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EDITORIAL 1

Kostøièka je lehká jako ptaèí trus.

Ivo Hucl

Májový Plž je májový Plž. Mìl by být 
celý v kvìtu, jenže slovùm a vìtám 
neporuèíš. Zaènìme však tím pøíjem-
nìjším: redakèním blahopøáním básníø-
ce Hanì Gerzanicové k jejímu životní- 
mu jubileu. Nemìla to v životì snadné 
(aè málokdo to snadné má!), velkou   
èást životní dráhy volky nevolky prožila          
v australském exilu, nakonec ale opìt 
zakotvila v rodné Plzni a stejnì jako v ci-
zinì ani zde jí pero nevypadlo z ruky. 
Rádi gratulujeme.

V ponìkud truchlivìjší èi spíše o po-
znání truchlivìjší tóninì se odehrává jiný 
leitmotiv kvìtnového Plže. Pøipomínáme 
totiž první nedožité narozeniny básníka 
Josefa Hrubého, který zesnul v létì loò-
ského roku a který by se nyní v kvìtnu 
dožil osmdesáti šesti let, kdyby mu to 
osud dopøál. Jde o pøipomínku, a tak 
uveøejòujeme pøedevším básnické krea-
ce Iva Hucla, vzniklé na poèest uznáva-
ného plzeòského tvùrce. Zaøazujeme       
i recenzi nedávno vydané sbírky Josefa 
Hrubého, rozumìj první knihy veršù vy-
dané již z autorovy pozùstalosti. Nebož-
tíkovy texty k dispozici (prozatím) nemá-
me, bìhem minulých roèníkù jsme jich 
však v Plži otiskli opravdu hodnì. Do-
konce víc než dost, což je dobøe. Vydalo 
by to bratru na nìkolik sbírek.

A co dál? Nejednou podotýkáme, že 
dobré texty se chválí samy, jenže proè 
nepochválit autorské rubriky, na nìž se  
v kvìtnovém Plži koneènì dostalo ve 
vìtším poètu, a na své si tudíž pøijde 
kupøíkladu i ètenáøský fan-club Marka 
Velebného? Prý žádný není, tvrdí po- 
mlouvaèi, tak a� se mýlí! Jedním z nej-
významnìjších literárních titulù, vyda-
ných v loòském roce v Plzni, je výbor     
z textù Zdeòka Barborky, západoèeské 
literární legendy, o nìmž v tomto èísle 
zasvìcenì referuje Ilona Gruberová. Edi-
toøi tohoto vydání si zaslouží velké díkù-
vzdáni, zato ti, kteøí pro zpøístupnìní 
Barborkova tvùrèího odkazu po desítky 
let neuèinili pranic, naopak poøádných 
pár na holou. Hlavnì že svatouškovsky 
protlaèovali/y svoje veršíèky... Mnozí 
však v tom jsou nevinnì: namátkou ne-
únavný jízlivý plží glosátor Stanislav 
Bukovský nebo celorepubliková hvìzda 
slam poetry Filip Koryta, nyní se pøed-
stavující v Plži v jiné literární roli, totiž 
prozaické.

Žel jen na èas v èasopise ožívá kdysi 
tolik perlivá rubrika Sova bez not, její 
autor se však, a aj, tentokrát podepisu- 
je pouze iniciálami, tedy: „oj“. Budiž, je    
to autorovo pøání a nech� je splnìno. 
Rovnìž díky jemu tedy na svìt pøichází 
takto texty pøíjemnì pøeplnìný Plž. 
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A Tribute to Josef Hrubý
Ivo Hucl 

*

Zcela na okraji
stìna ve stìnì
zeï ve zdi

Co jsme zapomnìli?

Za zdmi podzim
studny jsou obrácenì
nic nikde hrùza

Sokl sníh

A hlavnì
zvláštní tma kopretin
a smutek vodopádu

Na co jsme zapomnìli?

*

Je sto druhù svìtla
a ještì hloubìji
doly na zlato

Blesky rozhrabávají mraèna
žlutými klikyháky

Z jižního pøedmìstí vezou prach

Vše sprosté shoøí
Vše co chceš již shoøelo

Úder za úderem
mezi slovy mezi øádky

I ty dokrvácíš
v prázdném mìstì

Jestli se to ještì bude jmenovat láska

Tøicet dní s knihami Josefa Hrubého

*

Asfalt šedý jak ohanbí
kvílí a chce
krvavou mísu jahod

Budou nosit hoøící keø
zlatá tøíš� kam se podíváš

Dva potoky bloudí mezi olšemi

Je to dìsivý chór
polyfonní partitura
aby bylo vidìt
jak se tøe tma

Veselost naše

*

A vùnì kopru se rozléhala
v bezvìtøí noci

Sláma na plotu
macešky a pláòata

A bylo slyšet jablonì

Ještì spáváš u Volyòky?

Na samém okraji Boubína
kde roste kapradí
a prales poléhá

Kde se staèí podepsat
pod krajinu s mlýnem

Zvony zvoní 
a my je mùžeme dýchat
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*

Nikdo neví kde
vedly obì aleje z domu
Do této zimy

Nikdo neví
odkud sestupuješ
schod po schodu

Nikdo neví kde
se vzduch drobí
tam v severozápadním nikde
v tichu štol

Nikdo neví
kde jsme spolu

*

Drsný nepokoj
Celý den nebyl schopen
vrátit se k oknu

Stále den co den
nìkde uvnitø
muselo se jít pìšinou

Skonèil ztracen
Koterovská ulice až k nádraží

Tak øekni dvì neèitelná slova
diváci už odešli
už neètou hru

Zboøen dùm
Zùstala okna
Zrcadla
ve kterých nejste

Kostøièka je lehká jako ptaèí trus

*

Na èelní kost
v nìmém trní
pøilíná mozek

je slyšet kamenný vítr
zimní øeèi
bílé bledé svìtlo

Soucit zošklivìl
Vìènost je otravná
opravdu

Smrt je vždy první

Mikropovídky
Filip Koryta

Den, kdy jsem si uvìdomil, 

že jsem frajer

Stalo se to ve ètvrtek 16. dubna 2015. 
Pojídal jsem tou dobou kremroli a èekal 
na tramvaj. Pøesný èas si bohužel nepa-
matuju. 

Hazard
Dospìl jsem k závìru, že lidé mnohdy 

vstupují do manželství spíše ze strachu 
než z lásky. Jakmile se totiž v jejich 

životì objeví nìkdo, kdo jim alespoò 
trochu imponuje a svede je na moment 
vyvést z klece všednosti, dostaví se 
obavy, že by to už tentokrát mohlo být 
skuteènì naposledy. A tak než aby 
dráždili osud bosou nohou, radìji vlétnou 
do chomoutu jako neohrožený hasiè do 
hoøícího domu. Ne každý samozøejmì 
mùže být Kryštof Kolumbus a s láskou 
se to má podobnì jako s hrou v kostky. 
Je to prostì hazard.

PRÓZA
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Hluboké zážitky 

zasluhují dùstojné konce
Mohl bych s vážným výrazem tvrdit, 

že mì mrzí, že jsem jako malý s ukrut-
nou rozkoší dupal po slimácích, že jsem 
byl nevìrný, arogantní, bezcitný, pokry-
tecký, egocentrický, cynický, že se sty-
dím za to, že jsem pøedstíral, že jsem 
homosexuál a telefonicky si v centru 
Tøince domluvil rande naslepo, jen abych 
pobavil pár pøátel, ale jestli je mi nìco 
doopravdy líto, pak skuteènost, že jsme 
se naposledy políbili nad nedojedeným 
kebabem v druhoøadém tureckém bistru.

Hyperemocionalita mùže zabíjet!
Nikola byla vèera na koncertì. Coby 

hudebník jsem chtìl pochopitelnì vìdìt, 
jaké kapely tam hrály. Zamyslela se, 
avšak nemohla si vybavit názvy. Prý to 
ale bylo fajn. Protože jsem chlapec 
zvídavý a zrovna tak posedlý touhou být 
obeznámen se vším, co se mne jakkoliv 
týká, dopátral jsem se. Jedna ze skupin 
se shodou okolností objevila i na kon-
certì, kde jsme si s Nikolou poprvé 
projevili vzájemnou náklonnost. Jakmile 
jsem zjistil, že je Nikola nesentimentální 
kripl a citový invalida bez smyslu pro 
fatalismus a romantièno, nevydržel jsem 
to a okamžitì spláchl svoji akvarijní 
rybièku do hajzlu.

Chvilka napìtí
Kdykoliv nìkam jedu vlakem a prù-

vodèí kontroluje mùj lístek, zachvátí  
mne panika. Zaènu se totiž strachovat, 
že se cílová destinace na jízdence ne-
shoduje  s trasou vlaku. Vždycky oèeká-
vám zlostný pohled, strnulou pózu a nì-
co na zpùsob „ale mladý pane, vždy� vy 
sedíte v úplnì špatném vlaku!“ Když se 
nakonec ukáže, že všechno souhlasí, 
spadne mi ze srdce takový balvan, že by 

dokázal rozmáèknout i toho nejvìtšího 
dinosaura, jakého si dovedete pøedstavit. 
Samozøejmì za pøedpokladu, že nejste 
ortodoxní vìøící, jenž odhaduje stáøí ma-
tièky Zemì na šest tisíc let. To si pak bu-
dete muset pøedstavit tøeba slona.

Kadeøník
Chtìl jsem se rozejít se svou pøítel-

kyní. Než jsem tak však staèil uèinit, pøi-
šla zpráva, že jí tragicky zemøel otec. 
Nejsem bezcitná zrùda, proèež jsem si 
øekl, že vydržím. Po nìkolika mìsících, 
kdy už se zdálo, že by se mohlo zadaøit, 
jí náhle skonala matka. Byl by nìkdo tak 
krutý, aby opustil sirotka? Bohudík jsem 
trpìlivý a empatický èlovìk. Za nìjaký 
èas, bìhem nìhož se náš vztah defini-
tivnì rozpadl, dorazilo pozvání na po-
høeb sestry mé stále oficiální partnerky. 
Nedalo se nic dìlat, musel jsem zatnout 
zuby a být oporou. V dobì, jež se už 
koneènì jevila jako pøíhodná, mne za-
skoèila informace o skonu mé vlastní 
maminky. Bylo to strašné. Onoho smut-
ného dne mi navíc moje družka s poli-
továním oznámila, že ji to sice velice 
mrzí, že nechce prohlubovat mùj zármu-
tek, ale opouští mì, aby mohla zaèít 
nový život se svým kadeøníkem.

Kapitulace
Lavièka v parku. Podzim kreslící na 

listy stromù. Opodál cikánský kytarista. 
Pøed ním futrál plný drobných. „Doporuè 
mi nìjakej ten film.“ „Nechci se s tebou 
dìlit o vìci, který mám rád,“ øekl jsem. 
„Aha,“ zarazila se. „Takže nemáš rád 
svùj penis?“

Kontext a kontestace
„Máš ráda Franze Kafku?“ otázal jsem 

se. „Mám,“ odpovìdìla. „Ale tebe nená-
vidim,“ dodala stroze.
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Konverzace
„Co dìláš?“ táže se básník svého 

pøítele. „Seru,“ odpovídá pøítel. „A co ty?“ 
ptá se pøítel, aby øeè nestála. „Píšu 
báseò,“ øíká básník. „Tak to vidíš!“ 
reaguje pøítel. „Co mám podle tebe 
vidìt?“ diví se básník. „Oba dva se 
zrovna nìèeho zbavujeme,“ povídá pøí-
tel básníkovi, naèež následuje inspira-
tivní a metafyzické ticho.

Na pøechodu pro chodce
Znáte to, ne? Jakmile se jeden roz-

hodne pøejít na èervenou, pøidají se         
i ostatní. Jen já tam vždycky zùstanu  
stát jako zalitý do betonu, protože co 
kdyby se zpoza rohu vynoøil policista 
nebo mì nedej bože vidìla maminka?    
A tak se všichni po hlavì a beze strachu 
vrhají do života, zatímco já stále èekám.

Omyl
Doporuèil jsem jí, aby si pøeèetla Tra-

cyho tygra od Saroyana: nerozumìla 
mu. Øekl jsem jí, aby si poslechla Ro-
mea a Julii od Prokofjeva: pøišlo jí to 
dlouhé, nudné a nezpívalo se tam. Vzal 
jsem ji do galerie, aby na vlastní oèi 
vidìla originál od Jacksona Pollocka: 
sdìlila mi, že nìco takového by zvládla   
i bez rukou. Obèas nìjaké svini nahá-
zíte tolik perel, že si pak mùže otevøít 
internetové klenotnictví – tohle byl ten 
pøípad.

Stud
Do tramvaje nastoupila zdravotní se-

stra, s níž jsem se potkal na oddìlení 
proktologie. Náhlý záchvìv studu mne 
donutil odvrátit tváø a pøedstírat, že za-
nícenì analyzuji cosi nepøedstavitelnì 
interesantního ve svìtì za sklem. Až 
pozdìji mi došlo, že smìšný projev mé 
neslušnosti byl zcela zbyteèný; ona by 
mì totiž podle oblièeje stejnì nepoznala.

Sedm rozhoøèených
Do pokoje vtrhlo sedm lidí a každý mi 

nutnì potøeboval nìco sdìlit:
1/ „Pøišel jsem pozdì do práce!“
2/ „Smrdí mi nohy!“
3/ „Ještì jsem nedostal medaili!“
4/ „Nechutná mi salátová okurka!“
5/ „Žena mi zahýbá s gynekologem!“
6/ „Zarùstají mi nehty!“
7/ „Jsi kretén!“
Abych všechny uspokojil jediným 

èinem, uøízl jsem si ruku. Snad to ales-
poò nìèemu pomùže.

Seznamte se s Magdou
Pøedstavte si místnost, kde se kromì 

vás nachází dalších padesát lidí. Dejme 
tomu, že jste umìlec, evoluèní biolog 
nebo podomní prodavaè vysavaèù, to je 
vcelku jedno, a prezentujete svùj produkt 
(umìlecké dílo, teorii èi hypermoderní 
vysavaè). Z tìch padesáti lidí vám pøes-
nì ètyøicet devìt visí na rtech, absolutnì 
vám propadli. Hltají každé vaše slovo,     
a kdybyste jim poruèil, aby nacpali ruce 
do vroucí vody a u toho zpívali libovol-
nou lidovou píseò, bez sebemenšího 
vzdoru splní váš pøíkaz. Jenže vám vrtá 
hlavou ten jeden jediný èlovìk, jenž vám 
nevìøí ani nos mezi oèima. Ten èlovìk, 
co se už nemùže doèkat, až mu zmizíte 
ze zorného pole, aby mohl koneènì trávit 
èas po svém. Seznamte se s Magdou.

