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EDITORIAL 1

Koho víc plzeòskýmu literasnobstvu dotáhnout?

Jan Sojka

Tato filosofická, pøímo hamletovská 
otázka padla na jedné dávné „hospod-
skomejdanové akci“, v Plži však nìco 
podobného øešíme èíslo co èíslo, aèkoli 
bychom nemluvili takto bez okolkù o nì-
jakém literasnobstvu. Na druhé stranì 
nám jde pokaždé o prokazatelnou este-
tickou hodnotu textu, takže nìkterým 
autorùm je záhodno se na hony vyhýbat. 
I když šanci má každá a šanci má každý. 
Kolikrát by staèilo o poznání více tvùrèí 
káznì! Do plží ulity tudíž „dotahujeme“   
èi vtahujeme vše, co by podle naší mínky 
mìlo a mohlo ètenáøe tak èi onak za-
ujmout. Tedy i v èervnovém Plži.

Zaèneme upozornìním na dvì autor-
ské rubriky, které se v tomto mìsíci bo-
hužel uzavírají. Kdyby byl býval Jaromír 
Komorous dál mezi námi, urèitì by v ní 
pokraèoval a mohli bychom se tìšit na 
každé pokraèování, osud tomu však 
chtìl jinak. Naopak Jan Sojka uspoøádal 
materiál do šestidílného cyklu, není 
ovšem vylouèeno, že nìkdy zveøejní  
také nìco málo z nejtajnìjších deníkù 
Antidivadla, kdo ví! Další letošní rubriky 
jsou i nadále páteøí Plže, a� jde o Milana 
Èechuru, Iva Fencla nebo Marka Veleb-
ného. Nemluvì o „kristovském“ kresle-
ném seriálu na s. 28.

Západoèeskou poezii v èervnovém 
èísle našeho èasopisu dùstojnì repre-
zentují jednak básnì z pera chotìšov-
ského výtvarníka Jiøího Posledního, jed-
nak starší èili již døíve napsané, leè 
drahný èas neuveøejnìné verše Mileny 
Hasalové. Dlouho jsme zejména v prù-
bìhu usilovného zápolení s limitovaným 
rozsahem Plže odkládali otištìní Vy-
cpanin Karla Adamuse, až teï se však 
poštìstilo a autorovy takøeèené pouèné 
texty koneènì spatøily plží svìtlo svìta. 
Co dále? Trocha satiry a spoleèenského 
sarkasmu nikoho nezabije, ba dokonce 
nám pomáhá uchovat si zdravou mysl     
v kýžené míøe: proto rádi otiskujeme 
aktuálnì bodlinatý pøíspìvek Stanislava 
Bukovského.

Plží prvotinou je v tomto èísle povídka 
èi próza Renaty Nové, kterou zaøazuje-
me do rubriky Mladý Západ a u níž mi-
mo jiné oceòujeme autorèin, u mladých 
literátù spíše výjimeèný, epický rozmìr. 
Ještì nìco? Samozøejmì pøání klidných, 
ba požehnaných prázdninových a dovo-
lenkových mìsícù, na jejichž poèátku 
snad ètenáøi uvítají taktéž vydání tradiè-
ního, jenže jako obvykle nerubrikového 
dvojèísla Plže.



2POEZIE

Dotýkati se snù
Jiøí Poslední  

xxx

Kde mám vepsán svùj osud? 
Je to opravdu ve hvìzdách? 
Nebo snad v dlaních? 

Vidìl jsem oèi sebevraha, 
smíøené, odhodlané, klidné

Kde mám vepsaný svùj osud
ale stále nevím 

(4.11. 2013 se obìsil pan Richard P., 76 let)

xxx

Bylo ticho, jako v opuštìných kaplích,
prázdných srdcích, vyschlých
                                            manželstvích
 
Pak zafoukalo, jen tak tiše, nesmìle
…NADÌJNÌ 

(duben 2013)

xxx

V lednových jabloních
je úlek zimy

V kvìtnových tøešních pak 
pøíslib jara 
V našich srdcích již dlouho leží sníh 

Vypadá to, že se už neoteplí, 
léto nás snad zahøeje alespoò
vzpomínkami 

(èerven 2013)

xxx

Jednoho dne jsi odešla, 
pøešlo jaro, léto a nìkolik zim
 

Pak jsem tì zahlédl v kvìtnu, 
zastavil jsem se já, zastavilo 
se mé srdce

Rùženec ve tvé ruce šeptal, 
že už nejsi osamìlá

xxx

V parcích je bílo, 
jako na duších dìtí

Také ty pøicházíš
v bílém k èerné vránì

Tvé oèi, tvé prsty, tvá ústa, 
jako z dávných obrazù

Je snad ZAKÁZÁNO 
dotýkati se snù?

(leden 2014)

xxx

Èas zbarevnìl podzimem, 
z dlaní mé matky odletìl prstoklad

Køièící žluna si náhle vzpomnìla
na slunovrat a poletující listí
je zima naneèisto 

První svíce v adventním vìnci
èeká na brzké probuzení

(listopad 2013)

xxx

To bylo v ten èas, 
kdy odletìli ptáci

To bylo v ten èas, 
kdy jsi odešla ty
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Oèi vymyté od pláèe, 
tìlo zmuèené pùstem

A na duši jizvu

To bylo v ten èas, 
kdy jsme oba byli
potøeštìni rozchody 
a slepou hrdostí 

xxx

Pøipomínáš mi jabloò 
obèas rozkvetlou, 
zkrušenou vìtrem 

Zasažena bleskem lásky
zèervenáš

xxx

Nemám rád v posteli 
knihy s básnìmi,
rozkradou tì sny, 
vyplení souèasnost 
a prchnou

Mám rád v posteli básníøky 
Jen žádnou poezii  

(2015)

xxx

Navštívení

Pøijdeš se sklopenýma
oèima a øekneš,    
že mì asi…
že už dlouho…

Já to jen tak pøejdu, 
což nechápe ani
tvùj pes

Nevím, je zemì kulatá?

A najednou „�uk“

spadl mezi nás kaštan

Ty jsi se podívala k nebi, 
já se podíval na tebe 
…a stále ještì nevím 

xxx

Vyprávìl jsem pøíbìh o spícím ptáèku,
tekly ti slzy a už jsi vìdìla, že je to lež 

Jedna z tìch mnoha lží, které si øíkáme
ve chvílích, kdy si myslíme, že jsme
                                                    milosrdní 

xxx

Kam jsi dala svoje tìlo, 
kdysi jsi mnì jej darovala
a dar se neprodává

A bylo-li ti ukradeno, jak øíkáš,
pak a� shoøí nastotisíckrát ten
PACHATEL NEZNÁMÝ 

Dnes už oba víme, že volat Interpol 
je ztráta èasu, kterého se nedostává 

 
xxx

Poslední ráno pøed vìèností
a pod duchnou je tak blaze 

Ještì jednou tak zmáèknout 
fòuknu „Nikdy se nevrátí
pohádka mládí“ 

Na okno tluèe vìtvièka višnì
„To jsem se ale polekal“ 

A když se oèi znovu zavírají,
nemysli na svítání 

Doufej jen, že spánek bude 
milosrdný 
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xxx

Zbývá
zajít pro drobnou øezbu
z olivového døeva
do obchodu s voskovicemi a tlachy
(do vosku kreslím oblièeje
      – je to zábavné
tváøí se všelijak)

Kousek italského srdce
horniny
      – to je jedno
hlavnì když je to podstatné
a koøenìné
Pro dny horké a dlouhé
Zajít si jen tak
pro nic
za nic

Kousek italského srdce
Milena Hasalová  

xxx

Ráno se spustil déš�, 
umyl všechny støechy, 
osprchoval kaštany
Náhle probuzení ptáci
si štìbetají 
„To zase bude den“

Já sedím u kamen, 
pøikládám novinovou 
pøítomnost,
obèas pøibalím svoji 
minulost
a bláhovì si namlouvám, 
„že to nebude tak špatné“

Dál prší, a tak ještì
pøiložím své touhy, 
ponechám si jen 
trochu snù
a neúspìchù 

Pak pøivøu oèi
a poslouchám, 
jak stále prší…

kap, kap, kap

„To zase bude uchcanej den“ 

xxx

V køídlech ptákù
je svoboda
Ráno plné pochybností

V køídlech ptákù
nezmìrné dálky
Den obehraných lží 

Veèer sepjaté dlanì 
jako køížek na polním rozcestí
Nekøiè, nezoufej, pokornì èekej
na milosrdný sen

Ráno plné pochybností
Den obehraných lží
Veèer sepjatých dlaní 

xxx

Z fòukavých tónù klarinetu
starého mládence slyšet je 
samota

Co zbývá? 
Ètyøi stìny, 
staré album, 
oteklé nohy
a vlastní svìt, kde èasto se šílí 
A bìda každému, kdo neumí alespoò hrát 

Když zbude už jen vlastní svìt, to èasto
                                      hodnì, hodnì bolí 

POEZIE
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Rytmus

Úlomky bezejmenné planety
co hyzdí je grimasy
aè nemají oblièejù
okamžiky prvního zživotnìní
jen dokonaleji vyprázdní povrch
nebo� prach jsou
a to bez vytáèek

V mrtvém šeru
žíznivì po horkých sluncích
jichž nevidno
a stále kolem a kolem

Schielející

Na náèrtku secesního sofa
se choulil akt
s útlými rameny
køehèími než ranní croissant
stejnì zavinutými
do chladného saténu
s tišenými køiklavými ornamenty
a stejnì pøedhazovanými
k dennímu tisku

Z pozùstalosti

Klec s japonskými rybkami
šachovnicovitého typu
Dandyovsky útloboký hranol
Archivní láhev s prasklinou
a postmoderním obsahem
Korzet pro vesmírná tìlesa
s oblièejem
a
krátké okamžiky
na nìžném pøedmìstí
za úèasti vùnì deštì
a mokré psí srsti
a domù porostlých lišejníky
a povadlých kopretin
Odkazuji
Životu té bytosti
co stála za doširoka otevøeným oknem
kouøila cigaretu
a oèividnì vìdìla vše

xxx

Je jisté
že ze stromù
spadalo množství ptákù
(líných a zmrzaèených)
jež se pod stromy kupí
a nebo� vìtve
(podobné liliím èi pažím)
jsou dost vysoko
zakrývají již tak krásný kmen
(peèlivì strukturovaný
a zakøivený podle psychologických
                                                    pouèek)

Jak se tak brouzdám
vrstvou toho planého ptactva
myslím na orgány
kterých jsem se vzdal
zanechav je kdesi
abych mohl volnì dýchat zde
a které ti opeøenci pozøeli
a nosí je v sobì

Nesahají mi dosud ani po kotníky

xxx

Progresivní paranoia
nemajíc vøedových ložisek
šíøila se zákeønìji
To ona
opìt
Zatracení hadi na poduškách
už ani jablka nepotøebují

Nemyslím že je to ideální
i když míti páku
byl by zde dùlek pøehluboký
      – nebo� pojïme do dùsledkù
To ona...
opìt...
Ach tak, sleduje mì
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Vycpanina je pomìrnì složitý a znaè-
nì nepøehledný slovesný útvar. Postavy 
vycpanin procházejí všemi svìty, vše-  
mi èasy, pohybují se ve všech živlech     
a projevují se ve všech skupenstvích. 
Poèet postav je sice koneèný, avšak 
množství promìn, jimž jsou vystaveny, je 
bez konce.

