètìjšímu pøemejšlo-

vání o svìtì kolem nás a v nás a o lidech 

takových i onakých. Meditativní podloží bás-

níøèiných veršù pøitom vyvìrá z více než obdi-

vuhodné invence, ano z pronikavé obraznosti 

jejích básnických obrazù. Ty se pak stávají 

darem o sobì – a též svébytným darem poe-

zie, jímž se Monhartová obdarovává sama.

Vladimír Novotný
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Miloslav Krist

ZAPOMENUTÉ IDOLY

Hrdinové mé (ne)povinné školní èetby
v dnešním svìtì – Timur a jeho parta
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Jindøich Èech (1998 Plzeò) - student, básník, šéfredaktor 

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

Ivo Fencl (1964 Plzeò) - strážný, prozaik a publicista, žije ve Starém Plzenci

Ilona Gruberová (1970 Plzeò) - pedagožka, recenzentka a publicistka

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

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

a publicista 

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

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

Vratislav Maòák (1988 Støíbro) - redaktor a pedagog, prozaik, žije v Praze

Kvìta Monhartová (1938 Volynì) - malíøka a básníøka, žije v Plzni 

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

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

Eva Válková (1953 Ústí nad Labem) - lékaøka a básníøka, žije v Dobøanech

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