Schùzka
Z trolejbusu postupnì vystoupil lili-

pután, profesionální saxofonista, zamìst-
nankynì finanèního úøadu, majitel tlus-
tého køeèka, žena s extravagantním 
kloboukem, manželka kabaretního kou-
zelníka, ortoped, sedm hráèù vodního 
póla a jednooký vydavatel vojenské 
literatury. Zøejmì se nedivíte tomu, že 
jsem do onoho podezøelého dopravního 
prostøedku odmítl vkroèit a radìji došel 
na schùzku po svých. 
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Jan Sojka

Deníky Antidivadla
Èást 5 –
Téma: Pøírodnìpoustevnické akce 
na Výrovì (2006–2008)

Vítejte, pozemky klanu z Charvátù! 
Chata, les, palouèek, idyla jak z Hálka. 
Dáváme poobìdový kafe, Bugáè alias 
Charvy senior startuje káru, pofrèí do 
Støíbra pro dalšího poustevníka. My dva 
jsme pøírodnì osamìli. Charvy si zaèí- 
ná proèítat zápisky z léta 99, kdy jsme    
v Konstantinkách hoøeli za Bugy barem.

Socha: Je to už sedum let…
Charvy: Zhnusnìli jsme za ty roky, 

jinak jsme furt stejný.
Socha: Právì, takže obojí špatnì. 

(28.7. 2006, odpoledne)

Sedíme na terase, ksichty namíøený 
do lesní tmy. Bugáè odpadl, držíme basu 
s okolním tichem. Obèas sprostì zaøve 
medvìd. Charvymu se do zad zasekl 
netopýr, mì ochcává paty rys ostrovid, 
Ingus sejmul pùllitrem kolemletoucího 
puštíka. Jak øíkám, les, tma, ticho.

(28.7. 2006, 22.53)

Jsme po obìdì. Guláš zasvištìl 
vzduchem a knedle se ve vteøinì vy-
paøily. S napìchovaným bruchem ve-
deme (ne)mírový øeèi:

Ten Izrael nic moc… Libanonci by 
nemìli tak šílet… Rus nám zaène zase 
brzo zatápìt… Dáme eštì pivo?

Bugáè se nabízí, hodlá podávat kávu, 
souhlasíme jako jedna strana. Novì 
pøíchozí Patka tasí nùž a z batohu 
vyndává oøechový závin, nechápeme…

(29.7. 2006, odpoledne)

Právì jsme tam kopli panáka vodky. 
Probíráme Sartrovy teze týkající se feno-

menologie. Vzali jsme odborníka na 
slovo vzatého, Bugáèe. Ptám se ho: 
Používá fenomenologie metody, pøi kte-
rých je problém existence svìta vyøazen, 
aby bylo možno líp pochopit, jak se ve 
vìdomí utváøí smysl všeho?

Bugáè: (vztekle) Vyliž mi prdel! Ukaž 
mi toho kreténa, co to napsal!

(Charvy, 29.7. 2006, 17.03)

Pøesunuli jsme se do hospody v Bro-
du. Vedoucí zájezdu Bugáè po pøíchodu 
do lokálu prohlásil: To jsou všechno moje 
dìti, jsou u mì na prázdninách!

Charvy: Já jsem z prvního manželství.
Ingus: Já ze tøetího.
Patka: Já z druhýho.
Socha: A já jsem panchart.
Bugáè: Jo, ten si to platí sám.
Barmanka: A co si dáte?
Bugáè: Všem èokoládu, ale nejdøív 

musí vypít deset piv.
(Charvy, 29.7. 2006, 18.00) 

Pøiøítilo se trio Socha, Vráble a Venca 
Neužil, vmžiku byla zaživa sežrána 
zelòaèka a houbovka, nyní se pije víno  
a Charvy senior servíruje kávu. To Char-
vy junior nás ignoruje. Nejprve se oholil, 
jako by se chystal na pláž, pak se opa-
loval, jako by byl na pláži, nyní cvièí, jako 
by byl reklamou na pláž.

(6.7. 2007, odpoledne)

Podržtaška a puèmidrát Socha sedí 
na terase a dává rozumy, já, Venca – 
bùh, samozøejmì hýøim a bavim celý 
osazenstvo!

(Venca Neužil, 7.7. 2007, 20.25)

Ano, je to tak. Venca baví všechny, 
ale jen ty v lese – mravence, mravkolvy, 
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sùvy, zabìhlý fretky. My na vencafóry 
reagujem po bergmanovsku, volíme 
Mlèení.

(7.7. 2007, 20.26)

Vráble: (zvídavì) Venco, Venco! 
Spíš?

Venca: (rozespale) Co? Co je?
Vráble: (otcovsky) Nic, klidnì spi, 

Venco… 
(bìhem noci na 8.7. 2007, cca 30krát)
 
Po nákupu proviantu ve Støíbøe (proè 

si Patka koupil celou palici ananasu, ví  
jen on sám a Satan) a zastávce v Klad-
rubech jsme zakotvili na Výrovì, kde 
jsme se pøed anabází do hospody v Bro-
du ubytovali. Až na jedinou vìc šlo vše 
hladce. Bugáèovi se nedaøilo zapojit 
lednici, proèež upouštìl kletby typu „já 
bych tu lednici zabil…“

(10.7. 2008, odpoledne) 

Na terásce se filozofuje na téma 
„obuv“. Svým neúprosným modelem 
vítìzí Zdenda Nìmeèek. Na konevních 
pedálech se mu vyjímají vlnìné ponožky 
v zteøelých sandálech. Své obutí však 
hájí mistrovsky, prý se jedná o „ba�ovské 
paradigma“.

(Charvy, 10.7. 2008, 19.45)

Jak se bude letos spát? Patka v pøí-
zemí – ostraha objektu je nutná. Socha  
a Charvy v patrový cimøe èíslo jedna, 
Bugáè a Zdenda v pokoji èíslo dva. 
Jelikož Zdenda „zežral kotlet se zelím    
a šesti knedlema, dorazil se slaninou      
s okurkem a jako mouèník do sebe na-
rval zeleninovou roládu a trs øedkví, to 
vše zalil nìkolika ležáky,“ èeká Bugáèe    
v noci cesta do pravìku. A kde bude 
hnípat Vráble? O tom kárná komise 
rozhodne pozdìji… Nedokonèený výkop 
u cesty se možná bude hodit.

(10.7. 2008, 20.20)

Bugáè prosí Zdendu, aby ho nauèil 
anglicky. Zdenda namítá, že anglický umí 
jen „the End“, ale že ho mùže výbornì 
nauèit Nìmeèky.

(Charvy, 10.7. 2008, 22.30) 

Sluníme se na terase, je slyšet vlast-
ního slova. Rozebíráme Èajkovskýho      
a Beethovena. „Kdo má nejlepší tech-
niku?“ ptá se Zdenda. „Hendrix!“ vykøikl 
Bugáè. Socha chce èíst nìco o Lermon-
tovovi, už se nadechuje, když se Bugáè 
zeptá: „Kdo to je?“ „Slavnej ruskej bás-
ník,“ odpovídá Socha. „Neznám,“ rezig-
nuje Bugáè, „vím hodnì, ale nejlíp mi to 
jde u soustruhu.“

(Vráble, 11.7. 2008, 14.20)

Zdenda si nemùže vzpomenout na 
režiséra filmu o kapele Doors, chce po-
radit, prý staèí køestní jméno. „Renè,“ 
radí mu Bugáè. Zdenda ho nevnímá       
a odboèkou mìní téma, nadává na 
vrcholové sportovce, prý neumí soulo- 
žit, protože jsou nafoukaný.

(Vráble, 11.7. 2008, 15.00)

Bugáè: Zejtra bude k obìdu leèo, máš 
ksicht jako rajèe. 

Zdenda: Tak chutnej?
Bugáè: Tak rudej.

(11.7. 2008, 19.53)

Bugáè: Došlo èervený.
Vráble: Dej si bílý.
Bugáè: Hovno, to je prùhledný, mám 

pocit, že piju vodu.
Keller: Moje øeè, pivo je pivo.

(12.7. 2008, 22.00)

Keller øekl, že musí párkrát obejít 
chatu, aby vystøízlivìl. Aby se mu líp šla-
palo, stavil se cestou ve sklepì pro pivo.

(Vráble, 12.7. 2008, 23.30)

Patka: Nedá si nìkdo kus ananasu? 
(noc na 13.7. 2008)
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Ilona Gruberová  

Znovunalézání Zdeòka Barborky
Štamgastovo zešílení – pod tímto jmé-

nem najdeme výbor experimentálních 
textù Zdeòka Barborky (1938–1994), kte-
rý rozhodnì patøí k výrazným postavám 
tohoto proudu v èeské literatuøe. Autor 
témìø nemohl z pochopitelných dùvodù   
v dobì 70. a 80. let publikovat, proto se   
s ním mùžeme blíže potkat až nyní. 
Výbor uspoøádaný Vladimírem Gardav-
ským a Robertem Jandou  je navíc velmi 
citlivì provedený. Nejen že je uspoøádán 
tak, aby obsahoval to nejlepší z rùzných 
typù experimentálních textù autora, ale 
navíc jsou tyto texty seøazeny tak, že si    
i ètenáø, který pøímo nepreferuje tento 
typ literatury, kvalitnì poète, protože 
takto uspoøádané texty tvoøí jakási okén-
ka do životního pøíbìhu „štamgasta“.

Nebuï nám zatìžko sledovat 

vìtvení a prolínání èasu

Lámání prostoru se rovnìž 

nevyhneme 

První èást výboru obsahuje skladbu 
Ignác. Je tvoøena básnickými texty, 
rozdìlenými do devíti èástí, vždy pod 
hlavièkou øímské èíslice a letopoètu. 
Pøedevším podle tìchto dat pozorný 
ètenáø posléze sezná, že jakousi posta-
vou sdružující texty je v první øadì Karel 
Ignác Mácha, známìjší pod jménem, 
které si radìji sám poèeštil – Karel 
Hynek Mácha. Èást I. (1836) – odkazuje 
na rok Máchova úmrtí, ale i „znesmr-
telnìní“ Májem, proto nás v Barborkovì 
textu provází postava vìènì živého 
básníka dále, pøes události revoluèního 
ruku 1848, porevoluèního 1872, pøes rok, 
kdy umírá Lori (1891), až do 20. století.    

V roce 1900 (díl V.) se mu po boku zaè-
ne objevovat další, tentokráte francouz-
ský básník Robert Desnos (1900–1945) 
– pøes revoluèní a váleèný rok 1917, rov-
nìž bouølivý rok 1938, poèátek jara 1945 
duben, až po díl IX. (èerven 1945), kdy  
Desnos umírá právì v Èechách na tyfus 
tìsnì po osvobození Terezína...

Po stu a ètyøech letech sedmi 

mìsících a osmnácti dnech

Opìt vstupuje na snìžné plánì 

poezie

Bloudí blaženì a bolestnì planoucí

a plný zloby

Každé slovo prosí a prosívá

Co zùstává v zuøivosti rozkope

Slova plytká a plochá

Rovnìž poezie prošla promìnou

Proto všechny probloudìné stránky

Propadají plamenným propastem 

                             (VIII 1945 duben)

Formálnì tvoøí skladbu Ignác básnic-
ké texty ve volném verši, také rozmìro-
vì neurèeném, které dávají vzniknout 
jakémusi pseudoautomatickému textu. 
Ovšem na rozdíl od skuteèného psychic-
kého automatismu charakteristického  
pro surrealismus zde autor jasnì smì-
øuje k tomu, co chce ètenáøi sdìlit: epic-
kou osnovu tvoøí pouze historické datum 
se svými konotacemi, do této osnovy 
jsou vetkány pocity lyrického subjektu, 
vyznaèující se znaènì napjatou atmosfé-
rou a oscilací mezi pohledem do historie 
a pøímou aktualizací prožívaného.

Tomu dobøe odpovídá jazyk díla – je 
až pøekvapivì bohatý. A v jednotlivých 
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èástech, zvláštì èástech vìnovaných 
starší historii, právì jazyk podporuje 
dobový kolorit. Vedle historismù (justi-
ciár, kasemata atd.), zde najdeme pro 
19. století charakteristické dobové ger-
manismy (Herr Ledvina), dobová emotiv-
nì zabarvená slova (koøaleèník, pekelní-
kùv pláš� atd.), knižní slovesné výrazy 
(neuzøí, hrouží se atd.) a ojedinìle, ale 
velmi funkènì užité pøechodníkové tvary.  
S jednotlivými èástmi – historickými roky 
– se promìòuje i jazyk. Tak k roku 1900 
èteme:

Veøejnì popravit by mìli

Kavárníkova syna, který v pokoji 

nad kavárnou

Støídavì pojímá dìveèku z kuchynì

a úmysl

Stát se klavírním virtuózem

Nebo kavárníkovu cho�  

která se vrátila z procházky

Mocný zadek a ještì honzík 

s mašlemi ...  (V 1900)

Kromì jazyka na úrovni slovní zásoby 

je dobový kolorit dokreslován místy i ty-

pem textù. V èásti III (1872) jsou to texty 

s rysy litanie, v èásti V. (1900), ze které 

jsme výše citovali, najdeme napø. i èást 

úspìšnì odkazující na promìny básnic-

kých textù v období fin de siècle. 

A v novinách nic není

O slunném jasném nebi

V novinách není nic

O posvátných hájích

V novinách není nic

O posvátných hájích

V novinách není nic

O hájích s pyšnými nahotami 

vztyèených štíhlých bohù

V novinách není nic

O tom že kavárník by byl také

Ozdobou šibenic

Káva ošizená a k tomu takovéhle 

noviny

Zpráva o aeronautickém pokusu

a novém zpùsobu telegrafie 

Dnes Ignáce nenadchne 

Druhá èást s názvem Pøíkazy obsa-
huje prozaické texty tvoøené zmìtí slo-
ves v rozkazovacím tvaru pro osobu TY, 
která jsou jen místy rozvedená v minima-
listickou vìtu. Tvary tvoøí pìt oddílù,       
v nichž jsou rozkazy sdruženy do grafic-
ky kompaktních blokù (jakoby slok), tvo-
øených v prvním oddíle ètyømi øádkami, 
ve druhém tøemi øádkami a tak dále, až 
závìr pátého, posledního bloku tvoøí   
jen jednoøádkové bloky, které se nadále 
zkracují až do jediného posledního impe-
rativu Miluj!