Do práce

„Stýská se nám po vycpaninách, ne-
mohli bychom zase slyšet pár vycpa-
nin?“ žádali mistra žáci. „Kdo chce slyšet 
vycpaninu, a� si ji sám vymyslí a vyprá-
ví. Tøeba ty!“ ukázal mistr na jednoho      
z ostatních žákù. Nastalo ticho. „To se 
snadno øekne ty,“ ozval se za chvíli žák, 
„ty! Øeknìte mi napøed, jak na to.“ „Tak 
dobøe,“ souhlasil mistr. „Za starých èasù, 
když se ve svìtì ještì bojovalo v záko-
pech, tak voják, který vystrèil hlavu ze 
zákopu ven, byl okamžitì støelen nepøí-
telem kulkou do hlavy a padl na místì 
mrtev. Zákopy byly vojákùm domovem, 
útoèištìm, kulky a to støílení byly pro nì 
pøíbìhy. Teï, za èasù zrychlenìjších, 
není zákopù a také není kam se uchýlit, 
zakopat, zavøít, nebo� není domovù ani 
útoèiš�. Myslíme si, že je mír, není tøe- 
ba se ukrývat; ovšem nepøítel, støelba     
a smrtící kulky nás dál ohrožují. Staly se 
z nich pøíbìhy, kterým øíkáme vycpaniny. 
Uchvátily èlovìka a útoèí na nìj, valí se 
svìtem. Laviny vycpanin se valí svìtem 
a hrozí, že na sebe nabalí svìt, hrozí,  
že všechny svìty zavalí. Z toho vyplývá,“ 
zvedl mistr ukazováèek, „že ten, kdo vy-
strèí hlavu do svìta, je zasažen vycpa-
ninou. My, kdo putujeme po Dnì, hlavy 
nemáme, takže abychom lapili vycpa-
ninu, vystrèíme ruku…“ „Copak støelba, 
kulka a smrt se dá pøirovnat k vycpani-

Vycpaniny
Karel Adamus 

nám?“ divil se jeden z ostatních žákù. 
„Proti vycpaninì,“ øekl mistr, „je kulka 
nepatrná drobnost, malièkost, zasáhne 
do hlavy jednoho, dva… Vycpanina však 
zasáhne, jak jsem øíkal, tøeba celou zem, 
celý svìt, nìkdy i všechny svìty! Tedy,“ 
ukázal mistr na jednoho z žákù, „vystrè 
ruku!“ Žák vystrèil ruku do svìta a stáhl  
ji zpìt. „Vycpaniny jsou sestaveny tak,“ 
øekl mistr, „aby jedna vycpanina uspo-
kojila, nadchla a potìšila co nejvíc lidí.   
U pøíbìhù putujících s námi po Dnì je 
tomu naopak. Z miliónu pøíbìhù se žáka 
nedotkne ani jeden, pokud mu není ten 
pøíbìh, jak se øíká, ušit na míru. Poutník 
jde, potkává pøíbìhy, míjí se s nimi do    
té doby, než potká pøíbìh, který je mu 
urèen, který hledá a se kterým se poslé-
ze spøátelí. Trochu se tìmi vycpaninami 
zaplevelíme. Pøíbìhùm putujícím po Dnì 
vycpaniny nevadí, jdou totiž mimo nì,    
je to tedy jen na nás. My se pokusíme     
s nebohými vycpaninami spøátelit, na-
pravit je, a pokud to pùjde, ukázat jim 
smìr, cestu, školu, žáky a mistry. Úvod-
ní èástí žádná vycpanina nezaèíná, po-
slední èástí žádná vycpanina nekonèí. 
Zaèátek i konec zùstává otevøený a kaž-
dá vycpanina buï následuje, anebo 
pøedchází. Všechno na svìtì má své 
pokraèování, jen každé pokraèování se 
dìje nìkdy jindy a také nìkde jinde.   
Není tøeba se starat, kde, není tøeba se 
znepokojovat, nìjaké to pokraèování je 
vždycky po ruce, vždycky se nìco najde, 
lavina se øítí, vichøice fièí, voda stoupá, 
oheò se rozhoøívá, ledovec se sune,  
zvìø hledá úkryt, èlovìk jde do práce… 
Pokraèuj,“ pobídl mistr žáka.

„Zazvonil budík. Bankovní úøedník    
se probudil, ještì chvilku se povaloval     
v posteli a pak šel do koupelny. Postavil 



7

se pøed zrcadlo, stál, prohlížel se. Umyl 
si tváø, nasadil si brýle. Nic nevidìl.     
‚Že by to nebyly moje brýle?‘ pomyslil si, 
chvíli stál a rozhlížel se kolem, ale za 
chvíli se rozkoukal a zaèal s péèí o svùj 
vzhled. Upravil si vlasy, oholil vousy       
a postupnì probíral všechny èásti tìla, 
všechny otvory, dutiny, vnitønosti, mo-
zek, jednotlivé oblasti mozku, poèítal od 
jedné do milionu a zpìt, pohnul všemi 
klouby, pak chvíli pøešlapoval. ‚Teï  
zuby,‘ øekl, ‚zuby, zuby, zuby a úsmìv. 
Úsmìv. Úsmìv bankovního úøedníka: 
lesklý, jemný, mírnì vypouklý ret, snì-
hobílé zuby, rùžový jazyk, vùnì z huby.‘ 
Nanesl pastu na zubní kartáèek a krou-
živými pohyby si èistil zuby. Po vyèištì- 
ní zuby vycenil. Chvíli stál pøed zrcadlem 
s vycenìnými zuby. ‚Døív to mìli lidé 
pohodlnìjší, kartáèky na zuby nebyly, 
zuby se neèistily,‘ prolétlo mu hlavou, 
‚umírali sice døív, ale banky nebyly. Ta-
kový dávný èlovìk… (pøenesl se v èase), 
takový dávný èlovìk zemøel tøeba ve tøi-
ceti letech se zdravými zuby, žraly se 
vìtve, kùra, koøínky, bobule, oøechy i se 
skoøápkami, písek, kosti, kamínky, nì-
kdy i jíl…, samoèisticí strava, zvláš� 
písek, kamínky a jíl. Taková zdravá, pøí-
rodní, syrová, pøirozená strava èistila 
jazyk, zuby, sliny, kùži, vlasy, chlupy, 
kosti, morek, jícen, krev, klouby, kloubní 
maz, hnis, pot, sliz, svaly, slzy, srdce, 
plíce, bránici, ledviny, játra, žaludek, 
slezinu, žluè, moè, støeva, mozek, myš-
lenky i stolici. Kdepak zrní, to pøišlo až 
pozdìji. Zrní, vlastnictví, kultura, peníze, 
banky, životní prostøedí, pojiš�ovny, vál-
ky…‘ uvažoval pøed zrcadlem s vycenì-
nými zuby. Vidìl se, jak bìží pralesem   
a loví. Štval spolu s kamarády nìjaké 
zvíøe, uštvali je, ubili, rukama rvali maso 
a cpali se, to byly èasy! Vrátil se zpìt,   
do souèasnosti.  ‚Nuda, pomyslil si, lepší 
by bylo jít na ten lov.‘ Šel do komory pro 
pušku, otevøel okno a namíøil pušku do 
volné krajiny. V hledáèku dalekohledu 

uvidìl pózující krásku. ‚To není možné! 
Jsou všude!‘ prohodil udivenì. ‚I v puš-
ce!‘ Venku pršelo, vítr rval ze stromù listí, 
stromy se ohýbaly, vìtve se lámaly. ‚Na 
lov poèasí není,‘ øekl si, ‚možná ryby, 
rybaøení,‘ napadlo ho. Podíval se smì-
rem k moøi, bylo krásné poèasí, pláž 
pøeplnìná, na pláži, na vodì, ve vodì, 
nad vodou, pod vodou pózující krásky. 
‚To by bylo nadlouho,‘ zavrhl i rybaøení. 
‚Nedá se nic dìlat, jsem bankovní, zod-
povìdný, dobøe placený úøedník, budu 
muset do práce.‘ Nasadil si brýle, ty, kte-
ré nosil do práce, opìt chvíli nic nevidìl, 
praštil se do rámu dveøí, naskoèila mu 
boule. ‚Každý den hùø vidím, kde jsou ty 
èasy, kdy jsem byl kluk.‘ Uvidìl se jako 
kluk, jak jede na kole a padá, pak se vi-
dìl, jak sedí na lanovce a padá z la-
novky, pak letìl dlouho vzduchem, padal 
ze skály, na hlavu mu spadl tìžký py-
tel…, ‚to se to padalo, když jsem byl mla-
dý; to byly údery do hlavy, to byly facky, 
pády, kopy, to byly rány, to byly boule!‘ 
Když se trochu rozkoukal, obul si boty, 
hodil na sebe svrchník a šel do práce. 
Zastavil se u øeky a chvíli pozoroval rac-
ky. ‚Vltava, Praha, Tøinec, Ostrava-Svi-
nov, Praha, Vltava,‘ pomyslil si, hodil 
rackùm kus rohlíku a zavolal na nì. 
‚Ptáci! Moji milí ptáci! Kamarádi! Dneska 
budu v práci!‘ a bezmyšlenkovitì zamíøil 
na zastávku tramvaje. Nasedl na první 
tramvaj a jel do práce. Za hodinu se 
vzpamatoval. ‚Co je? Kde jsem? Kdo 
jsem? Kdy jsem?‘ Vystoupil a šel na le-
tištì. Na letišti byl zmatek. Honili tam 
nìjakého zloèince. Bankovní úøedník 
vešel do budovy a pøímo ve vchodu ho 
maskovaný zloèinec srazil k zemi. Po 
zádech se mu pøehnalo asi dvacet mas-
kovaných strážníkù, kteøí zloèince honili. 
Poslední maskovaný strážník zasadil 
bankovnímu úøedníkovi do hlavy ránu 
malíkovou hranou a nasadil mu pouta. 
Když se probral, ležel na zádech. Po 
tváøi mu lezla moucha, vzpamatoval se. 
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‚Tobì je líp, muško milá, muško zlatá, 
muško èeská, muško mourovatá,‘ prolét-
lo mu bolavou hlavou, ‚jsi všude a nemu-
síš do práce, nemusíš vydìlávat pení- 
ze, bankovka je pro tebe špinavý cár 
papíru, svaèina, hromada hnoje, krysa, 
pokusná myš, ondatra, otøes, borovièka, 
pentle, odpad, koleèko, tryskáè, slepice, 
rozklad, hladce, blahopøeji, èelem vzad, 
kdybych byl ministerským pøedsedou 
všech vlád, jen tebe bych chtìl za po-
radce.‘ Trochu mu tøeštila hlava a bolelo 
ho celé tìlo. Stojí mi to za to chodit do 
práce?!“ 

„Bankovní úøedník se zvedl a chtìl 
odejít. Zjistil však, že má na jedné ruce 
pouta, druhá strana želízek byla pøipnuta 
k zábradlí. Trhl rukou, zábradlí se utrhlo, 
a tak šel ven i se zábradlím. Vyšel ven 
pøed letištì. ‚Poèkejte,‘ uslyšel. Bezdìè-
nì se pøikrèil; èekal, odkud pøiletí facka, 
ale to na nìj køièel nìjaký pobuda, po-
sedávající pøed halou. ‚Poèkejte, sun-
dám vám to,‘ odemkl špendlíkem pouta, 
sebral zábradlí a hodil je na vozíèek. 
‚Šrot,‘ dodal. ‚Každý den je toho asi tu-
na. Na letišti je dneska zloèincem každý,‘ 
vysvìtlil mu pobuda a napil se piva. 
‚Máte otisky prstù?‘ Bankovní úøedník se 
podíval na prsty a chvíli si je prohlížel. 
‚Nemám,‘ øekl, ‚asi mi je na letišti sejmu-
li.‘ ‚Tak vidíte,‘ øekl pobuda. ‚Nemít tak 
silné brýle, tak si toho ani nevšimnu,‘ 
divil se bankovní úøedník. ‚Proè je máte 
tak silné?‘ zeptal se pobuda. ‚Bezpeè-
nostní pøedpisy, ochranné pomùcky,‘ 
vysvìtloval bankovní úøedník, ‚pracuji      
v bance, znáte to, prachy, prachy, pra-
chy…, jsou jich miliardy. A jsou hodnì 
zneèištìny. Hodnì! Kdybych ty prachy 
vidìl na vlastní oèi, jsou z toho zánìty, 
køeèe, slepota, vidiny, zoufalství, šílen-
ství, zuøivost, nenechavost, noèní prcha-
vost, nepøíèetnost, nesvéprávnost a jiné 
choroby.‘ ‚To vám vìøím,‘ øekl pobuda, 
‚mnì staèí vidìt, co se dìje tady, na 

letišti. To už není jako døív, letadla sice 
létají, ale co se dìje na letištích! Letištì 
padají! Neuvìøitelné! Co to máte na èe-
le?‘ zeptal se. ‚To bude asi mùj porad-
ce,‘ vzpomnìl si bankovní úøedník na 
mouchu. ‚Mùže takové letadlo onemoc-
nìt?‘ zeptal se bankovní úøedník bezdìè-
nì. ‚Ani bych se nedivil,‘ øekl pobuda, 
‚ono se øekne vysoké nebe, nekoneèná 
obloha, vzdušné moøe, hluboká modø, 
ale víte, co všechno je v prostoru? Má-
lokdo si umí pøedstavit, jak je prostor 
zaplevelen všemi tìmi sny, pøáními, 
nadìjemi, touhami, myšlenkami, názory, 
zámìry, domnìnkami, tvùrèími vznì-
ty…, ani bych se nedivil, kdyby z toho 
letadlo onemocnìlo.‘ ‚To bude asi stejné 
jako v bance, už jste nìkdy vidìl ban-
kovku?‘ zeptal se pobudy bankovní úøed-
ník. ‚Ještì ne,‘ øekl pobuda, ‚pracuji s ko-
vy.‘ ‚Máte štìstí,‘ øekl bankovní úøedník, 
‚to bankovky nauèily lidi zpívat…‘ chtìl 
pokraèovat, ale z letištì se vypotácel 
muž s nasazenými pouty a s kusem 
utrženého zábradlí. ‚Omluvte mì,‘ øekl 
pobuda, ‚musím jít, mám práci.‘ Ban-
kovní úøedník nasedl do auta a jel do 
práce. ‚Dostat se dneska do práce,‘ na-
padlo ho, ‚to není jenom tak, to døív,  
když se chodilo pìšky a nebyly ještì 
banky, jezdil jsem na koni. Co jsem       
to tenkrát dìlal? Èím jsem se živil?‘  
chvíli mu to leželo v hlavì a vybavil si 
jen, že mìl hodnì dìtí, neumìl èíst, 
neumìl poèítat. ‚To je pokrok,‘ napadlo 
ho, ‚teï jsem bankovní úøedník! To je 
pokrok!‘ Zamyslil se. Vynoøily se otázky. 
‚Kdo jsem? Nevím. Kým jsem? Ban-
kovním úøedníkem. Kam jdu? Do práce. 
Proè? Proè? Kudy? Kdy? Kterým smì-
rem? Ve které bance to vlastnì pra-  
cuji? Nejsem náhodou uèitel? Nejsem 
uèitel? Nejsem. To bych nejel v autì, ale 
bìžel smìrem k tomu bìhu urèeným, 
nejlépe po pøeponì,‘ chvíli uvažoval,  
kým je a kam jede. ‚To døív,‘ napadlo ho, 
‚døív, když jsem nìkde byl, tak jsem tam 
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chybìl, ale dnes? Dnes nìkde nejsem   
a jsem tam nadbyteèným. Ale nebudu si 
zatìžovat hlavu. Nìkam dojedu, nìkde 
zastavím, vystoupím, nìkdo mì pozná, 
pozdraví, zeptám se ho, a pak se uká-
že. V dnešní dobì je takový zmatek,     
že jeden ani poøádnì neví, kde je, ani 
èím je, ani zda vùbec je; žádná jistota.  
To døív… Uvidíme.‘ Zastavil, otevøel 
dveøe. Vtom mu nìkdo hodil pøes hlavu 
pytel a odstrèil ho. Zakopl, upadl, a než 
se z pytle vymotal, auto bylo pryè. ‚Kdo-
ví, èí to bylo auto,‘ pomyslil si, ‚žádná 
škoda. Èlovìk se vždycky nìjak dostane, 
kam chce. Kolik je vùbec hodin?‘ Zjistil, 
že mu ukradli i hodinky. ‚Žádná škoda. 
Kdoví, èí to byly hodinky a vùbec, jeden 
je vždycky tady, a pokaždé když je tady, 
tak je i teï. Jinak to ve svìtì naštìstí 
nejde. A jisté je, že hodinky ani auto to 
neovlivní.‘ Rozhlédl se kolem a zjistil, že 
je v polích, nikde žádná cesta, stál upro-
støed èerstvì zoraného pole. Kolem hej-
na ptákù. Havran polní, prohlížel si ptá-
ky. ‚Havrani! Kde je sever?‘ zavolal na 
nì. Havrani se rozletìli severním smì-
rem a bankovní úøedník se vydal za nimi. 
‚Vida, i ti zdánlivì hloupí ptáci èlovìku    
v tísni poradí, jen bychom se mìli asi víc 
ptát. Ptáci, ptáci…, kdybychom s nimi víc 
mluvili, aspoò my bankovní úøedníci, 
možná bych byl už dávno v práci, na-
padlo ho manì.‘ Pøišel k nìjakému sta-
vení, na dvoøe uvidìl smeèku psù, jak 
rvou noviny. Vytáhl z kapsy noviny a ho-
dil je psùm; ‚udìlám jim radost.‘ ‚Žerou 
jen nedìlní pøílohu,‘ uslyšel z domku. 
‚Kde to jsem!‘ zakøièel. Z domku se ozva-
lo: ‚Na venkovì!‘ ‚Kde je tady banka?‘ 
zavolal. ‚Ve mìstì!‘ ozvalo se.  Zavolal 
ještì: ‚Je tady nìkde mìsto Praha?‘      
‚V bance!‘ zaznìlo z domku. ‚Milí lidé,‘ 
pomyslel si, ‚vlídní, øeknou vám, kde   
jste a kam jít; prostí a upøímní, jako na 
venkovì,‘ pomyslel si, ‚skoro jako ti ha-
vrani,‘ vzpomnìl na ptáky a šel dál.    
‚Ale ti psi, ti psi, ta rozežranost, to døív 

nebylo!‘ divil se nahlas, ‚To døív, døív psi 
žrali všechno. Všechno, i lejno. A dnes? 
Jen nedìlní pøílohy!“

„Za chvíli pøišel bankovní úøedník na 
nádraží, nasedl na vlak a jel do práce. 
Cestou ve vlaku jej nìkolikrát pøepadli. 
Ani si toho nevšiml. Bìžná vìc, pøipadal 
si jako v bance na pracovním, bezpeè-
nostním školení a cesta mu pøi tom pøe-
padávání rychle utekla. O nic samozøej-
mì nepøišel, nic mu neukradli; bankovní 
úøedník má pøece všechno v bance.       
V prvním mìstì vystoupil a šel hledat 
banku. Tìsnì pøed bankou si všiml, že 
má každou botu jinou. ‚Ty neš�astné 
brýle! Takhle nemohu do práce, to by se 
mi vysmáli. Už vidím ty kradmé výmluv-
né pohledy, mrkání, úsmìvy, šeptání, 
poplácávání, š�ouchání, luskání prsty, 
mlaskání, køupavé brambùrky, srkání, 
funìní, buráky, mnohoznaèné posuòky, 
øeèi… Musím si koupit nové boty.‘ Ve-  
šel do prodejny, posadil se a zkoušel si 
boty. ‚Mìl byste si koupit i nový svrchník,‘  
øekla mu prodavaèka, ‚máte na nìm 
otisky vojenských bot.‘ Bankovní úøedník 
si sundal svrchník, aby si vyzkoušel no-
vý a zjistil, že je nahý. Úplnì nahý. Na 
nohou mìl jen ty nové boty. ‚Zapomnìl 
jsem se obléct,‘ uvìdomil si. Posadil se   
a vzpomínal na prùbìh dnešního rána. 
Hlavou mu v jediném okamžiku proletìla 
celá jeho minulost, novovìk, støedovìk, 
starovìk, pravìk, ale vùbec si nevybavil, 
že by se byl do práce oblékal. ‚Nevadí,‘ 
usmála se prodavaèka mile, ‚my jsme 
tady na naháèe zvyklí. Naproti je banka,‘ 
dodala na vysvìtlenou, ‚u nás se oble-
èete, máme tady pro muže vše.‘ Ban-
kovní úøedník si povzdechl: ‚To je zma-
tek! A to teprve jdu do práce! Co mì asi 
èeká v práci? Ještì jsem se dnes neu-
smál a takovou péèi jsem svému vzhledu 
vìnoval!‘ ‚Mìl jsem si vzít radìji volno,‘ 
napadlo ho. Oblékli ho a koneènì stanul 
pøed bankou. ‚Stùj!‘ zastavil ho strážný, 
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‚Kampak!‘ ‚Jsem bankovní úøedník. Jdu 
do práce,‘ øekl bankovní úøedník. ‚Máte 
na èele mouchu,‘ upozornil ho strážný. 
‚To je mùj poradce.‘ pøedstavil mouchu 
bankovní úøedník. ‚Tak to je omyl, nejste 
ve své domovské bance. Tady, u nás,     
v naší bance, máme za poradce pavou-
ky,‘ sundal si strážný èepici a opravdu, 
pod èepicí mìl pavouka, ‚jsou dravìj-  
ší,‘ dodal. Z banky se ozvala støelba. 
Poplach! ‚Omluvte mì,‘ øekl strážný, 
praštil sebou o zem a vytáhl pistoli, 
‚musím jít, mám práci.‘ ‚To je trápení,‘ 
pomyslel si bankovní úøedník, když od-
cházel z banky do práce. ‚Døív bylo 
všechno jednodušší. Ve mìstì byla jed-
na banka, nìkdy ani ta ne. To dnes…“ 