Slovesa i minifráze se neustále v ob-
mìnìném poøadí opakují. V rytmu slov 
není ani náznak hudebnosti, naopak 
navozují pocit monotónního pøednesu. 
Formálnì tedy pøipomínají jakési man-
trické texty, tj. texty na primární obsa-
hové rovinì témìø nenesoucí logicky 
postižitelný obsah èi souvislost, ale pøi 
mnohém opakování vyvolávající dojem-
náladu a postupnì – podprahovým 
zpùsobem – obracející mysl èlovìka       
k nìjaké dosti konkrétní myšlence, k cíli 
konání. Texty jsou tady nástrojem suges-
ce, jejímž cílem je ponoøení se do vnitø-
ního svìta JÁ, a nalézání cesty k pravdì 
a k uchopení filosofie života.

Dej, neodvracej se, neodvracej se, 
obìtuj, neodvracej se, nemìj, miluj, se-
tøes, dej, setøes, usekni si nohu, setøes, 
obìtuj, neodvracej se, setøes, dej, obìtuj, 
obìtuj, neodvracej se, mìj se na pozoru 
a hledej!
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V první „mantøe“ nalézáme pøíkazy      

k hledání pravdy v descartovském slo- 

va smyslu, k nepøebírání cizích pravd.       

Ve druhém oddílu je pokyn k pokání       

a k obìtování se. Tøetí vede ke smíøení      

a víøe, kterou máme následovat, ètvrtý   

je radostí ze zvìstování a pátý vybízí      

k osvícení, oèištìní, k vymítání, a to ani 

tak ne nìjakého konkrétního zla, jako 

spíš všeho pøejatého èi v našem životì 

zkamenìlého. Bloky øádkù se nám pøed 

oèima zužují, pak zkracují a neodvratnì 

spìjí až k bazálnímu Miluj! ve smyslu 

lásky všeobjímající, všeobsahující, jistì 

ve smyslu filosofie hippies, k níž se tex-

ty odvolávají i svou pseudoindickou 

formou. Kdo by takové naléhání nepo-

slechl? 

Tøetí èást výboru nese název Psycho-

patogeneze aneb Štamgastovo zešílení. 

Jedná se o kompaktní prozaický text 

èlenìný do jedenácti rozsáhlých odstav-

cù. V každém odstavci je líèena stejná 

situace: štamgast sedí v kavárnì (sic!) 

na svém místì a popisným pohledem 

sleduje detaily místnosti až do chvíle, 

než pøichází èíšník. Text se na první 

pohled beze zmìny opakuje, avšak jazyk 

se postupnì mìní.  Nejprve se jedná      

o pouhá „pøeøeknutí“. Protože jsou až na 

konci nepøehledného, únavného popisu, 

všimne si jich jen velmi pozorný ètenáø 

(odstavec 2., 3., 4.). Dále však jazyk pøe-

chází do zmìti slov, jakou štamgastovi 

„slina na jazyk pøinese“, a to nejprve ke 

konci popisu, kdy je štamgast zøejmì již 

unaven (odstavec 5., 6., 7.), až se zaène 

jazykovì deformovat i samotný zaèátek 

opakovaného textu, který však již s pù-

vodním popisem vùbec nesouvisí (odsta-

vec 8., 9.) a nakonec dospívá až ke zce-

la obsahovì i tvarovì degradovanému 

jazyku (odstavec 10.).

„...Skuèím. Skoèím a rozútrobím. Aso 

jva? Moèím. Ta práchnivá jo nìro? Top! 

Rozplemení dcerky a rozplemenìném 

bordelu semeno nechá v zásobní žlá-

zièce. Porazit a znièit ty kosti, ty hnáty, 

žebra, pánev, lebku! Uprchnu poed jí, 

bestií, ca níj pochvou cílevìdomì pro-

tahuje. Vinici ji ošetøujte, dìvky, a� tloust-

ne, mrchožrout! A koneènì, osot.....“ 

Je ponecháno na ètenáøovì fantazii, 

zda jde o jazykový projev ovlivnìný zá-

vojem alkoholu, drogou, nebo prostì jen 

marností plynoucí z nenaplnìnosti živo-

ta. To není dùležité. Slova úmorného 

popisu na nás køièí obraz až animálního 

vnímání štamgasta – èlovìka pohlcené-

ho životním stereotypem.

Závìreèný jedenáctý odstavec je pak 

„pøekladem“ pøedchozího textu do nor-

movaného, srozumitelného jazyka. Snad 

jako poèátek procesu vystøízlivìní. Snad 

nástup nového zaèátku – v jakémkoli 

slova smyslu.

Poslední oddíl knihy tvoøí Reportážní 
cestopis s podnadpisem v závorce (Za 
mrtvým básníkem). Obsahem textu je 
cesta autora-vypravìèe z Plznì do Loun 
a zpìt. Cílem cesty je návštìva dr. Hla-
váèka, u nìhož má vypravìè studovat 
literární pozùstalost experimentálního 
básníka Vladimíra Burdy (1934–1970). 
Jde o líèení anabáze socialistickou kra-
jinou – špinavá zanedbaná nádraží, ulice 
s lidmi líèenými jen mimochodem, jako 
stíny. Existenciální pohled je analogicky 
doplnìn citacemi knížky, kterou vypravìè 
právì ète – Kierkegaardovy Souèasnosti 
(v textu jsou bibliografické citace) a cita-
cemi veršù jak vlastních, tak Burdových. 
Po svém návratu pøi procházce Dou-
bravkou debatuje o poezii a souèasném 



11

Hana Gerzanicová 

Sbohem, kavárnièko
Tak vše konèí –

Vše trvá jen chvíli –

Neumírají jen lidé,

umírají i vìci,

umírají i okamžiky,

které se nevrátí.

Byla jsi místeèkem klidu

a šedivých vlasù,

kterým jsi nabízela náruè vzpomínek.

Tvé obrazy na stìnì

mluvily ústy pøedkù,

abychom nezapomnìli, kým jsme.

A jak naše mìsto vzrùstalo.

Byla jsi zastavením
krásného èasu,
který jako mateøskou rukou
hladil hodiny práce a starostí.

Byla jsi pøítelem
nabízejícím své chvíle,
byla jsi kousíèkem starých okamžikù,
které s tebou teï umírají.

Sbohem, kavárnièko
na plzeòském námìstí,
byla jsi malièkou oázou
vedle uspìchané, tvrdé cesty života.
Zùstanou vzpomínky
a bude nám smutno,
že jsi umøela.

svìtì a dospívá k formulaci ètyø para-
grafù. Prosté vylíèení cesty a setkání       
s dr. Hlaváèkem (intelektuálem, který  
mìl to štìstí, že se právì stal z výhybká-
øe knihkupeckým úøedníkem) je daleko 
køiklavìjší obžalobou komunistické ab-
surdity než jakákoli pøímá kritika èi satira. 
Cestovatel-vypravìè se v závìru snaží 
nìjakým-jakýmkoli zpùsobem vymknout 
ze šedi kolem sebe, projevit se neorto-
doxnì, tøeba bláznivì. Vidíme, jak okolí 
naprosto nechápe jeho pokus být indi-

vidualitou, nepatøit k beztvarému stádu. 
Kdyby tohle bylo jediné poselství celé 
knížky a básníkovy tvorby, na oslovení 
ètenáøe by to mìlo staèit.

§1 Básníci všech dob se snažili po-
stihnout skuteènost. Básnickým popi-
sem, básnickým obrazem, básnickým 
plánem èi modelem. Skuteènost básní-
kùm vždy úspìšnì unikala, takže básníci 
byli ustaviènì nuceni poezii svìtu pøizpù-
sobovat: Marnì. 

JUBILEUM

Ilustrace
Miloslav Krist
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Lukáš Souèek tøeštil oèi støídavì na 
tiket Sportky a na tažená èísla, která 
otiskly dnešní noviny. My jsme vyhráli, 
vyhráli jsme! Po tolika letech, víc než 
ètyøiceti, po tolika marných pokusech 
jsme vyhráli. První poøadí. První!!!!!!!!

„Mámo,“ zaøval a z nosu mu samým 
vzrušením vylétla bublina.

„Co tak hulákáš?“ nakoukla do míst-
nosti manželka Vìra. Pøed chvílí sice 
hulákala z vedlejšího pokoje ona, nebo� 
chtìla pøinutit svého muže, aby si sklidil 
nìkolik povalujících se párù ponožek, ale 
to jí ani v nejmenším nebránilo položit 
tento dotaz.

„My… my… my…“ zajíkal se Lukáš. 
„My jsme vyhráli.“

„Prosím tì, co jsme vyhráli.“ Vìra byla 
nedùvìøivost sama.

„První, první ve Sportce,“ sdìlil jí, teï 
už trochu pøiškrceným hlasem Lukáš, 
vstal a zavøel okno.

„Nekecej,“ øekla Vìra. „já ty tvoje 
srandièky už znám.“ Bylo na ní ovšem 
vidìt, že si až tak jistá není.

„Nekecám.“ Lukáš pøešel pøes obý-
vák a zavøel dveøe na chodbu. Trochu se 
tøásl a z nosu mu vylétla druhá bublina.

„Ukaž,“ pøistoupila k nìmu Vìra. 
Stejnì jako Lukáš pøed chvílí pøejíždìla 
pohledem z tiketu do denního tisku. Když 
zjistila, že se Lukášovo tvrzení zakládá 
na pravdì, trochu vykvíkla a kecla sebou 
na nejbližší židli.

„To je, co… to je, coooo?!?!“ Lukáš 
nebyl schopen jiného projevu.

„A nemohli se v tìch novinách splést?“ 
U Vìry pøevládal spíše pesimismus.

Lukáš na ni vyvalil oèi a zalapal po 
dechu. Pøedstava, že by jeho žena 
mohla mít pravdu, byla hrozná. Chvíli to 
vypadalo, že zapustil koøeny do podlahy, 
ale pak se pøece jen vzpamatoval.

„Víš, co? Ovìøíme si to ještì na inter-
netu,“ zaskøehotal a zapnul poèítaè.

Milan Èechura

Výhra
Na webových stránkách Sportky ve-

psal Lukáš do pøipravených políèek svá 
èísla, najel myší na tlaèítko ‚zkontrolovat 
sázku‘ a kliknul na nìj.

BLA - HO - PØE - JE - ME, blikalo na 
nìj z obrazovky. Zaroloval o kousek níž 
a tam na nìj vyplavalo numero, které by 
samo o sobì pøíliš neznamenalo, ale ve 
spojitosti s dneškem bylo naprosto neu-
vìøitelné.

Vyhrál jste 24 816 753 Kè.
„Uhí, uhí,“ vyrážela ze sebe Vìra 

zmì� nekoordinovaných skøekù.
„To se musí oslavit,“ øekl Lukáš, otev-

øel bar a vytáhl z nìj láhev koòaku, 
kterou dostal, už nevìdìl od koho, pøed 
deseti lety ke svým pìtapadesátým na-
rozeninám. Koòak se tøpytil jako zlato       
a láhev vypadala exkluzivnì.

„Nemyslíš, že je to škoda?“ zeptala se 
Vìra.

„Škoda je dobrýho èlovìka,“ fanfa-
rónsky odpovìdìl Lukáš. „Víš, kolik si za 
tohle,“ ukázal hlavou na obrazovku po-
èítaèe, „mùžeme koupit tohohle?“ pøesu-
nul bradu na láhev.

„To nevím,“ pípla Vìra.
„Já ti to øeknu úplnì pøesnì,“ øekl její 

muž. „Dìsnì.“ 
Koòak nádhernì vonìl a pøi nalévání 

do sváteèních èíší tlumenì bublal. Lukáš 
už mìl v sobì tøi a Vìra dopíjela právì 
druhou. Svìt se zdál být nádherný.

„Teda Vìruško, já poøád nemùžu uvì-
øit tomu, že jsme mìli takové štìstí.“ 
Takhle nìžnì oslovil svoji ženu napo-
sled pøed patnácti lety, kdy ještì celkem 
pravidelnì provozovali sex.

„Máš pravdu, Lukášku, taky tomu ne-
mùžu uvìøit,“ øekla Vìra a hlavou jí 
bleskla myšlenka, že by snad dnes…

„Víš co, dáme si ještì jednu,“ pronesl 
Lukáš hlasem, který se mu zdál ne-
smírnì mužný. Hladina v lahvi notnì po-
klesla.
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Venku se zaèalo stmívat a Lukáš        
s Vìrou sedìli na gauèi. Mužova ruka 
spoèívala na ženinì rameni a spolu 
tvoøili jednolitý pár. Bylo radost na nì 
pohledìt. Jedno tìlo, jedna duše. „Lu-
kášku,“ zašeptala Vìra hlasem pøiškrce-
ným oèekáváním.

O nìkolik minut pozdìji, po souloži, 
první po nìkolika mìsících, spolu opìt se-
dìli na gauèi a drželi se za ruce. Ta vìta 
však musela zaznít. Pronesla ji Vìra.

„Co myslíš, Lukášku, co budeme s to-
lika penìzi dìlat?“

„Co by,“ øekl Lukáš, kterému se právì 
zaèala rozbíhat poøizovací fantazie. 
„Koupím si poøádný fáro.“

„Koupíš? Snad koupíme,“ snažila se   
o upøesnìní jeho životní družka.

„No jo,“ odfrkl Lukáš a euforie, která 
se ho zmocnila po ponìkud pøekvapi-
vém sexu, dostala povážlivou trhlinu. 
Proè musí mít poøád kecy, pomyslel si. 
Snad je jasné, že když øeknu koupím, tak 
myslím koupíme.

„To nám ale poøád ještì zbyde skoro 
dvacet ètyøi milionù,“ spoèítala blesku-
rychle Vìra a zároveò dala najevo, kolik 
je ochotna za poøádný fáro utratit.

„Taky pojedeme na poøádnou, ale 
poøádnou dovolenou.“ Pro Lukáše bylo 
synonymem nìèeho skvìlého slovo po-
øádné. „Co, pojedeme, poletíme, a první 
tøídou.“

„Prosím tì,“ ušklíbla se Vìra. „Vždy� 
tebe do letadla nedostane nikdo ani pá-
rem volù.“ Nìkde v koutku duše cítila, že 
by mìla ubrat, ale nemohla si pomoct. 
Opojení z nìkolikaminutového spojení  
už bylo to tam. Na jeho místo nastoupilo 
opojení z bohatství.