„Dnem i nocí šel bankovní úøedník se-
verovýchodním smìrem do práce jako 
zodpovìdný a pilný zamìstnanec banky. 
Šel bez oddechu, šel neúnavnì, šel do 
své milé, rodné banky. Už se mu zdálo, 
že zabloudil, až jednoho rána, místo   
aby vyšlo slunce, se setmìlo. Nic nevi-
dìl, jen slyšel. Odevšad, ze všech stran 
se ozývaly zvuky. Zdálo se mu, jako by 
byl v práci, ne však v bance. Žádné pra-
chy nevidìl, nevidìl vùbec nic, jen samý 
prach, moc prachu, syèení, jakési výkøi-
ky, chrochtání, hekání, pachtìní, klopý-
tání o kamení, hrubé kletby, výhrùžky, 
kašlání, zvonìní, šoupání lopat, funìní, 
výbuchy, rachot strojù, bzuèení, sypání 
nìjakého kamení, plivání, dunìní a zase 
hrubé klení, chrchlání, øev, smrad, skøí-
pot, tlumené svìtlo, šel, šel, klopýtal,    
až ho nìkdo strèil do nìjaké klece a octl 
se znovu, aniž vìdìl jak, na denním 
svìtle. Venku se po tak silném dojmu 
posadil na poklop kanálu, zhluboka od-
dechoval a podepíral si dlanìmi zaprá-
šenou hlavu. V oèích mìl slzy, po èele 
mu stékal špinavý pot, na tváøích mour    
a podlitiny, v ústech temné sliny, z nosu 
mu visely èerné vozdry, v kapsách mìl 
prach a prázdnou láhev od koøalky. 
Náhle se ozval ohlušující výbuch, pod 

ním vyšlehl plamen a kanálový poklop, 
na kterém sedìl, se s ním vznesl do 
vzduchu. Sedìl na poklopu a stoupal. 
Vznášel se do výšky. Pøekonal zaprá-
šený vzduch pøi zemi a stoupal výš. 
Nabral takovou výšku, až hluboko pod 
sebou uvidìl zaprášenou, zaoblující se 
zem a sem tam mráèky. Obdivuhodné, 
napadlo ho, když pohlédl dolù, obdivu-
hodné, co všechno musí vzduch snášet, 
co kouøe, špíny, prachu, smradu, umaš-
tìných vodních par, co nepøíjemných 
vìcí je v nìm rozptýleno a vzduch se 
kvùli tomu nehnìvá, nièeho se neštítí, 
nerozèiluje se, je klidný a každému dý-
chajícímu tvorovi poslouží. Kolika tvo-
rùm, kolika vìcem a jevùm je vzduch 
hostitelem. To mezi lidmi, jeden se o 
nìco otøe, trochu se umaže, namoèí, 
nìco mu nevoní a hned vybuchne. Ko-
lem nìj letìlo letadlo. Bankovní úøedník 
zavolal na letce: ‚Kam letíte?‘ ‚Do války!‘ 
volali letci. ‚Tak hodnì mrtvých!‘ zamá-
val jim. ‚Totiž,‘ vèas se vzpamatoval, ‚co 
blázním?! Co blbnu?! Co je? Kdo jsem? 
Kde jsem? Kdy jsem? Proè jsem? Jsem? 
Nejsem? Hodnì mrtvých? To snad ne!´ 
popadl se za hlavu. ‚Co popøát tìm, kdo 
letí do války?‘ uvažoval bankovní úøed-
ník, ‚Hodnì pravdy? Pravda pøece vítì-
zí, ale pravda nebojuje, nebo bojuje?      
S pravdou bojovnou, s pravdou bojující, 
s pravdou vítìznou, s pravdou na bojišti 
bude nejspíš nìkolikanásobnì víc mrt-
vých. Hodnì štìstí? Ovšem, štìstí jed-
noho, znamená ve válce neštìstí èi smrt 
druhého. Lovu zdar? To také ne. Lov dal 
by se pøirovnat spíš k vraždìní. Zvìø 
neútoèí s palnou zbraní v ruce, má jen 
drápy a zuby. Zvìø nevyhlašuje války 
jako podlý nepøítel, nevrhá bomby, zvìø 
horeènì nezbrojí. Èest práci? Je boj, je 
válka prací? O síle pravíme, že pracuje, 
posouvá-li svoje pùsobištì, takže posuv 
tento má kladnou složku ve smìru síly. 
Kdo prohrává, ten práci nevykonává, a� 
se namáhá, jak se namáhá. Prohrávající 
je bøemenem, posouvaným vítìzícím 
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Katastrofa Vlasty Vaøechy
Jaromír Komorous 

Bylo mi šoufl. Na centrální kurt prou-
dily tisíce lidí v oèekávání mimoøádnì 
lítého boje. Na protilehlých tribunách 
hopsaly roztleskávaèky v barvách dneš-
ních finalistù na melodii všepøeživšího 
Michala Davida. Skládal ji kdysi rozjí-

veným patnáctkám na spartakiádu, teï ji 
oprášil, pøidal efekty praskajících dušièek 
a unikajících bublin vzduchu a ten náš 
blbec kustod po tom skoèil jako hladový 
hafan po šunce. Málem mu kapaly sliny 
z úst. Znechucenì frkám.

soupeøem… Ale nic, radìji nic…, pro 
jistotu radìji nic,‘ napadlo ho posléze, ‚líp 
jednoznaènì se nevyslovit, než nìkoho 
urazit, s nìkým se pohádat. Bankovní 
úøedník musí být obezøelý, nesmí stranit 
ani pøíteli, ani nepøíteli, kdoví, kdo zvítìzí 
a pøinese koøist, pøinese zlatý poklad    
do banky. Tak ahoj!‘ zavolal za mizejícím 
letadlem a letci mu odpovìdìli: ‚Ahoj!‘ 
Kanálový poklop, na kterém sedìl, už 
dosáhl vrcholu své dráhy a zaèínal kle-
sat. Jak klesal, uvidìl táhnout ptáky, 
spoustu ptákù, mraky ptákù, myriády 
ptákù. ‚Kam letíte, ptáci?‘ zavolal na nì. 
‚Stìhujeme se!‘ odpovìdìli ptáci, ‚Tady 
jsme už vyhynuli! Stìhujeme se do 
jiného století!‘ ‚Tak š�astné jiné století!‘  
zamával jim bankovní úøedník a snesl  
se na zem. Dopadl pøesnì na kanál, 
postavil se a chvíli se protahoval. Vyhlíd-
kový let, napadlo ho, co èlovìk nevidí, 
když se kousek povznese. Zemìkoule, 
vzduch, prach, mraky, letadla, válka, 
stìhovaví, vyhynulí ptáci…, jeden se ve 
výšce i zamyslí, leccos promyslí, na nì-
co pomyslí, domyslí si nìco a dobøe si 
všechno, co si dosud myslil, rozmyslí. 
Jakýsi muž si sedl na poklop. ‚Nesedejte 
na ten poklop nebo vyletíte do povìtøí,‘ 
varoval muže bankovní úøedník. ‚Právì 
proto na kanále sedím,‘ øekl muž a hru-
bì zaklel. ‚Vy asi nejste místní,‘ prohodil 
muž a hrubì zaklel. ‚Toto je naše mìst-
ská jednotlivá doprava,‘ øekl muž a hrubì 

zaklel. ‚Létáme po mìstì na kanálových 
poklopech pohánìných zemním plynem 
stoupajícím z podzemí,‘ vysvìtlil muž      
a hrubì zaklel. ‚Dùmyslné,‘ divil se ban-
kovní úøedník, ‚a trefíte domù? Dá se to 
øídit?‘ ‚Nedá,‘ øekl muž a hrubì zaklel, 
‚ale øeknìte mi, co se dá øídit?‘ zeptal   
se muž a hrubì zaklel. ‚Kdysi tu byla 
mìstská hromadná doprava, ta byla øíze-
ná, a taky jsme netrefili domù,‘ øekl muž 
a hrubì zaklel. ‚Jdu do práce,‘ øekl ban-
kovní úøedník, ‚je tady nìkde banka?‘ 
‚Není,‘ øekl muž a hrubì zaklel. ‚Banka, 
banka…, snad bánì. Sfara� do bani, se 
tu øíká, tam je práce, ale prachy tam 
nejsou, jen zlato, èerné zlato a prach! 
Moc prachu, moc prachu, moc prachu…‘  
ozval se ohlušující výbuch, muž hrubì 
zaklel, vyletìl i s kanálovým poklopem 
do vzduchu, zakroužil nad domy a kamsi 
zmizel. ‚Zvláštní mìsto,‘ rozhlédl se ban-
kovní úøedník kolem a hrubì zaklel.“ 

„Teï nevím, co dál,“ øekl nejmladší 
žák, když pøíbìh skonèil. „Nikdy nevíme, 
co bude dál, to nevìdí ani proroci, ani 
vìštci. Jsou umìlci, kteøí tvrdí, že vìdí, 
ale takový umìlec nìkam jde, zakopne  
o schod a je s ním…“ Nejstarší žák spící 
u stromu se probudil a vykøikl: „Konec! 
Koneènì konec!“ „S vycpaninami není 
nikdy konec,“ øekl mistr, „i když nepo-
kraèují. Ti, kdo vìdí, co bude dál, ty žád-
né pøíbìhy nepotkávají.“ 

KATASTROFY
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Šmíroval jsem to všechno úzkým vy-
klápìcím okénkem ze šatny v suterénu 
jedné z tribun, ale vidìl jsem dost. 
Natìšený tatínek koupil synkovi klo-
básku s úmyslem hochovi na chvíli 
zacpat ústa. Chyba. Synek se zakousl, 
mastnota mu vystøíkla na košilku a tatík 
nevìdìl nic chytøejšího, než synka za 
pokažené pùldne zpohlavkovat. Jiný 
svou domácí makovou panenku vláèel 
nahoru po schodech tak jemnì, až 
chudák zakopla a kolenem v punèo-
cháèích narazila do následujícího scho-
du. Punèocháèe povolily a holka koleno 
nahé. 

„Tak a máš po ptákách,“ chtìl jí øíct 
pan otec. Uvìdomil si nevhodnost kon-
statování, a tak jen mávl rukou. Vidìl 
jsem, jak se lidi dostávají do pøedzápa-
sového transu. Napìtí se dalo krájet. 
Pøíznivci si navzájem ukazovali vzpøí-
mené prostøedníèky a øvali „to se oslaví, 
to se oslaví“. Naskákaly mi pupínky.      
To nemùže dopadnout dobøe. Èároví 
rozhodèí vylézali na plac v zelených 
bundách, sbìraèi míèkù mìli žluté. Èert 
ví, v èem pøijdou finalisté. Já se nacpu 
klasicky do saka. 

Postupový klíè je rozdìlil hned na 
zaèátku, když je nasadil do èela jed-
notlivých polovin pavouka celého star-
tovního pole a jejich setkání ve finále 
nepøekvapilo. Splnili oèekávání nejvýše 
nasazených a možná i národa. Na jedné 
stranì nestárnoucí Èesílko, vyvedený 
kdysi na svìt Václavem Ètvrtkem, vlast-
nì pùvabný vodník z ještì pùvabnìjších 
pohádek, na stranì druhé jadrný Èoch-
tan, mistrnì uvedený do spoleènosti 
Janem Werichem, vodník letitìjší sice, 
ale nezdolným optimismem opatøený 
borec. A já si mám sednout na empir       
a rozhodovat jim.

Oba fináloví rutinéøi se už léta pre-
zentují bez svých stálých trenérù a pøe-
kvapují své pøíznivce neustálou úèastí     

v knihách, na divadelních prknech i ve 
filmových konzervách. Václav Ètvrtek 
kdysi naložil svou squadru do kádí         
a usadil se s manèaftem u Jièína. Roz-
vrkoèení mladíci za krátký èas zaèali      
o sobì dávat znát. Jména jako Volšo-
veèek, Èepeèek, Krapítko, Kebule a sa-
mozøejmì Èesílko víøili vodu nejen           
v rybníce svého tréninkového centra. 
Zatímco první ètyøi se spokojili s úèastí 
na televizní obrazovce, Èesílko od roku 
1970, kdy pan Ètvrtek necky s budou-
cím hrdinou vylil do sádkové nádrže, 
urazil velký kus cesty.

O generaci starší Èochtan pøišel na 
svìt zprvu jako vynucený živel. Dopsaná 
figura do pøevzatého muzikálu Divo-
tvorný hrnec. Pánové Voskovec a Werich 
ve svém Osvobozeném divadle uvedli 
hru již v roce 1948. Jejich poslední spo-
leèné dílo. Èochtan pøišel na scénu díky 
jejich neumdlévající snaze vnášet èes- 
ké prvky do èeského divadla. Pùvodnì 
americký kus domestikovali dokonale. 

Jan Werich postavu vodníka nejen 
dopsal, ale v její prezentaci nezapo-
menutelnì exceloval. Když si posvítíme 
na Èochtanovu minulost, dojdeme nutnì 
k tomu, že tu máme samotáøe úplnì 
vystøiženého. Na „brekeke“ ale uslyší 
oba. Voda jim bude kapat z trika a cákat 
od rakety. 

Jejich spoleèný manažer pan Waser-
man, známý z filmu Jak utopit doktora 
Mráèka, vylezl z vodovodní keramiky        
a zeptal se, kolik pøišlo lidí. Hodnì, po-
vídám. On, oèividnì spokojený, zalezl. 
Ještì tužtièku, notýsek a jde se na vìc. 
Mám to promyšlené. Budou se klidnì 
øezat, dokud jim raketa nevypadne z bla-
nitých pracek. Jestliže se ale dopracují 
nerozhodného stavu 2:2, na rozhodující 
pátý set zkolabuji. Na to se nechci 
koukat. Dopískat to do konce by zna-
menalo katastrofu, na kterou už nemám. 
Obrovský pohár si zasluhují oba.
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Milan Èechura

Èteè
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Míra Š�ouchal, zvaný mezi kamarády 
Desítka, žil docela spokojený život. 
Nebyl, pravda, žádný génius. Jeho vzdì-
lávání ustrnulo po skonèení deváté tøí- 
dy základní školy a o nìjakou nástavbu 
svých znalostí se ani nepokoušel. Uèòák 
se zamìøením kuchaø prolezl jen tak tak, 
protože ho k smrti nebavilo vaøit, což by-
la docela zásadní pøekážka pøi závìreè-
ných zkouškách. Jeho otec, Míra Š�ou-
chal starší, si rval zbytky svých vlasù, 
nebo� jeho vaøit bavilo a pracoval jako 
kuchaø v jednom dost známém hotelu. 
Pøedevším jeho zásluhou a díky zná-
mostem, které si vytvoøil bezkonku-
renènì skvìlými žebírky, to jeho syn nì-
jak upytlíkoval  a výuèní list dostal.

Tím však jeho zájem o další zdoko-
nalování skonèil. Pøi hledání místa už 
známosti nestaèily a šéfkuchaøi nìkolika 
hotelù, kde to Míra po dobu asi dvou let 
zkoušel, byli hospitalizováni se žaludeè-
ními vøedy, zpùsobené stresem. Nako-
nec se nechtìný absolvent uèilištì uchy-
til v jedné knajpì ètvrté cenové skupiny, 
jejíž majitel dostal jednoho dne nápad, 
že na vaøení zbohatne. 

Zakrátko mu už bylo naprosto jasné, 
že se tak nestane. Mírovy blafy jedli jen 
nìkteøí otrlí hosté zmiòované „ètyøky“,     
a to jen tehdy, když v sobì mìli minimál-
nì šest piv a polovièní poèet panákù,     
a už jim bylo takøíkajíc všechno jedno.

A právì s tìmito štamgasty se Míra  
po nìjaké dobì spøátelil. Když mìl volno, 
a to mìl skoro poøád, protože kromì 
tìchto zoufalcù si nikdo jiný objednat 
jídlo neodvážil, sedával s nimi u jednoho 
stolu a lil do sebe jedno desetistupòové 
pivo za druhým. Díky tomu také dostal 
svoji pøezdívku Desítka.

Jádro této spoleènosti tvoøili Jirka 
Kodeš alias Tenisák, Franta Švec øeèený 
Koule a obì� svých rodièù, kteøí obdivo-

vali vše francouzské, Jean-Paul Èuøík, 
zvaný Belmondo. Všichni byli v prùmìru 
asi o patnáct let starší než Desítka, ale 
intelektuálnì na tom byli stejnì. A pøes-
to, nebo právì proto se u tohoto stolu 
poprvé stalo nìco, co zmìnilo životy lidí 
nejen v této hospodì, ale i ve mìstì,  
kde se nacházela, dokonce i v kraji, kam 
mìsto náleželo, a poté i v celé zemi.

Když na ten okamžik, který to všech-
no zpùsobil, Míra Š�ouchal pozdìji vzpo-
mínal, nikdy nedokázal urèit, zda nastal 
mezi šestým a sedmým èi sedmým a os-
mým pivem. Zcela jasnì si však uvìdo-
moval, že najednou vìdìl, na co jeho 
spoleèníci myslí. Tenisák mìl plnou hlavu 
òader své mladé milenky, Koule právì 
dojídal dvojitou porci guláše a Belmondo 
si sám sebe pøedstavoval jako mnohem 
slavnìjšího francouzského jmenovce.

To zjištìní bylo tak silné, že Desítka 
ihned vystøízlivìl. Musel si to ale ovìøit. 

„Už jsem vidìl lepší kozy,“ utrousil 
smìrem k Tenisákovi. Ten vytøeštil oèi. 
„Jak, jak…“

„Nežer tolik, budeš jako koule,“ obrátil 
se na Kouli. „Co, co…“ blekotal dotyèný.

„Stejnì z tebe nikdy žádnej Belmondo 
nebude,“ pokývl hlavou smìrem ke tøe-
tímu spoleèníkovi. Ten nic neøíkal, jen 
køeèovitì polykal.

Všem to bylo jasné. Jak Mírovi, tak 
jeho druhùm. 

Desítka umìl èíst myšlenky.

Druhý den podal Míra Š�ouchal výpo-
vìï. Toto rozhodnutí vzniklo po noèním 
bdìní. Desítka byl sice kuchaøský neu-
mìtel a inteligenènì pøíliš nevynikal, ale    
i pøesto mu bylo jasné, že to, co se vèera 
stalo, mu mùže zmìnit život. Nepochy-
boval o tom, že se ta událost rozkøik-    
ne. Natolik znal dobøe Tenisáka, Kouli      
i Belmonda.
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Netrvalo to ani týden. Mezitím Míra 
testoval svoji novì nabytou schopnost. 
Pøišel na to, že funguje pøi pøiblížení se 
ke zkoumanému objektu asi na tøi metry. 
Pak už mìl myšlenky svých protìjškù 
pøed sebou jako na talíøi. U mužù pøe-
vládaly úvahy nad tvary a rozmìry hor-
ních èástí tìl dámských protìjškù, u žen 
to bylo v podstatì stejné, jen se jedna-   
lo o èásti pánské a celé se to pøesunulo 
o pùl metru níž.

Po týdnu zaklepal na dveøe jeho 1+0 
dobøe obleèený pán. Pøedstavil se jako 
zástupce podniku, který vyrábí automo-
bily. Bez obalu øekl, že se dozvìdìl         
o Mírovì dispozici a že by mu rád nabídl 
spolupráci. Ta by mìla spoèívat v tom, 
že by se úèastnil, jako souèást delegace, 
jednání s rùznými dodavateli a konku-
renèními podniky a to, co si tito myslí,    
by poté sdìlil jemu. Za to Mírovi nabídl   
plat, o kterém se nesnilo ani preziden-
tovi, a spoustu dalších bonusù vèetnì 
bytu 3+1 v klidné èásti mìsta. Než 
podepíšou smlouvu, by se ovšem rád 
ujistil, že nekupuje zajíce v pytli. Tudíž 
požádal Míru, aby mu sdìlil, na co prá-
vì myslí. Tak mu to Desítka øekl a ještì 
dodal, aby si nezoufal, že i s malým 
kašpárkem jde dìlat velké divadlo. Pán 
se trochu zardìl a vytáhl smlouvu. 

Asi za rok se z provinèní automobilky 
stal kolos, který vévodil produkci v Evro-
pì. Míra Š�ouchal se snažil a vše, co se 
vylíhlo v hlavách konkurentù, pøedával 
svému novému zamìstnavateli. Pracoval 
v režimu utajení, takže o tom, co skuteè-
nì dìlá, vìdìl jen dobøe obleèený pán       
a pak už jen dva lidé ze spoleènosti. 
Protože se ale v Èechách nic neutají, 
provalilo se i tohle.

U dveøí Mírova bytu 3+1 v klidné èásti 
mìsta zazvonil jiný dobøe obleèený pán. 
Pøedstavil se jako zástupce politické 
strany KUÈE (Kupøedu Èesko). Heleïte, 
je pøed volbami, øekl bez obalu a nám   
by pomohlo, kdybychom vìdìli, s èím se   
na nás naši konkurenti chystají. Nabízím 
vám za to plat, proti kterému je ten pøe-

dešlý hotová almužna, èlenství v nìko-
lika dozorèích radách a vilu, která se 
zrovna uvolnila po jednom našem… Pán 
se schválnì zakuckal a tak Míra nesly-
šel, o koho šlo. Protože však umìl èíst 
myšlenky, vìdìl to asi za tøi vteøiny.

Z voleb vyšla strana KUÈE jako na-
prosto jasný vítìz. Míra Š�ouchal dìlal, 
co mohl. Všechno bylo skvìlé, jenže… 

V Èechách se opravdu nic neutají.
A tak postupnì pøicházely další stra-

ny. ÈDE (Èeši do Evropy), ÈVE (Èeši 
ven z Evropy), KNNÈ (Kdo neskáèe ne-
ní Èech) nebo jejich pøímí konkurenti 
KSJÈ (Kdo skáèe je Èech) a øada dal-
ších a dalších.

Za nìjakou dobu už o Desítce vìdìli 
všichni, protože Míra neumìl øíct ne        
a vlastnì ani nechtìl. Na nìjaké smlouvy 
se už neohlížel a šel s každým, kdo mu 
zaplatil. 

To samozøejmì nemohlo dopadnout 
dobøe. Pro Míru. Poprvé v historii se sta-
lo, že se èelní pøedstavitelé všech stran 
domluvili. S tím Š�ouchalem je tøeba 
nìco udìlat. A jak øekli, tak se stalo.

Naprosto podstatnou èást jeho pøíjmù 
spolkl beròák, vily a byty musel na zá-
kladì soudních pøíkazù opustit a nako-
nec se mohl vrátit do svého 1+0, poté co 
veøejnì pøiznal, že èíst myšlenky neumí 
a že si všechno vymyslel. Pøed vìzením 
ho zachránily pouze posudky psychiatrù. 
Když po absolvování ústavní léèby po-
žádal majitele knajpy ètvrté cenové sku-
piny, aby ho vzal zpátky do práce, a ten 
mu vyhovìl (negativní reklama je také 
reklama), byl docela rád. 

„Kluci, já mám radost, že jsem zpát-
ky,“ øekl Míra Tenisákovi, Kouli a Belmon-
dovi. „A taky vám musím øíct, že fakt 
nevím, co si myslíte. Prostì jsem si to 
vycucal z prstu.“ 

Desítka kecal, protože poøád vìdìl, 
že Tenisák myslí na òadra svojí milenky, 
Koule na guláš a Belmondo na Belmon-
da. Vìdìl ale, že už to nikdy nepøizná.
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Vivat Kajínek
Stanislav Bukovský

Odjakživa jsem závidìl Slovákùm 
Juru Jánošíka. Rusínùm Nikolu Šuhaje 
Loupežníka. Slezanùm Ondráše. Švýca-
rùm Viléma Tella a Anglièanùm Robina 
Hooda. Rusùm Stìnku Razina a Jemel-
jana Pugaèova. S takovými sekáèi se 
náš, tedy vlastnì chodský, hrdina Kozina 
mìøit nemùže. Chtìl dìlat poøádek po 
dobrém. Copak to jde? Pøeci jen se ale   
o nìco pokusil, to proto, že byl Chod. 
Obyèejní Èeši si na nìm pøihøáli polív-
èièku jenom tím, že ho v Plzni popravili. 
Tím se stal Kozina posmrtnì slavným, 
ale jaksi ve srovnání s opravdovými zboj-
níky byl jenom hodným buøièem v me-
zích zákona. Chtìl namísto mužného 
boje vyhrát svùj boj s pomocí lejster. 
Když ho v Plzni dali na radnici do šatlavy, 
ani se nepokusil utéct. Spoléhal na boží 
soud. Budiž mu pøáno, snad tam nahoøe 
soudí spravedlivì. Já bych ale po ce-
loživotních zkušenostech ani na tuhle 
poslední instanci moc nespoléhal. Èím 
dále tím více jsem pøesvìdèen o tom, že 
èlovìk má spoléhat hlavnì sám na sebe. 
Bùh pomáhá jenom tìm, kteøí od nìj 
pomoc nežádají, ale sami berou osud do 
svých rukou.