„O co ti jde?“ zaškaredil se Lukáš.   
„Co se ti nelíbí na novém autì a poøád-
né dovolené? Vždy� poøád meleš o tom, 
že nám do auta teèe a že jsme na 
dovolené byli naposled pøed deseti lety    
v Bulharsku.“

„Proti autu a dovolené nemám vùbec 
nic, ale vadí mi, že sis na to vzpomnìl 
jako na první vìc,“ zasyèela Vìra. „Je to 
tak pøízemní.“

„Jo pøízemní, já zapomnìl, že madam 
je z lepší rodiny,“ vyrazil do protiútoku 
Lukáš. Také cítil, že se øítí nìkam, kam 
ani nechce. S tìmi miliony za zády však 
byl nìjaký jiný. Silnìjší. „A co si pøed-
stavuješ, že bychom s tìmi penìzi mìli 
udìlat?“ odkapávala mu z úst slova jako 
jízlivé chuchvalce.

„Co si pøedstavuju, co si pøedstavuju? 
Mìli bychom s nimi pøedevším pomoct 
rodinì.“ Vìra vypadala pøi tìch slovech 
jako andìl spásy.

„Jakou rodinu máš na mysli?“ zeptal 
se ponìkud uštìpaènì Lukáš. „Dìti pøe-
ce nemáme.“

„To chceš øíct, že je to moje vina?“ 
Vìøe se zkrabatila tváø a z oèí jí šlehaly 
blesky.

Ježíši, to je kráva, proletìlo hlavou 
Lukášovi. Nahlas však øekl: „Není to 
pøece nièí vina, to víme oba, ale jestli   
za rodinu považuješ svého pøiblblého 
bratra a promiskuitní sestru, tak na to 
rozdìlování penìz rychle zapomeò.“

„Ty… ty… parchante, co se otíráš      
o mou rodinu,“ zaøvala Vìra a poprskala 
Lukášovu tváø vzteklými slinami. „Ty bys 
nejspíš nejradši všechny ty prachy pro-
chlastal a prošukal.“

„Víš, co bude nejlepší?“ zajeèel Lu-
káš. „Když si ty peníze rozdìlíme. Já 
dvanáct melounù, ty dvanáct a pùjdeme 
od sebe. Ty mùžeš s tìmi svými zachra-
òovat svoje tupé sourozence a já si tìch 
svých dvanáct pìknì prochlastám a pro-
šukám.“

„A co tìch 816 753 korun,“ chrèela 
Vìra jako smyslù zbavená.

„Za ty si kup seno, aby ses mohla 
poøádnì nažrat, ty krááávo nebeská.“ 
Lukášovi už bylo všechno jedno a pøed 
oèima se mu míhaly rudé mžitky.

Ani nevìdìli, jak se to stalo, ale 
najednou stáli proti sobì, oba drželi 
pevnì v ruce výherní tiket a škubavými 
pohyby se ho snažili získat pro sebe.   
Za patnáct vteøin se jim to podaøilo, 
ovšem jen napùl. Každý z nich držel       
v ruce polovinu té poukázky na štìstí.
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Tìch dalších patnáct vteøin bylo ja-  
ko vìènost. Když uplynuly, rozškubal 
Lukáš svoji polovinu na malé kousíè-   
ky, menší než èísla, která na ní byla 
vytištìna, a hodil ji do koše. Vìra si 
povzdechla a za okamžik udìlala to 
samé. Pak si oba sedli zpátky na gauè.

„Co se to s námi stalo, Lukášku?“ 
podívala se na svého muže Vìra.

„Nevím, Vìruško,“ øekl Lukáš. „Myslím, 
že bude nejlepší, když budeme dìlat, ja-
ko že se to nestalo. Teï mì napadlo, ty 
jsi mì pøedtím volala. Co jsi chtìla?“

„Ale nic, Lukášku,“ chytla ho Vìra za 
ruku a pevnì ji stiskla. Ty ponožky, 
rozházené po zemi ve vedlejším pokoji   
jí najednou pøipadaly jako nìco, co už je 
bude navždy spojovat.

Umìní zabít anekdotu
Nìkomu je dáno vidìt andìly, slanou 

vodu ochutnávat na sladko. Jedna ta-
ková Irèanka, Patagoòanka, Èeskoko-
pis�anka èi jak, jejíž turné po Èechách    
a Moravì jsou na Ticket Portalu vypro-
daná hned první minuty z pùlnoci, v jed-
né ze svých knih popisuje, jak spatøila 
poprvé archandìla Michaela. Stál v sadu 
rodinného statku vedle malé døevìné 
stavbièky, tedy kadibudky.

Hle, zkouška víry. Uvìøíš èi nikoliv?
Jenže co si ona vidoucí osoba mìla 

poèít, pokud archandìl vedle kadibudky 
z nìjakého dùvodu, známému pouze 
jemu, opravdu stál? Mlèet, lhát? Požá-
dat andìla, aby se posunul na místo 
ménì pohoršlivé?

Nás literáty zde nezajímají tolik záha-
dy angelologie, vìdy ve støedovìku oblí-
bené, nýbrž práce s pointou. Kdysi se 
tím zabýval Graham Greene v povídce, 
jejíž hlavní hrdina hledá zpùsob jak for-
mulovat  tragickou zprávu o skonu svého 
otce tak, aby se posluchaè nezaèal ne-
horáznì smát. Umìt zabít anekdotu. 
Hrdinùv otec zemøel následkem toho, že 
na nìj v úzké ulièce italského mìsteèka 
spadlo z balkonu vykrmené prase.  

V žonglování s literárními možnostmi, 
jak z frašky vykouzlit tragédii, navázal 
Greene na staré øemeslo sofistù a mo-
derní øemeslo tiskových eskamotérù, 

umìní pokøivit skuteènost jazykovì tak, 

aby sdìlení odpovídalo zámìru mluvèího.  
V našem angelologickém spisu oše-

tøuje brutalitu zjevení andìla vedle ka-
dibudky eufemismus „malá døevìná 
stavbièka“, opatrnì vsunutý (dost možná 
odpovìdným redaktorem!) pøed „kadi-
budku“. Ètenáø, nasycený v návalu první 
zvídavosti neutrální „stavbièkou“, pøijímá 
následnou vulgaritu kadibudky již blaho-
sklonnì, jako mouèník, dokonce roztomi-
lý svojí odzbrojující naivitou.

Karel Èapek by nicménì poznamenal, 
že kadibudky jsou ale jistým zpùsobem 
naše každodenní svatostánky, zpovìdni-
ce jistého druhu, nejen ètenáøské koutky 
ale i poslední útoèištì pøed nepøátel-
ským svìtem, a filosof Zdenìk Kratochvíl 
by možná pøidal ze svého Délského po-
tápìèe jeden Herakléitùv zlomek: „Bohu 
je vše krásné a øádné, dobré a øádné; 
lidé však pokládají nìco za øádné a nìco 
za neøádné.“

Hloubku ètenáøského zážitku z vidìní 
té Èeskokopis�anky, Patagoòanky èi 
Irèanky jsem si uvìdomil až pøi návštìvì 
Jurkovièovy rozhledny na Karlovì kopci 
nad Rožnovem, vedle níž stojí trpaslièí 
døevìná budka zastøešující studnu. Do-
šlo mi, že již nebudu moci na žádnou 
kadibudku pohlédnout bez skryté nadìje, 
že vedle uvidím stát andìla.             (-oj-)   
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Alenka naposled na mìsíci
Ivo Fencl 

Ono to Alence nestaèilo, že byla ve 
vesmíru už dvakrát, a chtìla tam ještì 
potøetí. Vydá se za dobrodružstvím. Proè 
ne?

Ale proè hned objevovat nové gala-
xie? „Nestaèí obletìt dvacetkrát zemì-
kouli a fotit slunce a hvìzdný prach?“

Navíc ji omrzely rakety, i pøevalila se, 
aniž to tušila, na druhý bok a poruèila 
mobilem továrnì, a� jí vyrobí kouli. Ale 
ne pro biliár. Kouli létací. A lehèí než 
pampeliškové chmýøí.

Dìlníci dìlali, co mohli a co Alenì na 
oèích vidìli, takže sotva nastal kvìten, 
známý mìsíc lásky, mohla startovat. Bylo 
to slávy. Ale není to zvláštní?

Jste-li staøí a práchnivíte, nikdo si vás 
nevšimne, i kdybyste vynalezli tøeba 
Krtkostroj Hrabavý a podjeli pod celou 
Evropou až do Istanbulu. Jste-li ovšem 
holka (kterou byla Alenka odminule), za-
jímáte každého.

Co víc? Disponovala hotovou kolekcí 
dalších mandátù a prvoøadì kreditem 
objevitelky, takže se jí letìlo fajnovì, a to 
i se mnou na palubì.

Zrovna jsem totiž pracoval pro jednu 
tiskovou agenturu a poslali mì pùvod-  
nì jen udìlat rozhovor. Zvonil jsem dlou-
ho  u domu s nápisem Alenka Cenková  
a otevøel mi Jiøík. Bìhem následujícího 
interview sedìly dìti pøed televizí, cpaly 
se dobrotami a Alenka odpovídala bez 
váhání. I já se zeptal: „Vezmeš mì pøíštì 
do kosmu?“

„Proè ne!“ Což asi jen plácla, kupo-
divu ale pak svolila, a mnì pomohlo, že 
Jirku rodièe nepustili. Dostal jsem tedy 
šanci, aèkoli Alena i pøední americké 
astronauty odmítala slovy: „Le�te si na 
tramp s Trumpem. Anebo i s Donaldem.“

Vzlétli jsme a ionosférou se putovalo 
únosnì. Pøi pátém obletu Zemì jsem 

spatøil dalekohledem Optik (od Jirky) ne-
známou planetu. Alena s kružítkem vy-
poèítala, že objekt krouží okolo Zemì ja-
ko my. „Co to znamená?“ zeptal jsem se.

„Nejde o planetu, ale o náš tøetí mì-
síc.“

„Snad druhý, ne?“
„Ne. Tøetí. Na tom druhém jsem byla. 

Tam se mládne. Tam to znám. Ten je 
zelený.“

„Pokusím se pøistát?“
„Naval sem øídítka. Zvládnu to sama.“ 

A ladná koule, opatøená mírnou špièkou 
(asi jako vánoèní ozdoba) dosedla. – Po-
díval jsem se okýnkem. Pouš�. Tak proto 
byl tøetí mìsíc pøi pohledu z vesmíru tak 
pitomì žlutý. 

„Aleno! Mìlo cenu tu parkovat? Le� 
dál,“ navrhl jsem.

„Zùstaneme,“ odsekla. A já: „Z jakého 
dùvodu?“

„Pro nekoneèno, ty pitomeèku. Tøeba   
i ty zde omládneš.“

Nenamítal jsem nic. Byly tu vznosné 
duny. Hráli jste si nìkdy v písku? „Tady 
bych mohl být Lawrence z Arábie,“ po-
vídám, ale vrtìla hlavou: „Tìžko. Písky 
tì však otuží. Dozraješ. Dìtské oèi nì-
kdo získá až tím.“

„Ule�me,“ mìl jsem bobky. „Aleno, já 
chci vidìt pravìké hvozdy na druhém 
mìsíci. To tam omládnu. Tady ne.“

„Hvozdy? Máš smùlu. Tam se nikdy 
nevrátím. Ale mùžu ti o dinosaurech vy-
právìt.“

Natahovali jsme zatím skafandry. Vy-
šel jsem první. Na tøetím mìsíci byla       
k mému pøekvapení stejná pøitažlivost 
jako na Zemi. Zato zde chybìl jakýkoli 
kyslík. Alenka sebrala trochu prachu       
a zkoumali jsme, co je zaè.

„Je to pohádkový prach,“ øekla. „Syp-
èejší než ten náš.“ Odhodila jej. „Zvlášt-
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ní! Nepøipadá ti? Nepráší. A mìl by. Nì-
co mi nesedí. Existuje i zemì jménem 
Antarktis. Vše je tam bílé, snad i voda...“

„A tam jsi taky byla? Tady nejspíš ani 
voda nebude.“

„A co když? Nepøipadá ti zrovna tohle 
jako ústí studny?“ Stáli jsme u svislé 
šachty a zatoèila se mi hlava. Vzhlédl 
jsem. Jak krásnì bylo vidìt rodnou ze-
mìkouli. Vlevo ji zrovna míjela oranžová 
kometka a oceány plály šmolkou. Afrika 
oranžovou i zelenou. Skandinávie byla    
z ledu a uvidìl jsem Stockholm vèetnì 
pár ulic a bezdomovce; ale nepopøu, že 
jsem možná snil.

Snít zaènete, ani nevíte jak, a celý 
život je možná sen, kterým povìtšinou 
sestupujete do propasti. I my šli k peklu 
a na dnì jsme ve svitu baterek spatøili 
ústí horizontální chodby. Šel jsem první.

Chodba se za chvíli rozdvojovala        
a Alena urèila, kudy dál. Jenže násle-
dovaly další a další rozdvojky, až jsme 
se utopili v labyrintu. Uplynuly dvì ho-
diny od pøíchodu do toho pekla, když 
jsme se dostali na okraj velké, temné 
jeskynì. „Pøipomíná mi to jednu výpravu 
do podsvìtí,“ prohodila Alena, naèež mì 
div neranila mrtvice. V šeru pøed námi 
poletovalo nìco ohyzdného.

Entita byla bílá, asi desetimetrová, 
ozubená jako koleèko hodin a s krva-
výma oèima. Hlava pøipomínala lebku     
a mìla chøtán. Šla po mnì, ale já mávl 
rukama a prozatím nás jen obletovala. 
Klapala chrupem, blikala oèima, zkrátka 
pou�aøka. A kukadla jí zezelenala (žhnu-
la), zežloutla, zrudla a znièehonic Alena 
zaøvala: „Drakisá! To je Drakisá. A zkou-
má, odkud nám mùže vysát krev.“

Klepal jsem se jako ratlík. Ani mì ne-
napadlo rozumovat, jak na to Alena pøi-
šla, ale podobné nápady bývají vìcí dìt-
ské intuice. Tasil jsem revolvery a pálil. 
Kulky ale snad hvízdaly parou. Chrèící 
stvùra se po nás vrhla, ale Ali mì staèila 
vtáhnout do nìjaké chodby. Dali jsme se 
na útìk. „To ale máme štìstí, že se sem 
nevejde,“ poznamenal jsem.