Závidìl jsem, závidìl a závidìt se ne-
má. Ale už závidìt nemusím. Koneènì 
máme svého hrdinu, co bohatým bere       
a chudým dává. Když už se zdálo, že   
na vìèné èasy budeme mezi ostatními 
národy outsidery, co se zbojníkù týèe, 
pøišel na svìt ryze èeský hrdina par 
excellence. Jirka stejnì jako Jánošík       
a stejnì jako on má pøíjmení v protikladu 
ke své síle a mužné velikosti zdrobnìlé, 
až mazlivé. Udivil všechny už jen tím,    
že utekl, odkud se utéci nedá. Utekl 
doopravdy, ne jako ti kouzelníci iluzio-

nisté, co utíkají, odkud chtìjí, a krásné 
ženy, kdy se jim zachce, pilou pøeøezá-
vají. Pak se zase nechal chytit, protože 
ještì víc než svobodu chtìl spravedl-
nost. Málem na to doplatil, takový chytrý 
èlovìk a vìøil ve spravedlnost!

Pøesto se z božího dopuštìní nakonec 
dostal z nezaslouženého kriminálu ven. 
Všemi milován se ze dne na den stal 
nejoslavovanìjší celebritou. Mnozí by ho 
chtìli za prezidenta, jiní by se spokojili 
alespoò s tím, kdyby se stal ministrem 
vnitra. Všichni se s ním rádi fotografují, 
ženy, tìm se není co divit, ale stejnì tak 
muži a také dìti. Dìti totiž nejlépe ze 
všech poznají dobrého èlovìka. Chtìly 
by mít takového tátu, ženy by chtìly mít 
takového muže a muži by ho chtìli mít 
za pøítele. Je laskavý, každému ve všem 
vyhoví, je vtipný, inteligentní, zodpovìd-
ný a skromný. Jak by bylo na svìtì krás-
nì, kdyby všichni byli takovými hodný- 
mi zbojníky, jako je Kajínek. Jak by svìt 
zlidštìl, jak by se všem slušným lidem 
ulevilo. Pak by snad doopravdy pravda   
a láska zvítìzila nad lží a nenávistí.
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Jsou obyvatelé Saturnu nìèím satu-
rováni? Snad. Na Zemi totiž kolabují. 
Dùkazem je Saturòan dovezený Ale-  
nou Cenkovou roku 1964 z jejího tajné-
ho letu. Obèané dotyèné planety mají 
vzhled našich miminek, a to je i dùvod,  
proè naše cestovatelka podvrhla úlovek  
do kolébky své kamarádky, která o plod 
neš�astnì pøišla krátce pøed porodem.

K ostudì Aleninì dodejme, že se          

o Saturòana brzy pøestala zajímat ovlád-
nuta dalšími ze svých nesèetných obje-
vù. On zatím rostl a na Saturnu má kaž-
dý asi milion hraèek. Tady mìl jednu.      
V postýlce se nudil. Když byl v nemocnici 
s bìžnou mononukleózou, nudil se ještì 
víc. Taky mezi vrstevníky byl exot.

Nezvládl souhru pøi fotbale, což je fa-
tální, a neumìl se ani kamarádit. V ra-
ném dìtství mìl sice pøítele z bloku 
Martina, kterému øíkal Mar�ánek, ale   
ten se po rozvodu rodièù odstìhoval do 
Loun. Saturòan to nesl pøetìžce a spo-
lužáky už bral jen jako odrazovou desku 
pro vlastní ego. Vyprávìl saturnské pøí-
bìhy a uspìl, ale citovì jsme ho jako  
lidé nezajímali. Pøesto èi právì proto    
se na mimozemš�ana pár klukù pøilíplo, 
a tak s nimi „chodil“, jak tomu øíká ne-  
jen Karel Poláèek. Ale opravdicky rád je 
nemìl.

Saturòana nikdy nikdo neodhalil, anžto 
našel modely, kterými se maskoval i za-
bavil. Psal, kreslil a rád skládal døívka ve 
sklepì; to jej obzvláš� bavilo, protože Sa-
turn je jedna stavebnice. Ale Zemì ne. 
Tady byl cizincem. Chtìl s ním kamará-
dit i kluk z ulice, avšak Saturòan se ho 
bál a radši míøil domù na zahradu, vy-
bíral mezi kavkami kaménky ze záhonu 
a pøes plot se vymluvil, že ho k tomu nutí 
otec. Tato práce mu ovšem byla slastí.

Pro Saturòánka bylo vždy nároèné 
veøejnì vystoupit a tøeba recitovat Ha-
lase. I když to zvládl, i pøed lidmi byl  
vždy jen sám se sebou. Projevy si klidnì 
mohl nacvièovat pøed zrcadlem. A ještì 
horší to bylo pøi návštìvách. To trpìl nu-
dou až saturnsky. Èuèel jako zajatec na 
jiné dìti, jak pøi návštìvì vzornì sedí,    
a nechápal. Nic se nedìlo. Jen formality. 
Èasto se dokonce lhalo. 

Nicménì Saturòan celé dìtství š�ast-
nì prožil v Zahradní ulici v rodinném 
domì na malomìstì a v nedalekých 
školách vèetnì gymnázia, skoro s ni- 
kým se nemusel stýkat. Nejradši mìl 
Macourkovy pohádky, a když mu bylo 
osmnáct, odstìhoval se na studentskou 
kolej v Praze. Lidí v metropoli však cho-
dí víc a teprve po roce objevil model 
vztahu k onomu návalu. Jak? Zrovna 
míøil od Karlova mostu na Staré Mìsto, 
bylo jaro 1983 a najednou to blesklo       
z nebe. Jako by Saturn sám umístil   
mezi davy a studenta neviditelné zdi.    
Už zùstaly. Jako sklo. 

Saturòan Prahu miloval, jednou krátce 
hovoøil i se spisovatelem Fuksem, ale 
Pozemš�ané vše komplikovali. Jako 
ideál si mìsto proto obèas pøedstavoval 
prázdné. Tak je i maloval. Ty obrazy se 
dodnes výbornì prodávají hlavnì v Nì-
mecku. Navštìvoval antikvariáty, èetl       
v každé volné chvíli, chodil na pøednáš-
ky z matematiky, ale držel se stranou. 
Tøeba i od Strany. Jen ten hezký výhled 
od Mánesu pøes øeku vnímal slastnì.

Když mu bylo dle pozemského èasu 
tøináct, uvìdomil si prvnì zlo. Jak? Pøi 
ètení našich knih pøestával vnímat celé 
pasáže. Co dìlat? Zavedl si sešit, kam 
zaznamenával pøeètené knihy, což mu 
poradil sám cestovatel Zikmund, jejž 

Saturòan
Ivo Fencl 
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náhodou potkal pøi jedné návštìvì schù-
ze disidentù. Zvládnuté svazky v sešitì 
èísloval, ale zapisoval je pouze pod tou 
podmínkou, že dílo zkonzumoval slovo 
po slovì, èímž mínil i tiráž. Na Saturnu 
jsou všichni sami k sobì poctiví, i louskal 
následkem své metody také sekvence, 
které ho nezajímaly. Které ani nechápal. 

A ještì horší bylo, že mu život zaèal 
dávat smysl jen skrz tu èetbu. V každé 
volné pauze se prodíral stránkami a ne-
napadalo jej (brr), co rozumného by jinak 
mohl dìlat! Ano, obèas se zaposlouchal 
do konverzace lidí. V duchu si dokonce 
vydìlil nìkolik jejích oblastí. Opakovanì 
však hovoøíme pouze na nìkolik obec-
ných témat. A co tedy? Dìs a stereotyp  
a žádný Saturn.

Nikdy naštìstí nemìl práci, kde by   
se musel s námi lidmi moc stýkat. Dìlal 
u geodézie a celý týden chodil dík to-  
mu skoro sám pøírodou, ba okolo zám-
kù. Zahradami. Jindy rozvážel ve vlacích 
poštu po Zemi, taky skoro sám, a tehdy 
za ním poprvé zabìhla z laboratoøe 
Alena. Øekl jí: „Pøed každou cestou mu-
síme k dispeèerovi v budovì u nádraží     
a já musím projít živou balíkovou pøe-
kládkou. Je to nepøíjemné. Je to výkon.“

„Zvykneš si,“ odsekla a už zas letìla 
kamsi k Mìsíci.

„Taky mi nejde tanec,“ volal za ní. 
„Pøedtanèení na maturáku a jeho nácvik, 
to bylo Dantovo peklo.“

„Copak se ti Pozemš�anky nelíbí?“ 
otoèila se Alena.

„Líbí. Ale tanec mi pøipadá dobrý jen 
jako záminka, abych mohl dívku obe-
jmout. Proè to chystáte tak složitì? Ne-
chápu! Což to není pokrytectví?“

Tu si Alena kontroverznì zapálila. 
Øekla: „Saturòánku milej. Každý kontakt 
èlovìka s èlovìkem je herecký výkon. 
Vìdìl to už Shakespeare.“

„Ale já musím hrát víc!“

„Jak to víš? Tady má pøece etalon jen 
Bùh.“

S tím ho definitivnì opustila. Chtìla 
žít! Saturn už ji dávno nezajímal. Už by-
la dospìlá a planeta Saturn je paleta 
dìtství.

A náš hrdina? Zaèalo mu pak dìlat 
problémy cestování. Døív si neuvìdo-
moval, že mùže být Pozemš�any sle-
dován, ale náhle musel na potenciální 
oèi lidí myslet poøád. Do úmoru. I já ho 
potkal. Utekl pøede mnou. Pøi chùzi 
nakonec zohledòoval jako nìjaký Bond    
i okna všech domù. Stále, stále ve støe-
hu. Mìstem si to štrádoval výhradnì od 
bodu k bodu. Od úkolu k úkolu. Jen tak 
se procházet? A proè? Uznejme však,  
že je to v jisté míøe normální taktéž pro 
nás, pro obyvatele Zemì. A problém na-
konec zùstal v jediném.

Ten Saturòan mìl po roky a roky dost 
energie k tomu, aby hrál divadla. Jindy 
snad i snil, že se pohybuje ve filmu,        
a mnohdy si ani neuvìdomoval, nakolik 
nároèné podává výkony. Jenže síly jed-
nou dojdou, neustálé odtlaèování lidí 
unaví. Musel mezi námi procházet, a to 
Saturòana dohonilo.

Jako i každého z nás dohoní život.

Kdyby byl náš nemocný bratr, umøel 
by, ale on je zase saturován na Saturnu.

Ilustrace Miloslav Krist
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Jan Sojka

Deníky Antidivadla
Èást 6 – 

Téma: Hospodskomejdanové akce

pøevážnì v Plzni (1995 –2014)

Charvy: Dobøe se s tebou chlastá, ale 
na to divadlo se mnou nepoèítej.

Socha: Proè?

Charvy: Antidivadlo je blbej název.

(zima 1995, u Zacha)

Radek Fridrich: (jízlivì) Á, Plzeòáci 
nám dorazili…

Socha + Charvy (provinile se usmí-
vají a sedají si mezi ostatní autory, pro-
gram už byl dávno v bìhu)

Socha: (šeptem) Já ti øíkal, že jsme tu 
mìli dávno bejt…

Charvy: Nemìli jsme dopito…

Radek Fridrich: Takže Plzeòáci budou 
èíst na závìr.