„Hele, moc si negratuluj.“ „Proè?“ „Pá-
ra se vejde všude!“ Ale Drakisá, úhlavní 
strašidlo tøetího mìsíce, zùstalo v jesky-
ni, jako by ji hlídalo a nikoho nechtìlo 
pøipustit k tajemství obìžnice. Uhánìli 
jsme zatím bludištìm. „Stát!“ køikla hol-
èièka a nad hlavou jsem spatøil šachtu. 
„To ale není ta naše!“ zvolal jsem.

„A co?“ Oddechovala a nikdy nezapo-
menu, jak jsme se pak jako malí pavouci 
škrábali nahoru. Boty a rukavice skafan-
drù jsme mìli pro to uzpùsobeny, ale 
stejnì to byla fuška. Stanuli jsme u ústí. 
Vùkol se táhla pouš� a naše kosmická 
koule nikde.

„Pojï na sever,“ øekla Alenka. „Proè?“ 
„Na severu omládneš. Ne, to byl vtip. Ale 
pøipadá mi, že tam možná narazíme na 
výškový bod.“

Mnì spíš pøipadalo, že jsme ztraceni. 
Bylo doèista jedno, kterým smìrem 
vykroèíme. „Kolik je hodin?“ zeptala se.

„Pravé poledne.“
Zvedla dalekohled, dívala se a podala 

mi ho. „Ten je od Jirky.“
„Vím.“ A uvidìl jsem skalku. Došli jsme 

k ní uondáni. „Na vrchol, na vrchol,“ vele-
la. Rozhlížel jsem se pak dalekohledem 
a cítil se zestárlý o tøi tisíce let.

„I já se tak cítím,“ pøiznala. „Podcenila 
jsem rizika.“

„Uznáváš to?“
Její hlava za prùzorem pøikývla. 

„Chtìlo to Ariadninu nit,“ usmála se. 
„Chtìlo to vážnì letìt spíš na druhý mì-
síc. Nìkdy se i muž trefí. Mìl‘s pravdu. 
Než tohle, radìji dinosaury. Protože zde 
zestárneme a zcepeníme mezi duchy.“ 
Odmlèela se. „Ale ještì mládí máme.       
I nadìji.“

Ani to nedoøekla a v zámìrném køíži 
jsem uvidìl tu naši zlatou kouli. Zùstala 
oranžová. Jako pomeranè. A rozeznával 
jsem øádku okýnek. Pøipomínala jadýrka. 
I opustili jsme š�astni pahorek, ale když 
jsme se k letounu pøiblížili na padesát 
krokù, spatøil jsem nìco divného. Okolo 
koule poletovaly dvojnice oné podsvìtní 
pøíšery a nejsem si jist, co byste podnikli, 
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ale já jsem i navzdory pøedchozí zkuše-
nosti opìt vytáhl revolver.

Alenka se rozesmála. „Zemøeme,“ 
øekla prostì.

Bestie nás zpozorovaly a obkružovaly. 
I bez kružítek. Pou�ovì blikotaly oèima 
jako ve strašném snu. Vpálil jsem do jed-
né kulku opatøenou hrotem.

Bez úèinku. Stvùry se šklíbily a nevy-
hlížely vìru vábnì. Hlavy a spáry mìly 
stále namodralejší a jejich tìla pro zmì-
nu rudla. A lunární pouš�? Jinak zela 
prázdnotou a nedýchal tu ani rejsek. Jen 
tito duchové.

„Možná jsou lidmi, kteøí zemøeli,“ pro-
hodila Alena takøka truchlivì. „Snad se 
každý po smrti dostane na tøetí mìsíc     
a navždy tu poletuje.“

„Tomu nikdy neuvìøím,“ vyhrkl jsem, 
ale pokøižoval se. „Ještì bych tak uvìøil, 
že se ve strašidla Drakisá pøetaví zlí pa-
douši. Kopecký, Ládin...“

„Všichni jsme padouchy,“ odsekla.
„Padouch je každý, kdo ze sebe ne-

chá vyvøít zvíøe,“ navrhl jsem definici, ale 
vzápìtí vystartoval a letìl jako šíp k ne-
prodyšnì uzavøeným dveøím modulu. 
Jedna ta bestie mì napadla, ale vymanil 
jsem se a náhle jsme oba stáli uvnitø. 
Snová zkratka? Snad.

Zabouchla dveøe. Ale to, co jsme 
uvidìli, to bylo horší než kreatury, pøed 
nimiž jsme unikli. Kabinou totiž poletoval 
nejhorší z vetøelcù. Okno bylo otevøené. 
V kouli tudíž dávno nezùstala ani mole-
kula vzduchu. Zemøeme! A blikající oèi 
se okolo otáèely rychleji a zlovìstnìji.  
Ve víru. A pøece jsem skoèil k oknu a za-
vøel je, zatímco Alenka se vrhla k zá-
sobníkùm, což byla chytrá pojistka. 
Zabudovali ji do modulu dle jejího ná-
kresu. VZDUCH, stálo na nich. Alena 
stiskla knoflík. „Fss!“ Kyslíku pøibývalo. 
Ale pøíšera mì dostala ke zdi.

Když otevøela tlamu, spatøil jsem 
zelené zuby, ale tu se zaèala tøást a roz-
padla se i ona celá. V jemný prach. Stej-
ný pokrývá veškerý povrch tøetí luny.

„Pozemš�an shoøí v ohni,“ øekla Ale-
na veledùležitì. „Drakisá ne. Drakisá 
vzplane ve vzduchu. A není ho škoda.“

Svlékli jsme se ze skafandrù. Hledìli 
jsme ven zabezpeèeným okýnkem. Ty 
pøíšery poletovaly okolo, blikotaly oèima 
jako absurdní pou�ové zrùdy a chvílemi 
se koukaly vìru krvavì. Chvíli zelenaly, 
chvílemi jim žloutly bulvy a zase zaèaly 
rudnout. To se opakovalo; byl to jakýsi 
vìèný kolobìh. A prvnì jsem si uvìdo-
mil, že to jsou staøeny, i když nelidského 
pùvodu. „Však vás ten ïábelský smích 
pøejde!“ vykøikl jsem a Alenka nahodila 
motor. Vøel i vrnìl. To potvory zneklidnilo 
a potichounku øvaly. A my? „Trojku, dej 
trojku, Alenko! Protože dvojka vysazuje, 
to pøece víš.“

„Jasnì, ale pøepni na dvacet.“
Stál jsem u pøístrojové desky. Pøepjal 

jsem rovnou na pìtatøicet. „Odpojeno?“ 
„Ano. Ale prolonguj se na gé sedm.“

Natáhla se na gauè. „Fajn.“ A koule 
odstartovala. Jaká vám to zaznìla rána! 

Ohnivý sloup pod námi proudil z try-
sek a ozáøil èást krajiny a ještì jsem 
zahlédl, jak se tamní dámy rozprskly.     
V prach. My se vraceli k Zemi.

Naštìstí je od svých obìžnic na do-
hled a nikdo, vìøte mi, nikdo netušíme, 
jaké potvory máme i teï nad hlavami.    
A my? Udìlali jsme odvážnou šipku do 
Atlantiku a mìli štìstí, že se modul strefil 
a neskonèil zabodnutý tøeba v Anglii.

Umøeli bychom. Takhle zatím ne.         
Alenèina koule je s to také plout. Pot-
kalo nás další fenomenální štìstí. Míøil 
sem výletní škuner. Vzal nás na palubu  
a zanedlouho jsme se ocitli v Londýnì.

Ale zamíøili jsme rovnou k letišti. 
Proè? Vy byste snad jednali jinak? Velká 
Británie koneckoncù zradila Unii.

Ale to žertuji. Ne ovšem tolik. Kdo se 
totiž nedruží, nemá fantazii.

Nebo je to naopak? Nevím. Ale Alen-
ka Cenková má fantazie naštìstí pokaž-
dé plné škopky.

A tak je nevylijme.
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Pepík Bonifác, adolescent od vedle, 
splòuje pøísná kritéria, jež jsou kladena 
na selekci uvnitø této vìkové skupiny.  
Tak se dostává do výbìrové, elitní sku-
piny jemu podobných. Kupodivu zde ne-
jsou oddìlené kóje dle pohlaví zástupcù. 
Kamarádí spolu bez pøehnaného zdùraz-
òování svého ega a navzájem se oslo-
vují vole. Pepkùv táta øíká: „Na zabití.“ 
Jejich výbìrový systém je na pøesdržku 
sám o sobì. Odehrává se vìtšinou nì-
kde v prostorách ZDŠ. Nìkolika samo-
zvancùm pøestanou vyhovovat vzájemné 
pìstní souboje (pánové totiž najednou 
dozrají) a s tajným heslem „kdo, když   
ne my“ se postaví do èela jakési tlupy,  
na kterou se mùže nabalit až nìkolik 
desítek jedincù. To spoleèenství nemá 
stanovy a voleného šéfa. Vznikají samo-
volnì a šéfem je ten, koho ostatní v tu 
chvíli uznávají. 

Pepík Bonifác, zvaný Pankrác, tyhle 
ambice nemìl. Byl trochu jiný. Z domova 
ještì neutekl ani jednou a kamarádil  
dost s Vìrkou, holkou z atletiky, majitel-
kou dlouhých tmavých vlasù a dlouhých 
svìtlých, dle mnohých pìkných, nohou. 
Nejen Pankrácovi pøišla ta kombinace 
ïábelská, ale daleko pekelnìjší se jeví 
pøítomnost takových myšlenek v chlap-
covì hlavì vùbec a skuteènost, že dívka 
byla asi o rok starší. Málem už jí chtìl 
dát kopaèky, jenže zasáhla vyšší moc,     
a tak u atletiky zùstal a u Vìry, zdá se, 
taky. Jenže musela pøijmout drobné 
úpravy v zájmech toho bzuka. No, ne-
musela, ale nikdo jiný zrovna po ruce 
nestál a Pankrác má tak horké dlanì… 
Vìra, mezi atlety a zøejmì i jinde nazý-
vaná Bonifácka, pøistoupila na nový jízd-
ní øád jejich juniorského vztahu. Nepøipa-
dal jí tak úplnì blbý. Prkno mìla doma   
a Pankrác, vyhledávaje dlanìmi její prsa, 

ji nadrženì šeptal: Bonie, Bonie… Šla do 
toho.

Pankrác nyní hobloval už nìkolik dní 
zábradlí ve skejtparku, postaveném, pá-
ni, divte se, na pozemku jejich školy. 
Nìkdy to šlo tak daleko, že na prknech 
pøijeli kluci do ústavu, vzali si je s sebou 
do tøídy (nic cennìjšího nemìli) a se 
zvonìním, po poslední hodinì, odjíždìli 
mezi rampy svého království. Jenže, 
škola zaène až pozítøí. Toho je nutné 
využít. Pankrác posté najíždìl na zá-
bradlí, protože ho nemìl zdaleka tak 
vymakané, jak si pøedstavoval. Jo, zá-
bava… Fotr nemá tušení, o èem mluví. 
Mezi známými ksichty jeden nový, Pan-
krác ho bachoval už vèera. Hele, docela 
umìl. Široké kalhoty pod kolena, pr�ácké 
triko hnedle stejnì dlouhé, èepici nave-
selo. Týpek. 

„Vodval, vole,“ vyzval ho s úsmìvem 
domácího borce, když ten mu najíždìl  
do stopy. „Vodval  a nic se ti nestane.“

Kluk ho zvìdavì vzal do oka a vysy-
pal tiše z úst: „Vzpamatuj se, dokud je 
èas.“

Nikdo nekoukal. Škoda. Servác se bu-
de muset porvat asi beze svìdkù, to je 
pech. Otevøel to èitelnì: „Co jsi øíkal?“

„Abys toho nechal, dokud žiješ.“
Nedá se svítit. Pankrác se k stejnì 

starému i velkému klukovi pøišoural         

a chvíli si koukali do oèí. Ty pohledy   by-
ly ledové, na to scénáø nepotøebovali. 
Využil momentu pøekvapení a sevøenou 
levaèku vystøelil protivníkovi do tváøe.   
Jó chlapi, to už je tak… Trochu se uculil. 
A to bylo poslední, co udìlal vìdomky. 
Pak ji chytil, že se mu doslova zatmìlo 
pøed oèima. Taky levaèka. Hrom do toho!

„To je nástroj, viï,“ slyšel zpoza clo-
ny. Ale už se otøepal. Do druhé nepùjde. 
Ani náhodou. „Kde ses tu vzal?“ zvedl 
podanou rukavici.

Jaromír Komorous

Katastrofa skej�áka Pankráce
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„Pøistìhovali jsme se.“
„A kam budeš chodit?“
„Sem,“ hodil hlavou k budovì.
„Nekecej.“
„Nekecám. Do osmý A.“
„Hustý… Budem tam spolu.“
„Tušil jsem to. Hele, já jsem Servác,“ 

podával mu ruku.
„No, ty vole. To je bomba. No, ty 

vole…“ Pankrác byl u vytržení, než ko-
neènì nabízenou ruku pøijal. Pak s ní 
lomcoval jako s klikou hradu. „Hele, 
nedìlám si prdel, já jsem Pankrác.“

A najednou si zapletli zobáky. Nástup 
do školy získával nový rozmìr. V další 
pùlhodinì si vyøíkali, co a jak.

„Ještì vopravdovýho Bonifáce a jsme 
komplet,“ øekl se smíchem nový kámoš.

Pankrác si ho prohlížel. No, vypadá 
docela dobøe, pacholek. Možná, že si 
zadìlává… Možná o ni pøijde, døív než 
bys øekl švec. Katastrofa. Ale co. Tìch 
ještì bude… „Já bych o jedný vìdìl. 
Øíkají ji Bonifácka.“

Teï si ho zase mìøil Servác. Po tom, 
co vyslechl, mu bylo všechno jasné. „Tak 
ji nìkdy pøiveï. To bude síla.“

„Vo tom žádná.“ Snad jí ještì potom 
budu šeptat Bonie, vzpomnìl si Pankrác 
palèivì na její prsa. A tìšil se, jak se 
bude chlubit jejími figurami v rampì.    
Na holku dost dobré. To poznal.

Stanislav Bukovský

Ženy za vším možným
Jen polovina lidstva je normální

Nejinteligentnìjší ze všech tvorù jest 
èlovìk. Alespoò si to lidé o sobì myslí. 
Dokonalým èlovìkem je však pouze 
žena. Do jisté míry patologicky autistic-
kým lidským tvorem je pak muž.