Charvy: (š�ouchá do Sochy a ukazuje 
na ostatní stoly obložené pivy) Bar je asi 
za rohem…

(léto 1996, malý literární festival, 
pøedchùdce Zarafestu, Dìèín)

Socha: Já nevim, co myslíš ty?

Charvy: Jak chceš ty.

Socha: Je divnej.

Charvy: Možná proto bych ho vzal.

Socha: Bacha, vrací se.

Ingus: (sedá si a upravuje si kšiltovku)

Charvy: Tady Socha by ti chtìl nìco 
øíct.

Socha: Posedíme?

Ingus: Jak se ta hra jmenuje?

Socha: Jirka Siøištì aneb Karel nikde.

Ingus: Já bych posedìl.

(podzim 1996, Dominik, 

nábor nového èlena Antidivadla)

Charvy: Máme ještì prachy?
Socha: Nìjak to vymyslíme.
Charvy: Takže je šance?
Socha: Zajedem pro škváru domù ta-

xíkem.
Charvy: A jak chceš zaplatit?
Socha: Nechám tì v autì jako zálohu.

(jaro 1998, u Zacha)

Tøetí repríza a zasejc bylo narváno,       
a to se tam ještì lidi ani nedostali, fron- 
ta jak za komanèù na mandarinku. Ingus 
je skeptik, není to kvùli triu Socha – 
Charvy – Ingus, ale kvùli dvojce Kuba 
Siegl (bývalý èlen Antidivadla, muzikant 
– pozn. redakce) a Venca Neužil. Charvy 
oponuje, úplnì si to nemyslí, v jednom 
se ale všici shodujeme, Spoleènost ad-
jektivních mužù je zatím naše nejlepší 
hra. Na dùkaz Ingus objednává zelený, 
bez dovolení barmanky zesiluje aparát    
a zpívá Arakainy.

(prosinec 1998, „staré“ divadlo
Dialog v Mìš�anské besedì)

Tak hotovo! Loni Vánoèní desítka 
Antidivadla, letos Vánoèní bìsídka Anti-
divadla, lidi sedìli i na zemi pod podiem, 
nebylo zbytí. Co budem hrát za rok? ptá 
se Kuba Siegl. Socha nìco napíše, od-
bývá ho Charvy a Ingus pouští muziku. 
Totální perfektòáè! chválí ho Charvy.  
Prej máš rozepsanou scénku, dotírá dál 
na Charvyho Kuba. To už mìl loni, hu-
láká Ingus. Charvy si zapaluje cigaretu 
obrácenì a omlouvá to slovy, že už je 
špatnej.

(prosinec 1999, „staré“ divadlo 
Dialog v Mìš�anské besedì)

Cestou do Kohoutù si pøipravuji sérii 
rozverných otázek pro Charvyho (jak si 
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vážíš toho a toho atp.), Charvy bude 
dozajista nadšenì kývat a odpovídat –  
je mu totiž všechno jedno jako tý krávì   
z filmu Na samotì u lesa. Ale i on má 
svìtlý okamžiky, obzvláštì když zaène 
po pùlnoci øešit, co nebo koho úplnì 
nejvíc na svìtì uznává èi úplnì nejvíc 
neuznává. Poslednì to odskákali Amíci  
a herci.                                 (leden 2002) 

Koho víc plzeòskýmu literasnobstvu 
dotáhnout? Tak to jsme mimo jiné øešili  
u vínka v Inkognitu. Josef Hrubý a Petr 
Hruška zaplnili Dialog zhruba z pùlky, 
vesmìs naši známí. Pepa si dal po pro-
dukci cigárko a trochu vínka, Petr s námi 
táhl až sem. Byl nadšen, že „do tohoto 
podniku lze vejít oknem“. Pohotový Vlno 
si hlášku okamžitì zapisuje. Charvy se 
ptá, kam to použije. Do svýho životopisu, 
zavírá notes Vlno.

(13.5. 2007)

Vèera hrálo Antidivadlo pásmo s ná-
zvem Exekuce, skonèili jsme u Zdendy 
„na baráku“ (Z. Nìmeèek mìl toho èasu 
pronajatý školní byt, kam pozdìji pøibral 
domov hledajícího J. Sojku – pozn. 
redakce). Trio Socha, Zdenda, Vráble 
vstalo z mrtvých už v 9 h, u kávy právì 
hodnotíme vèerejší vystoupení. Zdenda 
je smutnej: „Mnì ještì nikdy nikdo ne-
øekl, že bych se mu na jevišti líbil…“

(27.10. 2007)

Vèera se opìt èetla „poézie“ v Dialogu 
– Socha, Charvy, Roman Kníže a Jakub 
Chrobák, což znamená jediný – dneska 
je od samýho rána dopitná v Kohoutech. 
Pøichází Jana VejH2O, místo pozdravu 
nám sdìluje, že od vèerejška má pocit, 
jako by se jí to všechno jenom zdálo. 
Nezdálo, uklidòuje ji Vlno, jsme skuteè-
ní, dodává Germán a Vráble to stvrzuje 
svým øehotem namíøeným ke dveøím, 
který po honácku rozráží Charvy a Pat-
ka.                                           (8.3. 2008)

Charvy: Když piju pivo, pokaždý si 
vzpomenu na Viana.

Zdenda: To je od tebe hezký, ale 
proè?

Charvy: Pìna dní, vole.
(8.5. 2008, 9.58, Kohouti, 

po derniéøe pásma Exekuce)

Tak další kus obehrán, vèéra derniéra 
antidivadelního fláku Høbitovní bytí. So-
cha a Zdenda rozehøívají židle v Kohou-
tech, èeká se na Charvyho, Vrábleho. 
Zatím pøišel jen Bebleb. Zdendu dohnala 
upøímnost a minulost…

Zdenda: Na vojnì jsem byl staršina. 
Socha: Na základì èeho ti to dali?
Zdenda: Na základì ksichtu. Nejlepší 

staršina z divize.
(14.11. 2009, 10.15)

Premiéru i veèírek jsme pøežili! No- 
vej kus Bitevní vole má start za sebou, 
od rána zasedáme v Kohoutech, Kòour 
vybaluje šòupák, Franta Kuèera (známý 
jazzový trumpetista – pozn. redakce) 
odmítá, vtom pøichází Patka: Do kolika 
jsi vèera vydržel? Já do pùl tøetí.

Socha: Já šel až po tobì.
Patka: Je to vidìt.
Z toalet se právì vrací Charvy.
Patka: Proè máš mokrej ksicht?
Charvy: Spadl mi do hajzlu.

(23.12. 2010)

Charvy: Jak dlouho ze sebe ještì bu-
dem dìlat šašky?

Kòour: Mnì to zatím nevadí a Zden-
dovi je to jedno.

Vráble: Mnì ne.
Socha: Chtìl bych to dotáhnout na 

tìch dvacet let (Antidivadlo, které se 
prezentovalo výhradnì vlastní tvorbou, 
založil roku 1994 Jan Sojka, první pøed-
stavení ve formì pásma se uskuteèni-    
lo 16. 3. 1994 v Polanovì síni Knihovny 

mìsta Plznì, od podzimu 1994 se sou-
bor stal èlenem divadla Dialog – pozn. 
redakce).
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Charvy: Kolik zbejvá?

Socha: Dva roky.

Charvy: To nevydržím.

Kra�as: Proè? Takhle máš divadlo       
a chlast, bez divadla budeš mít jenom 
chlast.

Charvy: Pro mì je nejvíc poezie.

Socha: Jak to souvisí s divadlem?

Charvy: Právì že nesouvisí.

Kra�as: A co asi øíkáme?

Kòour: Mnì a Zdendovi je to jedno.

(21.12. 2012, divadlo Dialog, 

po premiéøe pásma Vùnì vèel 

a bzukot medu)

Jevištì sklizený, krámy vyházený,        
v lepším pøípadì sbalený, hotovo, 

dvacet! Premiéra a zároveò derniéra 
pøedstavení 20 let a dost je minulostí 
(Antidivadlo sehrálo celkem 210 pøed-
stavení vèetnì 26 literárních veèerù – 
pozn. redakce). Popíjíme na baru víno    
a prokládáme to panáky, tématem jsou 
(s)nové vyhlídky. Zdenda vidí všechno 
temnì, bude válka. Šipiè se obrací na 
mì a Charvyho, dle výrazu se chystá 
položit zásadní dotaz.

Šipiè: Jak jste to celou tu dobu mohli 
spolu vydržet?

Socha: Jak to myslíš?

Šipiè: No že jste se nesežrali?

Charvy: A proè myslíš, že jsme po 
každým divadle chodili do hospody?

(20.12. 2014)

Jak se øíká: v Praze je blaze, Praha je 
zlatá loï. V Praze jsem byl mnohokrát, 
jezdívali jsme do divadel, pak jsem tam 
jezdil za holkami, vìtšinou kamarádkami. 
Praha se mi líbila víc pøed lety, kdy mìla 
ještì mnohá zanedbaná zákoutí a dvor-
ky ve stylu Kafky nebo Foglara. Pøemì-
na na globální turistický cíl obchùdky       
s matrjoškami nebo vojenskými èepicemi 
mne spíš otrávila. Ale pokud se naskytla 
sleèna, kamarádka, se kterou bych šel 
na výstavu fotografií, do muzea èi zoo-
logické zahrady, rád jsem do Prahy jez-
dil i nyní. I když tìchto pøípadù bylo       
již ménì. Trochu jsem si zavzpomínal   
na romantické noèní procházky Prahou, 
na posezení v èajovnách, na bloumání 
Petøínem apod. Vìtšinou to bylo v blíz-
kosti bývalého nádraží Vyšehrad –          
u Kongresového centra, námìstí Bratøí 

Synkù èi žižkovské vìže. Zajisté mám    
v pamìti také Petøín, Újezd, Staromák, 
Kampu, Staré Mìsto. Ale je to již dávno, 
to bylo Mrtvé moøe ještì živé.

Trochu neplánovanì jsem se po èase 
jednu listopadovou sobotu, kdy se ko-
nala Noc divadel, vypravil na otoèku do 
Prahy. Mìli jsme pøedtím zkoušku v di-
vadle Dialog v Plzni, mé domovské 
scénì. Sešli jsme se kolem druhé, po 
akademické ètvrthodince. V divadle byl    
i Jakub, ten je tam skoro neustále, ale 
tentokrát pøedával dodávku kolegovi 
Ivoškovi, který s ní cosi odvážel. Mìl 
pøijít ve dvì, ale nedorazil. Zabrali jsme 
se do zkoušení a nìkdy v pùlce koneè-
nì pøišel pùjèit si klíèe od divadla, že si 
jde dát vìci do dodávky. Pak jsme se      
o nìho nestarali. Mìl jsem naplánováno, 
že ve ètyøi èi spíš v pìt pojedu auto-

Marek Velebný

Jak jsem jel do Prahy
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busem do Prahy. Už jsem mìl na sobì 
bundu a batoh. Beru za kliku od divadla, 
abych šel na autobus. Nic. Je zamèe- 
no. Ivošek si naložil kulisy do dodávky     
a peèlivì divadlo uzamkl. Zapomnìl pøi-
tom na nás, co jsme zkoušeli uvnitø. 

Zvedl jsem telefon a zavolal Jakubovi, 
ten byl ale už pryè. Byl jsem docela 
zmaten, jak se dovolat na vrátnici. „Tak 
Ivošek vás tam peèlivì zamknul? Dej   
mi na telefon Míru,“ øekl Jakub, „jestli 
tam je s tebou.“ Dal jsem mu ho. Na nì-
koho ten los musel vyjít. Mírovi poradili, 
aby vyskoèil z okna a došel pro klíèe na 
vrátnici. Ve zkušebnì se pøed nedávnem 
dìlaly sádrokartonové podhledy, a tak     
z ní z okna vylézt nešlo, ale na chodbì 
ano. Za chvíli už Míra divadlo odemykal, 
a tím nás zachránil. Pozdìji nám radili, 
že jsme mohli vylézt bez skákání velkými 
okny u baru. Ivošek, i když jsem s ním 
pøed pár lety hrál v Hodinì historie sla-
bomyslného školníka, prý v tom byl ne-
vinnì. Øíkal, že divadlo zamkla a klíèe 
pak odevzdala kolegynì. 