Zatímco žena hravì zvládá péèi o dì-
ti, o domácnost, èetbu, poslech hudby     
a telefonování zároveò, muž se dokáže 
nepøíèetnì rozzuøit, když na nìj nìkdo 
promluví, poslouchá-li právì den co den 
stejné televizní zpravodajství. Pøitom 
tøeba pøi tom poslechu nic jiného než 
èuèení do obrazovky na práci nemá. 
Normální èlovìk naprosto nechápe, co 
na tom ten autista shledává dùležitým. 
Vždy� ty nejdùležitìjší vìci mají beztak 
odjakživa na starosti ženy a zabývají se 
jimi všemi, co jich jenom je, soubìžnì   
den co den. Muž probírá své, dle jeho 
mínìní veledùležité záležitosti, s nimiž 
by však moudøejší žena neztrácela èas 
ani na okamžik, jednu po druhé, tedy 
sériovì, nejlépe u piva. Lemtání piva je 
jediná èinnost, kterou mùže muž vyko-

návat s nìjakou jinou èinností paralelnì. 
Èím víc piv vypije, tím se sám sobì pak 
zdá být tvorem výjimeènìjším a na své 
výmysly je s každým vypitým pivem 
domýšlivìjším.

Muž žije ve svém svìtì, v nìmž se cítí 
být náèelníkem, starostou, vojevùdcem, 
králem, pøedsedou zemìkoule, pánem 
vesmíru, málem polobohem a v nìm si 
fantazíruje a sám sebe obdivuje. Když 
mu nìkdo jeho pøedstavy narušuje, bývá 
pak zle. Víme, jak se autisté dokážou 
rozbìsnit, jsou-li vytrženi ze svého vy-
snìného svìta. Kolikrát jsou z toho 
potom války.

Jeden autista chtìl být uznávaným 
malíøem, a když mu na to neskoèili, chy- 
til ho takový amok, až to stálo život       
50 milionù nevinných lidí. Jinému zase 
dávali ve škole špatné známky z fyziky. 
Tak se naštval, že vymyslel nìjakou 
teorii, s níž postavil normální fyziku na 
hlavu a úplnì všechno zrelativizoval.         
I když nikdo nechápe, proè by tomu       
tak mìlo být, a pochopit to ani nelze, 
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prohlásili ho, aby si nezadali a mìli od 
nìj pokoj, za génia. Jinému autistovi za-
se nestaèilo chodit pìšky a stvoøil proto 
auto. A ještì jiný sestrojil automat. Nì-
kteøí autisté, jsou-li v èele nìèeho, vlád-
nou autoritativnì a v nìkterých pøípa-
dech se jedná až o autokracii. Je-li ještì 
nìkdo vyšší nad takovými, chtìjí v tako-
vém pøípadì autonomii. A ti, co nezvládli 
autoškolu, vymysleli autostop. Prostì 
autisté jsou autory skoro všech výmyslù   
i nesmyslù. Autarkie by však schopni ne-
byli, bez žen by žít nedokázali.

Ženy si pøirozenì o autistech myslí 
své, ale drží se zásady, že když si dìti 
hrají a muži nìco vymýšlejí, tak aspoò 
nezlobí. Ovšem odsaï pocaï. Ty války 
jim zazlívají, ale když oni si ti autistiètí 
psychopati nedají øíct. Každopádnì mají 
ženy radìji ty mamlasy, co vymýšlejí 
nesmyslné teorie, než ty, co si mermo-
mocí musejí hrát na vojáky. Nedá se       
s tím však nic dìlat, všechny zavøít do 
blázince nejde.

Za krále, za vlast, za ženský

Správná ženská by mìla být a vy-
padat jako ženská. V pøípadì, že je až 
moc chytrá, nemìla by to dávat pøíliš 
okatì najevo. Mìla by být veselá a vtip-
ná, ale hlavnì neukecaná. Mìla by být 
zdravì sebevìdomá, a pøitom skromná. 
Nemìla by být malicherná a urážlivá, ale 
ušlechtilá a empatická. Jaké jsou, je nej-
dùležitìjší, ale neuškodí, když zároveò     
jsou ženské i hezké.

Hezká ženská není ani hubená, ani 
tlustá, ale než moc hubená, to radši spíš 
o nìco víc tlustá. Mìla by mít postavu 
tak trochu atletickou, ale rozhodnì by 
nemìla být posedlá sportem. Ty cho-
robnì ctižádostivé a penìz laèné spor-
tovkynì, co hekají na kurtech pøi lawn-
tennisu a vzteky tøískají o zem raketou, 
jsou spíš mužatky. Ženy a dívky by sice 
mìly být pružné, pohyblivé a silné, ale 
pøitom jemné a pùvabné. Všechno by 
mìly mít tak akorát, ani zakrnìlé, ani 
pøebujelé. Ženská, která nevypadá jako 

ženská, není žádná ženská, ale ženská, 
která je ženská až moc, taky není 
ženská, jak má být. Ženské akorát jsou 
jako ty mramorové antické bohynì a zá-
roveò Mánesovy slovanské dìvuchy       
a knìžny, jakož i Alšovy èeské selky.       
I hezké by mìly ženské být tak akorát. 
Ne až tolik, jako jsou napøíklad Picasso-
vy Sleèny z Avignonu. Protože všeho 
moc škodí.

Páteø by mìly ženy mít z morálního 
hlediska rovnou. Ale z hlediska anato-
mického by se jim pod køížovou oblastí 
mìla páteø pìknì vyklenout, by hýždì 
jaksepatøí vynikly. Velmi dùležité je, aby 
nohy odshora až dolù ke koneèkùm  
prstù byly ladnì tvarované. Palec pak 
má být na noze kratší než ukazováèek, 
tak to mìla i Afrodíté. A Venuše taky.

Aby mìly správnì vyvinutý krejèovský 
sval, je bezpodmíneènì nutné, aby ženy 
nosily suknì. Mají-li kalhoty, rozvalují se 
na židlích jako chlapi a mají pak taky 
nohy jako oni. Krejèovský sval jim zakrní.

Ple� by mìly mít bílou, v létì jen le-
hounce opálenou. Nemìly by hned, jak 
trochu vysvitne sluníèko, v ten ráz tváø 
pøihlouple nastavovat jeho paprskùm, 
aby mermomocí nachytaly co nejvíce 
vrásek. Nespálená ple� je sametovì heb-
ká a vláèná, obzvláštì v nìkterých par-
tiích je to žádoucí. Na dlaních ale klidnì 
mohou být mozoly, protože je potøeba, 
aby správná ženská byla i pracovitá.

Již v dìtství jsme se mohli z pohád-
kových knížek dozvìdìt, že nejkrásnìj- 
ší a nejhodnìjší jsou modrooké zlato-
vlásky, èili plavovlásky, neboli blondýnky. 
Ale krasavicí mùže být i zelenooká 
zrzovláska. Stejnì tak lze nìkdy najít 
zalíbení i v tmavovlásce. Jsou však          
i takové, a o tìch nevíme, co si máme 
myslet, které mají vlasy oranžové, èer-
vené, modré èi zelené. Tak pestré hla-  
vy trochu vzbuzují obavu, že budou 
uvnitø prázdné. Nìkteré jsou i na ježka 
nebo holohlavé. Radìji se k tomu ne-
budeme vyjadøovat. Stejnì tak k tetování 
a propichování kùže rùznými ohavítky.     
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I módní oblékání radìji necháme na 
jindy.

Ženské by mìly vynikat jako ženské  
a nemìly by ze sebe dìlat chlapice. 
Mohou dìlat prezidentky, královny, ob-
chodnice, továrnice, ale nemìly by cho-
dit lemtat pivo do hospody, mluvit spros-
tì, zvláštì ne na veøejnosti, a chodit na 
fotbal. Fotbalová fanynka je nìco zcela 
nepatøièného. Povykovat, nièit zaøízení 
stadionu, prát se s policajty a radit soud-
ci je výluènì mužská záležitost. To by 
mìlo zùstat poslední baštou, která odo-
lá emancipaci, jíž by se jinak nemìly 
klást pøekážky. Muži by zas na oplátku 
nemìli zaèít nosit suknì. Samozøejmì 
kromì Skotù, ti nech� jsou výjimkou po-
tvrzující toto pravidlo.

Jsou-li ženské ženské, je na svìtì 
radost pobývat. Èlovìk se pak ani tak 
moc nemusí tìšit na tu krásu, co nás 
èeká v životì posmrtném. Protože s že-
nami už tady, po jejich boku, mezi nimi   
a s nimi, to celkem jde. Po smrti prý na 
nás budou v nebi èekat andìlé. Nìjak se 
ale nemluví o tom, že by se tam mohly 
taky vyskytovat andìlky. Radìji tam nì-
kam proto nespìchejme.       

Co vlastnì na ženách milujeme

Starý zákon, jenž se stal pro vyvolený 
národ návodem k ctnostnému žití, lásku 
mezi mužem a ženou nezatracuje. Nao-
pak, píše se v nìm o vznešenosti lásky: 
„Jak krásné jsou tvé nohy v opánkách, 
knížecí dcero! / Køivky tvých bokù jsou 
jako náhrdelníky, / dílo umìlcových ru-
kou. / Tvùj pupek je pìknì vykroužená 
mísa, / kéž nechybí v ní vonné víno! / 
Tvé bøicho je stoh / pšenièný, obrostlý 
liliemi. / Dva prsy tvé jsou jak dva ko-
loušci, dvojèátka gazelí. / Tvé hrdlo je jak 
vìž ze slonoviny…“

Též muslimové, jak se lze doèíst, mi-
lostné city nezatracují: „Pochválen buï 
Alláh, který stvoøil ženy v jejich kráse, 
který zformoval jejich tìlo se všemi 
pùvaby, vzbuzujícími žádost, který jim 

dal tak krásné vlasy, vytvoøil jejich hrdlo  
a nádhernou oblast òader.“

Až Nový zákon køes�anùm doporu-
èuje zdrženlivost. Pavel v Prvním listì 
Korintským píše:

„Je pro muže lépe, když žije bez ženy. 
Abyste se však uvarovali smilstva, a� 
každý má svou ženu a každá svého 
muže. To ovšem øíkám jako ústupek, ne 
jako pøíkaz.“

Co naplat, ani køes�ané nejsou slepí   
a také je ženy pøitahují. Pro ateisty to 
samozøejmì platí taky. Kde však má 
žena schovány ony pùvaby vzbuzující 
žádost? Uvnitø jejich tìla se zrakùm 
skryta nachází kostra, v hlavì pak lebka. 
Kdo nìkdy uvidìl, tøeba jen na obrázku, 
kostru, jal ho dìs. Tahle hrùza že je        
v tìle každé ženy? Pùvaby je tedy 
rozhodnì tøeba hledat jinde.

Kostra je obalena masem. Syrovým 
masem, podotýkám. Vedle masa, a� už 
libového èi tukem ponìkud prorost-
lejšího, jsou v tìle i té nejkrásnìjší že-  
ny ještì støeva, játra, ledviny a další 
vnitønosti. Do toho všeho by se žádný 
soudný muž jistì nikdy nezamiloval.        
I srdce, jehož idealizovaný tvar lze spa-
tøit kupøíkladu na vìtracím okénku ven-
kovských kadibudek, ve skuteènosti jako 
tohle srdíèko hezké ani zdaleka není. 
Také ženský mozek nelze moc dobøe 
milovat. Vypadá tak trochu jako vylousk-
nuté jádro vlašského oøechu, ale mìkké. 
Dotkl-li by se ho nìkdo, asi by mìl nut-
kání jít si honem umýt ruce.

Co zbývá? Moc toho nebude. Veškerá 
krása ženy totiž spoèívá v tenké povr-
chové vrstvièce. Neboli v kùži. A ve vla-
sech. Kùže je hebká, pružná, na dotyk 
velice pøíjemná. Stejnì tak vlasy, tedy 
pokud jsou dostateènì dlouhé, je radost 
pohladit. To je sice hezké, ale neplatí  
zde lidové rèení: Navrch huj – a zbytek 
radìji ani nedopovím, abych neurazil.

Navrhuji, aby se milenkám vyznávala 
láska namísto „miluji tì“ trefnìjším „milu-
ji tvou kùži“. Ti fajnovìjší by mohli øíkat 
„miluji tvou ple�“.
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Marek Velebný

Jak jsem vidìl hasièe
Po delším èase jsem se ocitl opìt       

v jámì lvové, na místì èinu nebo jak se 
øíká: vstoupil jsem podruhé do téže øeky. 
Den zaèal vcelku dobøe. Myslel jsem, že 
v podniku budou vývojáøi, kteøí zaènou 
„šturmovat“ své projekty pøed svátky.   
Ale byl jsem pøekvapen, že do objektu 
pøišlo jen nìkolik dìlníkù dodavatelských 
firem, kteøí dodìlávali nìco na rekon-
strukci budovy. To je spíš nekoneèný 
pøíbìh, nebo� když se postavila budova 
nová, stále byly nìjaké nedodìlky, 
revize, ale zase se zaèala komplet za 
pochodu postupnì rekonstruovat i bu-
dova stará.     

Aèkoli jsem si myslel, že stavbou 
nové budovy odpadnou stálé pøesuny, 
pøedìlávky a stìhování, nestalo se tak. 
Místo šturmujících vývojáøù bylo v pod-
niku o víkendu, kdy jsem na svou vlast- 
ní žádost pøijal smìnu, jak jsem uvedl, 
jenom pár dìlníkù. Pøinesli si náøadí, 
odemkl jsem jim sklad, odkódoval pøí-
slušná patra budovy a pùjèil jim klíèe. 
Mìli nìco pøedìlávat, nìco se sádro-
kartonem. Asi po hodinì èi hodinì a pùl 
jsem si øekl, že si vedle èaje, který jsem 
si zalil z varné konvice v kuchyòce, dám 
kafe z automatu v jídelnì. Byl to trochu 
tajemný pøístroj. Takový výherní automat, 
ponìvadž bylo výhrou, když jste od nì-
ho kafe obdrželi. Nìkdy nevrátil peníze, 
nevydal kelímek a hnìdá instantní „žbun-
da“ protekla do kanálku nebo se kelímek 
vzpøíèil. Dalo by se o tom napsat samo-
statné filozofické pojednání.     

Takže jsem se pøipravoval na setkání 
ne s nepøíjemným hlasem zákaznické 
linky, ale s tajemným automatem, zda mi 
vydá kafe. Pøirozenì jsem si místnost 
odkódoval, ale když jsem otevíral dveøe 
do jídelny, kde automat stojí, zaèala jeèet 

poplachová siréna, ale nìjak moc. 
Pøitom jsem jen otevøel dveøe do jídel- 
ny, která byla odkódovaná, ale roze-
zvuèela èi spíše rozeøvala se takzvaná 
„épézetka“ èili elektronické požární za-
bezpeèení nebo jak to pøeložit. Zaèal mi  
tam svítit „požár“, houkalo to jak na lesy. 
Pøišel jeden z dìlníkù, co nahoøe mon-
tovali sádrokarton, brousili ho nebo odøe-
závali a odsávali vysavaèem, že se jim 
spustilo požární èidlo. Volal „aj�ák“, èlen 
požární hlídky, komise èi jak to nazývá, 
co se stalo, že mìl správce budovy dìl-
níky upozornit na to, aby zakryli požár-  
ní èidlo nebo odhlásit budovu od elek-
tronického požárního zabezpeèovacího 
systému. Øíkal, že mu volali hasièi.     

Myslel jsem, že to je vyøešené, a po-
koušel se na pultu „épézetky“ nìjak 
poplach zrušit. Zmatenì jsem zkoušel  
na všechno maèkat. Zkusil jsem si najít    
i èíslo na hasièe, kde se odhlašoval 
objekt. Buï jsem to špatnì namaèkal, 
anebo už to èíslo nefungovalo. Asi jsem 
udìlal v èísle chybu. Ale to už jsem vidìl, 
že se k objektu po silnici blíží s huko- 
tem a blikaèkami tøi velké hasièské vozy. 
Vyšel jsem ven øíct, že to je planý po-
plach, že to bylo od dìlníkù, co brousili  
èi øezali sádrokarton. Pustil jsem hasièe 
dovnitø, protože øekli, že když už jsou 
zde, tak aspoò udìlají kontrolu a revizi 
objektu. 

Ukazovali pak dotyèné požární èidlo, 
které spustilo poplach. Docela jsem se 
klepal strachy, co se stalo. Zkoušeli  
jsme uklidnit „ézetesku“, aby nehulákala 
siréna. Hasièi zapsali revizi do sešitu,  
ale když chtìli s jedním autem za zá-
vorou odjet, zjistilo se, že závora se po 
dvou sekundách zase vrací zpìt dolù. 
Zmatenì jsem hledal klíèky èi ovládání   
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k závoøe. Hledejte to klidnì, když jste   
na objektu asi po pùl roce. Ale hasièi 
mne uklidnili, že èlovìk, když skøíòku 
„ézetesky“ nepoužívá každý mìsíc, stej-
nì nemá šanci si to zapamatovat. Nako-
nec jsem klíèky od závory našel a museli 
jsme ji manuálnì zdvihat nahoru. 

No a ještì jsem hlásil, že blbnou elek-
tronické dveøe, že se nìjak nechtìjí 
zavøít. Na pultu „épézetky“ to hlásilo 
externí prvek, tak jsem si myslel, zda  
ten poplach nemìl nìjakou souvislost     
s podivným chováním elektronicky ovlá-
daných dveøí. Vždy� už jsem si to užil   
na jiném objektu, kde jsem se sám me- 
zi dvìma sklenìnými køídly uzamkl. 
Pøedtím jsme zkoušeli jejich èinnost i já   
a „aj�ák“, a na nic jsme nepøišli. Správce 
budovy si vzal manuál k ovládání dveøí   
a chtìl to taky zkusit. Nakonec to vyøešil 
šalamounsky, zavolal výrobci dveøí, který 
mu poradil manipulaci s èerveným nou-
zovým tlaèítkem. 

Podobnou zkušenost jsem mìl pøi 
poruše dveøí stejného systému na jiném 
objektu. Takže historie se opakuje, èlo-
vìk vstupuje vícekrát do stejné øeky, to je 
jako když holky milují alkoholiky a myslí 
si, že je zmìní. To jsem zažil èi spíše 
slýchávám od jedné kamarádky. No jo, 
ale co když ten dotyèný na zaèátku 
vztahu nepil, že? Nebo pil, ale na za-
èátku to dotyèné pøišlo docela sympa-
tické. Tedy že pil sympaticky. Ale to jsem 
zase odboèil. Jsem to ale „odboèovatel“! 

Posuvné dveøe se vyøešily, pøišel èlo-
vìk pøes elektriku a chtìl dát do kupy tu 
poruchu externího rázu. Zdálo  se mu,  
že hasièi nechali nìjak špatnì daný klíè 
v trezoru, což mi pøišlo divné. Ale to      
už jsem nevìdìl, nebo� v týdnu jsem 
naštìstí v objektu nebyl. Když jsem se 
správci budovy zmínil, že je ještì pro-
blém se závorou a že jsme ji museli 
nechat manuálnì vysunout, zhrozil se. 
Ptal se, jak jsem skøíòku od závory 

otevøel a že to musím zase dát do 
pùvodního stavu, že ta závora nemùže 
trèet jen do pùlky. Možná to pro osobní 
vozy fotobuòka èi èidlo provádí jinak, ale 
myslím, že tam døív projíždìla vìtší auta, 
tak mi to pøišlo jako problém. 

„Problém, problém,“ øekl správce, „vy 

jste problém, vy jste neodhlásil hasièe, 

že to byl planý poplach. K èemu vy tady 

jste, vy tu vùbec nemusíte být.“ Tak to 

mì potìšil, ještì vyhrožoval, kolik stojí 

výjezd hasièù apod. To on umí. To fakt 

má èlovìk radost sem chodit. Když 

vždycky budovu zabezpeèím a elektro-

nický systém si „odpípne“ a já pomalu   

èi spíše rychle od budovy odcházím 

smìrem k zastávce, pøedstavuji si, zda 

to nevybuchne jako v nìjakém filmu       

a nehlásí to, že výbuch bude za tøicet, 

dvacet pìt, dvacet, patnáct, deset, pìt 

vteøin. 

Èlovìk se nikomu nezavdìèí, aspoò 

že hasièi byli milí. Tak už jsem se pak     

v podveèer pøestal klepat, uklidnil se, 

pøipravil se psychicky na další den, co  

se stane. Za týden jsem tu zase. Zatím 

vše probíhá v poøádku. Snad se i správ-

ce budovy trochu uklidní a mùj život 

nebudou vzrušovat takové eskapády.      

A kdyby vzrušovat, tak jinak. Když jsem 

tu pøed delší dobou mluvil s asistentkou, 

øíkala, že to je sklenìné peklo, protože 

sice je to jen sedm pater, nejsou to 

žádná dvojèata, ale není si jistá, jestli   

by všichni lidé pøi opravdovém nebez-

peèí budovu opustili. To jsme zkoušeli      

i pøi nìkolika cvièných požárních popla-

ších, kdy se správnì otevøely únikové 

vchody a zaèal foukat u výtahu vìtrák, 

asi aby požár mìl dost kyslíku a nebál  

se øíkaèky: „Zalekni se ohníèku, máme 

velkou hadièku.“ Z budovy sklenìného 

pekla na okraji mìsta zdraví pan Ka-

èaba.
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Ano (i ne) Josefu Hrubému

Psát v Plzni o loni zesnulém Josefu Hru-
bém, donedávna kultovní ikonì západoèes- 
ké poezie, pohøíchu znamená poskakovat       
i pøešlapovat po pomyslném i nepomyslném 
minovém poli. Nestaèí mít básníkovu múzu    
v plné úctì: povinných i pøirozených super-
lativù nebývá nikdy dost, sotva ale našinec 
pokradmu utrousí sebemenší výhradu èi 
výhradièku, kolikrát se netýkající autorova 
naturelu, nýbrž pletich literárního života, hned 
je poøádný, aè nemístný oheò na místních 
støíškách! Jeden básnící muž se dává slyšet 
filištínským obloukem, že pisatel kritické pøi-
pomínky „je vùl“ (poníženì dìkuji  za uznání!), 
druhý, o to vìtší psychopat a histrión, na-
myšlený jak ani zákon nekáže, medle vyzývá 
rovnou k bojkotu Plže. Nikdo z nich není ani 
náhodou takøeèený odborník na poezii. Zato 
na samá brýle mámení si potrpí! Vydejme se 
však na básnické palisády a zarecenzujme    
si na to vše nehledì, volové nevolové, bojkoty 
nebojkoty.

Na poèátku bylo slovo – a na poèátku 
knihy, zde: knihy veršù, žel až posmrtnì 
vydaných básní Josefa Hrubého, arciže byl 
název. Totiž: ANO NE (Hnízdo, Praha 2017). 
Zda v tomto pøípadì trvat na verzálkách èi 
nikoli, je dozajista k úvaze. A hnedle jsme      
u jedné choulostivé záležitosti. Není to totiž 
první titul èeské literatury, který se takto jme-
nuje. Odborník, znalec tuzemského písem-
nictví, by to samozøejmì mìl vìdìt, zvláštì 
kdyby si troufl na editování publikace, neod-
borník nebo ti spjatí s touto knížkou by si zase 
mìli nechat poradit nebo si to alespoò mohli 
ovìøit, neuèinili však tak. Možná z ledabylosti, 
možná z pøehnané sebedùvìry. Proè bychom 
to ale prozrazovali? Jen a� na to pøijdou sami. 
Také bychom mohli vzkázat cosi podobného, 
zrovinka tu libou vìtu o tažných zvíøatech, 
jakou se rádi ohánìjí. Platí, øeèeno filosoficky, 
že v hluboké úklonì si nepovšimli nièeho.

Jenže proè mluvíme poøád o plurálu? 
Knížky mívají redaktora, nìkdy i dva, viz 
plzeòská edice Ulita, jak je to ale tady? 
Trochu úsmìvné, možná dokonce velice 
úsmìvné. Ano, je zde v tiráži øádnì uveden 
„redaktor“, což je správné, tak to má být.       
O øádek níž se ovšem doèítáme, že sbírka   

má navíc svého „jazykového redaktora“, což 
by mohlo znamenat, že redaktor si s jazy-
kovou redakcí neví rady ani zbla. Mùže se 
státi. I tací redaktoøi jsou. Leè tato tiráž 
pøipomíná detektivku: hned v dalším øádku, 
jeminkote, figuruje ještì „odpovìdný redak-
tor“. Vezmeme-li to od zaèátku, sbírka má 
tudíž nejprve redaktora, dále jazykového 
redaktora a pak odpovìdného redaktora.  
Tres faciunt collegium. Nemálo kuriózní ale je, 
že redaktor a odpovìdný redaktor jsou jedna 
a táž osoba! Uvádìt ji jménem a pøíjmením    
nebudeme, jelikož dotyèný si možná není jist, 
kým vlastnì je a kdo vlastnì je, zato o to víc    
v tiráži, povìzme pouèenì, inscenuje svou 
osobní identitu.  

Ba, inscenuje! Dokonce i když se s bolestí 
v duši svìøuje, že byl poslední, kdo s Josefem 
Hrubým mluvil a že tehdy poeta vzpomínal   
na Reykjavík a na tamìjší fantastický kostel 
vìnovaný „místnímu básníkovi“ Hallgrímuru 
Péturssonovi. Mimochodem: to mohlo v mysli 
vytanout urèitì právem a lze tuto upomínku      
i spoluprožít, podotknìme však, že onen 
„místní básník“ èili klasik islandské protes-
tantské literatury Pétursson žil v letech 
1614–1674, dlouho pùsobil v Dánsku (pøes-
nìji: ve Šlesvicku) – a onen „fantastický 
kostel“, dokonèený roku 1986, pøedstavuje 
ponejvíce postmoderní repliku proslulého 
expresionistického svatostánku v Kodani, 
zbudovaného v meziváleèného údobí. Ale 
vzpomínka to musela být pohnutá a byla na 
záložce notnì vroucnì pøipomenuta.

Co však øíci k posmrtné sbírce Josefa 
Hrubého jiného, než co bylo mnohokrát již 
øeèeno a napsáno, mnohem víc v Plži a vù-
bec v Plzni, leè o poznání ménì dál od         
sv. Bartolomìje èi Koterovské ul.? Padla-li 
slova chvály, bývala nejèastìji západoèeská 
(jistìže s výjimkou svrchovanì subtilní studie 
Iva Haráka, uveøejnìné v Plži loni v kvìtnu), 
pøevážilo-li mlèení, pøicházívalo z konèin 
mimozápadoèeských. Namoutì: to, co mùže 
vyvolávat u jednìch vykladaèù euforii až 
èarovnou, mohou jiní a druzí pokládat kupøí-
kladu za slovosledné pinožení, co se mùže 
jednìm zdát jako nové až novátorské, dá se 
jinými oznaèit za dokola oprašovaná slovní 
spojení. Literární kritik aby se rozerval 
názorovì vejpùl, literární historik zase musí 
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usilovnì hledat kýžený nadhled, aby se 
lopotnì a pøedevším seètìle dopídil toho èi 
onoho objektivnìjšího hodnocení. 

Kudy ale? Má v prvé øadì po zralé úvaze 
posuzovat jednotlivé autorovy verše, para-
frázujeme-li autority, toliko jako nahodilý          
a nejednou nedotažený „nervový záchvìv“, 
anebo naopak coby „mocné duševní hnutí“? 
Co z toho je opravdu smìrodatné a co za-
nedbatelné? Dovolávají se Hrubého básnì 
nadèasového pocitu vznešenosti, anebo bylo 
a je jejich doménou tak hojné a tak èasté 
ulpívání v sarkasticky glosované každoden-
nosti? V Helsinkách hrává hudba a v Dublinu 
má každý své starosti, básní v ANO NE poeta 
– a proè se s ním pospolu básnicky nezasnít, 
leè zhola všude hraje hudba a zcela všude 
mají své starosti, takže vsugerovávaný opar 
poetièna i zde namnoze vyprchává v prùbìhu 
pouhého oka mžiku. Resumujme: osou tìchto 
textù z pozdního autorova období zpravidla 
bývá zámìrná (nebo i nezámìrná?) nedoøe-
èenost. Bývá básnivá, bývá i rozbøedlá.

Pìknì a výstižnì napsal pøed pìti lety       
v Plži o autorovì poetickém naturelu Martin 

Šíp, že je pro nìj charakteristický úsporný, 
témìø minimalistický styl prostý zbyteèných 
básnických ozdob a peèlivá volba jazykových 
výrazù, dále – což též pokládáme za nemálo 
symptomatické – pozoruhodná tendence         
k osobitému zhmotòování prozodických ter-
mínù; toho ovšem ubylo, vždy� i „nauèných 
slovníkù“ se tvùrce v jedné básni zbavuje! 
Pøedevším ale že pro Josefa Hrubého je alfou 
i omegou tvorby sama možnost básnické 
existence. Jakož i možnost objevovat poetic-
ké v nepoetickém a právì tak rozpoznávat 
nepoetické v poetickém. 

Co dodat? Ménì amatérsky si poèínající 
editor by vìru nezaøadil nejslabší text sbírky 
na závìr, to by autorovi dozajista vymluvil      
a knížka by poté pøirozenì dospìla k soš-
nému textu o verších jako o svérázných dlu-
zích (zde: o starých cihlách), které je záhod-
no dát vytisknout. Stalo se, tady jsou. Záleží 
nyní na gustu ètenáøe, zda se po jejich 
pøeètení pøikloní k tichému ANO nebo ještì 
tiššímu NE.

Vladimír Novotný

Kniha o rodinì Škodù

Po mnoha ètenáøsky úspìšných biogra-

fických románech, v nichž plzeòská rodaèka 

Marie Korandová pøiblížila celou galerii vý-

znamných regionálních osobností (Georg  

Leopold Weisel, Karel Klostermann, Josef 

Steidl, Josef Blau), pøišel na øadu i známý 

podnikatel Josef Škoda, jedna z osobností, 

která poèínaje 70. lety  19. století  podstatným 

zpùsobem pozmìnila tváø Plznì (Sága rodi- 

ny Škodù. Plzeò, Starý most 2016). Zatímco 

na poèátku „dlouhého století“ se mìsto, by� 

nejpoèetnìjší, svým charakterem od ostatních 

mìst regionu pøíliš nelišilo, na jeho konci z nì-

ho vycházelo jako jedno z nejdùležitìjších 

prùmyslových center celé rakousko-uherské 

monarchie. Tento status jisté výluènosti si 

podrželo i v rámci Èeskoslovenské republiky 

až do roku 1990, kdy se Škodovy závody za-

èaly postupnì rozpadat a dospìly ke svému 

souèasnému žalostnému stavu.

Zøejmì z podnìtu vydavatelù musela 

autorka upustit od pùvodnì zamýšleného 

titulu Oh, mein Opa a nahradit ho konkrét-

nìjším názvem, v nìmž  nejenže figuruje zná-

mé jméno, ale potenciálnímu ètenáøi je záro-

veò dáno na vìdomí, že mu bude pøedestøena 

spletitá historie rodiny. I když sága nám 

zpravidla evokuje objemnìjší románová díla, 

proti jeho použití zde nelze nic namítat. 

Autorka skuteènì splnila oèekávání – beletris-

tickou formou podala informace o vìtšinì  

èlenù plzeòské linie Škodovy rodiny. Jakýmsi 

korektorem a verifikátorem spisovatelèina 

textu je obsáhlý doslov z pera historika, a sice 

Ladislavy Nohovcové, která se dìjinami Ško-

dovky již delší dobu zabývá.

Podobnì jako v pøedcházejících dílech      

M. Korandová volila ich-formu. Jsme svìdky 

vzpomínkového  vyprávìní nejmladšího vnuka 

slavného podnikatele Emila ml. (1908–1945), 

které zaèíná na Žinkovském zámku v kvìtnu 

roku 1945 v den odchodu americké armády. 
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Vzpomínky konèí poté, co se za Emilem 

Škodou ml. uzavírají vrata internaèního tábo-

ra v Plzni na Karlovì. Tu se opìt ujímá slova 

autorka, aby ozøejmila okolnosti jeho tragic-

kého skonu v borské trestnici a zároveò 

dokonèila pøíbìh o rodinì, jejíž èlenové sice 

sešli z oèí veøejnosti, ale nadále žijí mezi 

námi, nikoliv však již jako nositelé známého 

jména.

Textová èást náležející Korandové je kom-

poziènì rozdìlena na Úvod, sedm portrétù      

a  Závìreèné dorámování. První z portrétù – 

lakonicky uvozený slovy „zámeèník, kováø, 

mìš�an“ patøí v Plzni usedlému Janu Vojtì-

chovi (1769–1852), zakladateli plzeòské linie 

a majiteli zámeènické a kováøské dílny. 

Úvodní charakteristika druhého portrétu již 

prozrazuje prudký spoleèenský vzestup Ja-

nova druhorozeného syna: „Poslanec øíšské-

ho snìmu, èlen správní rady Mìš�anského 

pivovaru, nositel Øádu císaøe Františka Jose-

fa, rytíø Øádu Železné koruny tøetí tøídy, rada 

c. k. Místodržitelství Království èeského, zem-

ský mediciální rada, císaøský dvorní rada.“ 

Všechny tyto statutární pocty patøily MUDr. 

Františku Škodovi (1801–1888), zakladateli 

plzeòské nemocnice, jednomu z nejzámož-

nìjších a  nejvlivnìjších plzeòských mìš�anù 

reprezentujících konzervativní, zemsky vlaste-

necké zámožné vrstvy, které se však podle 

autorèiných slov „nikdy nesmíøily s dravým 

duchem prùmyslové revoluce“.

Studium lékaøství  uèarovalo i Františkovu 

mladšímu bratrovi Josefu Tomášovi (1805– 

1881). Poté, co ho jako mladého lékaøe od-

mítla Plzeò i Praha, strávil vìtšinu svého 

profesního  života  ve Vídni. Veškeré síly vì-

noval výuce na Vídeòské univerzitì a pùso-

bení ve Vídeòské všeobecné nemocnici, kde 

spolu s královéhradeckým rodákem Karlem 

Rokytanským a Johannem Opolzerem, rodá-

kem z Nových Hradù, tvoøil vìdecké jádro 

ústavu. Také jemu se dostalo veøejných poct – 

byl jmenován nositelem Øádu Železné koruny 

tøetího stupnì a císaøským dvorním radou.  

Tøetí portrét náležející Františkovu synovi 

Emilovi (1839–1900) lze shrnout autorèinými 

slovy, podle níž jeho pøíbìh „pøesnì zapadal 

do prototypu dobových pohádek o chudém 

chlapci, který se z leštièe bot propracoval na 

øeditelské køeslo podniku a vydìlává milióny“. 

Legendární zakladatel a tvùrce Škodových 

závodù, jejich hlavní akcionáø, èlen a pøed-

seda správní rady byl jmenován doživotním 

èlenem Panské snìmovny rakouské øíšské 

rady, nositelem  Øádu Železné koruny tøetího 

stupnì, místopøedsedou Pražské železáøské 

spoleènosti, èlenem státní železnièní rady       

a správním radou rakouské poboèky pojiš-

�ovny Lloyd. Svým úsilím, zkušenostmi zís-

kanými na cestách po Nìmecku, koupí Vald-

štejnových strojíren, ale také výhodným 

sòatkem s Hermínou Hahnenkammovou se     

v Plzni vyšvihl do èela nìmecké honorace. 

Jako podnikatel mìl smysl pro zajímavé 

zakázky, by� se vedle strojírenského, dùlního 

a hutního  zaøízení jednalo i o výzbroj armády. 

Autorka velmi umnì spøádá fakta i legendy, 

panující o Škodovì osobnosti, jejichž ohlasy 

bychom v Plzni zaslechli i v souèasnosti:  

„Dobrý vztah k dílu, pøesnost, zájem dovedl 

ocenit. Nejen vyšší mzdou. Chodil mezi své 

lidi, na tváøi místa øešil soukromé problémy. 

Byl pøesvìdèen, že v práci nalézá ocenìní     

a pøedevším sociální jistotu v dobì hospo-

dáøské krize. Nabývá k podniku silný osobní 

vztah. Bìhem tøiceti, respektive  padesáti let, 

jak se Škodovka rozvíjela, vytvoøila se v ní 

osobitá vrstva vìtšinou vysoce kvalifiko-

vaných dìlníkù zamìstnaných v nìkolika 

generacích. Na pracovišti mívali privilegované 

postavení, na spolupracovníky znaèný vliv.     

Z osvìdèených pak  vybíral dozorce, dílove-

doucí a mistry, na nìž se mohl spolehnout.“ – 

„Ve spoleènosti nezapøel vrozené geny. Mìl 

povìst srdeèného èlovìka, spolehlivého part-

nera. Rád hodil do ringu i košilatý vtip. Za     

to od politiky se odtahoval, jak mohl. Trapnì 

šlápl vedle, když odmítl návrh na povýšení   

do baronského stavu. Mezi vládními kruhy si 

zbyteènì nadìlal zlou krev a pøivolal na sebe 

další letitou skvrnu. I pøes nechutné podrazy   

a tøenice se však firma koncem století pro-

pracovala na nejvyšší pøíèku. Produkty ocelár-

ny a zbrojovky jí získaly pevné místo na svì-

tovém železáøském trhu. Její tvùrce udìlal   

ze západoèeské metropole jednu z hlavních 
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evropských bašt strojírenského a zbrojního 

prùmyslu. Dodnes je vzorem moderního 

manažera, protože úspìch založil na techno-

logickém náskoku a na kvalitì.“ 

Beletrista má právo nahlédnout i do nej-

pøísnìjšího soukromí. Škodovo manželství      

a jeho soužití s Hahnenkammovou rodinou 

zøejmì nebylo ideální. Zde se však autorka 

nepouští na tenký led. Zùstává jen na úrovni 

Škodových zálib, mezi nìž patøilo cestování 

do exotických konèin a lovecká vášeò.

Øada poct se kupí i pod fotografií Emilova 

syna Karla: „Èlen a pøedseda správní rady 

Škodových závodù, jejich generální øeditel, 

generální inženýr námoønictva a dìlostøe-

lectva, držitel velkokøíže Øádu Františka 

Josefa a císaøský tajný rada.“ Bohužel se     

mu nepodaøilo kráèet v otcových šlépìjích  

tak, jak by si býval pøál. Škodovku vedl 

støídavì s jinými øediteli v dobì sociálních 

nepokojù a pøes tragické události první 

svìtové války. Nová republika ho nepøijala.     

Z firmy vystoupil a stáhl se do ústraní. Žil 

støídavì v Curychu, Vídni a Mnichovì. Roz-

pad rodinného života pøedznamenal i osud 

jeho tøí dìtí – Emila (1908–1945), Hedviky 

(1876–1966) a Karla (1910–1945), jimž jsou 

také vìnovány poslední spisovatelèiny por-

tréty.  

Kniha je doplnìna bohatou fotografickou 

pøílohou, v níž nechybí ani peripetie s ulo-

žením ostatkù rytíøe Emila Škody na Miku-

lášském høbitovì, osudy zámku v Žinkovech 

èi vypracovaný rodokmen pøedkù, potomkù     

a pøíbuzných Škodovy rodiny. Podobnì jako 

ve všech svých beletristických dílech i zde 

autorka neopomnìla pøipojit rejstøík osob.

Pøi práci nad knihou Korandová pracovala 

stejnou metodou jako u ostatních románù. 

Opírala se pøedevším o fakta èerpaná z ar-

chivních materiálù, vyslechla i mnoho dosud  

v Plzni žijících pamìtníkù a odborníkù, kteøí   

ji zasvìtili do problematiky chodu prùmyslo-

vého podniku. Koneènì jako plzeòská ro-

daèka, která v Plzni strávila pøinejmenším svá 

studijní léta a profesní poèátky, musela žít 

biorytmem, který Škodovka západoèeské 

metropoli po více než jedno století  urèovala. 

Vùbec jako jedna z prvních beletristù a his-

torikù se pustila do „odtajòování“ historie 

rodiny Škodù, která byla v pováleèném ob-

dobí jak pro spisovatele, tak i badatele 

nepopulární.  Za tento poèin jí patøí dík všech 

Plzeòanù, jejichž životy – a� v dobrém èi zlém 

– byly po mnoho generací osudovì spjaty      

s tímto obøím prùmyslovým podnikem.

Marta Ulrychová           

Vážená a milá paní Gerzanicová!

Milá paní Hano, chtìla bych Vám popøát     
k Vašim narozeninám, ke krásnému jubileu, 
hodnì štìstí a zdraví, úspìchy a plno energie, 
kterou já u Vás naèerpávám.

Vážím si moc toho, že Vám mohu zate-
lefonovat, že mne pozvete na kafíèko do Vaší 
krásné vily se zahradou, kde bývá i Vaše dce-
ra Rafaela, a že se mùžeme setkávat ve mìs-
tì pøi rùzných spoleèenských pøíležitostech.

Také chci pøipomenout naši poslední akci, 
besedu o Austrálii v Saloonu na Roudné         
v listopadu minulého roku. Byla tam nako-  
nec hodnì živá, zajímavá diskuse s pøáteli. 
Lidé potøebují Vás a Vy potøebujete kontakt    
s lidmi, a to mì tìší.

Ráda si proèítám gratulace – básnì, které 
mám od Vás k mým narozeninám, kdysi psa-
né i mému manželovi. Chci též pøipomenout  
a podìkovat za ubytování pro spisovatelku 
Marii Korandovou, které jste poskytovala 
krásné zázemí, když pøijíždìla z Bratislavy. 
Jste mecenáška umìní. Jste vlastenka, což 
už se nevidí èasto. Proto máte tolik ocenìní    
a také proto Vám udìlili v Senátu ÈR v roce 
2009 titul Významná èeská žena ve svìtì.

Jen jsem chtìla zdùraznit, jak si Vás vážím 
a obdivuji Vaši vitalitu. Tak ještì jednou vše 
nejlepší k jubileu. Doufám, že naše pøátelství 
bude pokraèovat i nadále a že spolu ještì 
nìjakou besedu udìláme.

Srdeènì a s úctou 

                  Vaše Vlasta Nosková
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Miloslav Krist

ZAPOMENUTÉ IDOLY

Miloslav Krist

Hrdinové mé (ne)povinné školní èetby
v dnešním svìtì – Rychlé šípy a spol.

ÍP ŠE HAHA-BIMBI 

ÍP CÍ SE PROHL SILI

ZA LIDSKO R VNÍ ORGANIZACI

LANT ŽN CÍCH...

A TVRDE PO V ECH

HA
PREJ
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Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) - výtvarník a publicista

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

Hana Gerzanicová (1928 Plzeò) - básníøka

Ilona Gruberová (1970 Plzeò) - pedagožka a kulturní publicistka

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

Oldøich Janota (1949 Plzeò) - hudebník, literát a výtvarník, žije v Praze

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

Filip Koryta (1989 Kraslice) - student FF ZÈU, slumer a hudebník, žije v Plzni

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

Vlasta Nosková (1942 Díly na Chodsku) - pøekladatelka, žije v Plzni

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

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

Marta Ulrychová (1952 Plzeò) - etnografka, publicistka

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