Když jsem se dostal ven, štrádoval 
jsem si to prùjezdem na køižovatku         
u Práce. Na autobusák to není daleko, 
ale zvolil jsem neprozøetelnì cestu MHD. 
U Práce jsem vlezl do autobusu, ale aè 
šlo o sobotu odpoledne, byla Klatovská 
ucpaná kvùli rozkopaným kolejím u Hlav-
ní pošty. Autobus chvíli klièkoval mezi 
stojícími auty, aby vùbec projel køižo-
vatkou. Nervóznì jsem pokukoval, jak si 
øidiè s tou nepøíjemnou situací poradí. 
Nakonec to šlo relativnì hladce, stejnì 
jsem mìl èasovou rezervu. Mohl jsem 
bez stresu jít radìji pìšky. Cesta do 
Prahy utekla v poøádku, jen jsem ve tmì 
autobusu netušil, kam zapojit sluchátka  
k poslouchání filmù. 

Na Zlièínì jsem èekal na kamarádku 
Pavlu. Když už se z pìti minut stala 
skoro pùlhodinka, zavolal jsem, zda 
opravdu èekám na správném místì,  
tedy u podchodu u metra. Plánovali  

jsme v rámci Noci divadel navštívit ta-
neèní pøedstavení ve Werichovì vile od 
sedmi, druhé bylo od devíti. Jelikož   
jsme tím pádem nestihli první pøedsta-
vení, zašli jsme na pizzu. Asi den blbec 
nebo co, když jsem vstával od stolu, roz-
houpal se a Pavla mìla naráz zázvo-
rový èaj v klínì. Naštìstí už nebyl horký. 
To jsem to zase vymòoukl. Tak radìji      
jít  s pøedstihem do Werichovy vily. 

Bylo ještì víc než pùl hodiny do za-
èátku, ale nervózní sleèna organizátorka 
hlásila, že zaène pouštìt diváky až deset 
minut pøed devátou, a varovala, zda se 
pøestavení bude vùbec konat, že mají 
problém s elektøinou. S pøibývajícími di-
váky stále nervóznìji upozornìní ponì-
kolikáté opakovala a postupnì upravo-
vala èas, kdy bude diváky pouštìt, až už 
to posunula na devátou.

Po pøedstavení jsme šli pøes Karlùv 
most, který byl docela prázdný, smìrem 
ke Stavovskému divadlu, kde jsme chtìli 
sledovat svìtelnou show na jevišti. Pavle 
byla zima a ráda by v divadle pøeèkala tøi 
ètvrtì hodinu do zaèátku. Ale z divadla 
jsme byli posláni ven i s ostatními. Teo-
reticky jsem pøedpokládal, že bych mohl 
u Pavly pøespat, ale bohužel to nešlo, tak 
jsem ještì v pohodì stihl noèní autobus 
na Plzeò. Byl to sice autobus na Lyon, jel 
ale pøes Plzeò. To jsem ještì netušil, co 
pøijde dál. Koupil jsem si láhev Magne-
sie, abych nervùm dodal porci hoøèíku     
a tìlu potøebnou vodu. Uvelebil jsem    
se v autobusu a byl rád, že mohu jet. 
Cestou pøes Prahu jsem ještì pozoroval 
osvìtlené mìsto skrz okénko. Nebyl 
jsem si jist, zda už jsme vyjeli z mìsta 
nebo ne, asi ano, ale potom jsme nìjak 
podezøele zastavili u plechové ohrady,    
u nìjaké divné protihlukové bariéry. 

Když už jsme tam stáli dlouhou dobu, 
stevardka prohlásila, že autobus má 
poruchu a musíme poèkat, až pøijede 
náhradní. V Plzni jsme mìli být dvacet 
minut po pùlnoci, ale po èekání na ná-



22VELEBOVINY

hradní spoj jsme dorazili ve tøi ètvrtì na 
dvì. Ještìže to nemám z autobusáku 
domù daleko. Stevardka se omlouvala, 
ale co – stanou se horší vìci, aspoò 
mohl èlovìk sledovat filmy na monitoru 
pøed sebou, u mne to ponìkolikáté vy-
hrál oblíbený Høíšný tanec. Vzpomnìl 
jsem si, když jsem zaèátkem devade-
sátých let byl na zájezdu v Itálii, jak na 
dálnici do nás narazil zezadu kamion. 
Tehdy jsme na hranicích s Rakouskem 
také èekali na náhradní autobus, který 
pro nás z Plznì poslali k Brennerskému 
prùsmyku. 

Tenkrát to bylo o to tragiètìjší, že 
nehodu nepøežila krásná mladá dva-
cetiletá holka, která sedìla v poslední 
øadì sedadel a mìla smùlu, že zrovna 
tam narazil kamion. Tak jestli jsem teï 
dorazil v noci domù ne v pùl jedné, ale 
až ve dvì hodiny, bylo skoro jedno. 
Pouèení je v tom, že se musím lépe       
s kamarádkou domluvit nebo si zajistit 
nocleh u nìkoho ze známých. Jen jsem 
jim nechtìl volat v pùl jedenácté veèer. 
Kupodivu jsem se druhý den, tedy již       
v nedìli, vzbudil brzo a krásné skoro 
zimní sluníèko mne vytáhlo s Milanem  
na výlet. 

Kdybych nebyl veèer unaven, mohl 
bych recesisticky jet do Chrástu na lam-
pionový prùvod za ohnìm se špekáèky. 
Plakát o té akci jsem zahlédl minulý tý-
den na autobusové zastávce v Chrástu, 
kam jsme si udìlali s Milanem výlet         
z Bukovce pøes Zábìlou, stezkou nad 
Berounkou a kolem Dolanského mostu. 
Trochu jsem se kroutil, nebo� jsem pøed 
pár lety tutéž, jen o trochu delší verzi 
výletu z Bílé hory, absolvoval s holkami      
a mìl toho plné kecky, a to nejen proto, 
jak holky spøádaly plány na svatbu.     
Sice bych mohl nìkdy zase vyrazit na 
výlet autem, ale tady to úplnì možné 
nebylo. 

Když jsme vyráželi z Bukovce, zaèali 
nás pøedbíhat bìžci ve funkèním oble-

èení. Milan jako døívìjší sportovec to ko-
mentoval. Ale k naší spokojenosti mìli 
bìžci trochu jinou trasu, podbìhli tra�      
a vydali se do prudkého srázu nad tratí 
pod Chlumem. To si vždycky vzpomenu 
na váleèný èernobílý film z trestanec-
kého tábora s názvem Pahorek nebo na 
rozcvièky v pionýrském táboøe s nadìj-
ným jménem Nadìjkov, kdy jsem zùstá-
val vždy poslední v bìhu do kopce. 

To radìji abych se ve vzpomínkách 
vrátil k vyvrcholení onoho listopadového 
výletu do Chrástu, kdy jsme skonèili pøi 
èekání na autobus zase v místní cukrár-
nì. Když jsme s Milanem chvíli sedìli      
u stolu, došlo mi, že obsluha bude jen     
u cukráøského pultu. Všiml jsem si i ce-
dulky mezi papíry s nabídkou, že pose-
zení je bez obsluhy. Tak jsem si došel 
pro výbornou zeleninovou polévku na za-
høátí a zázvorový èaj. Milan si kupodivu 
dal malé pivo. Tím bych se asi nezahøál, 
a to mám tìlesnou izolaci v mnohem 
vìtší míøe než Milan. Rád bych mu nìco 
ze své tìlesné izolace pøenechal. 

Malé pivo vykonalo své, Milan mìl, 
jak se øíká, zase svùj letecký den. Ono je 
to i finanènì výhodné, když má špièku  
po jednom pivu nebo sklenièce vína. Ale 
tady to bylo zapøíèinìno ještì nìèím 
jiným. Mladé servírky, zvláštì jedna ve 
svìtlejších legínách pod servírovací zá-
stìrkou, Milana a potažmo i mne velmi 
zaujaly svými krásnými tvary. Když ko-
lem nás vynášely koberec, tak jsme  
pøed nimi vtipnì komentovali, že kvùli 
nám nemusí vyndávat èervený bìhoun 
pøed vchod, nebo jestli pøijede pan pre-
zident, èi zda v tom koberci neodná-       
ší mrtvolu nìjakého otráveného hosta. 
Možná se tam pøíštì zase zastavíme      
a ochutnáme tamní cukráøské i jiné vý-
robky. Nebo spíš potìšíme naše zraky 
estetickou dokonalostí pøítomného per-
sonálu, zvláštì toho v legínách.
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øíjen 1947

Babí léto zvolna ustupovalo lezavému 
podzimu. Ranní mlha obestírala krajinu 
ze všech stran. Tulák se prodíral po-
rostem mladých stromù, které ho pøe-
vyšovaly sotva o hlavu. Tváøí zavadil       
o vlákno pavuèiny, která se vinula mezi 
vìtvemi. Zarazil se, pokusil se opatrnì 
ucouvnout, aby pavuèinu neponièil, ale 
snažení bylo marné. S potrhanými støí-
bøitými vlákny si pohrával vítr. Tulák 
pokrèil rameny. Pokraèoval v cestì.

Na kraj lesa se dostal zanedlouho. 
Rozprostírala se pøed ním bílá pláò. Nic 
víc, nic míò. Mlžný opar stále neopadl. 
Tulák sòal tornu ze zad, usedl na kámen.  
Dokud neuvidí na cestu, nepùjde dál. 
Tohle je zvláštní kraj. Kraj nikoho. 

Jako z rodokapsu, napadlo ho. Robin 
a Jory pøíbìhy amerického divokého 
západu milovali. To proto s ním obèas 
trampovali. Pøipomínalo jim to kovboj- 
ská dobrodružství. Tulákovi ne. Dával 
pøednost dobrodružstvím divokého zá-
padu rodné zemì, skromnìjším, ménì 
hrdinským. Lákal ho místní kraj. Pohra-
nièí. Sudety. 

Vytáhl z torny èutoru a napil se. 

Pohledem pátral v bílé ploše pøed 
sebou. Pøestávala být neprostupná. Po 
chvíli zahlédl obrys, tvar, který mìl da-
leko k stromùm a køoviskùm, která do-
posud lemovala jeho cestu. Dùm. Nebo 
možná chalupa. Chaloupka…

Tornu hodil na záda a vykroèil pøes 
louku smìrem ke stavení. Dlouhou dobu 
to vypadalo, že se vùbec nepøibližuje. 
Tulákovi to nevadilo. Tenhle kraj byl 
zvláštní a on tu byl právì proto. Chaloup-
ka ho pøitahovala jako magnet.

Najednou stál u ní. Staøièké stave-
níèko, stìny ze døeva, šindelová støecha. 

Hroutící se zábradlí, vyviklané okenice.  
A pootevøené dveøe.

Tulák zaváhal jen na okamžik. Pøesnì 
tohle hledal. Pøekroèil práh a vstoupil   
do šera. Zamžoural oèima, aby si zvykl 
na potemnìlou místnost. Opatrnì našla-
poval, tušil na podlaze všelikeré pøed-
mìty. Nerad by zakopl. Došel k oknu      
a pokusil se otevøít okenici. Panty za-
skøípìly. Do svìtnice proniklo svìtlo. 

Byla pøekvapivì zachovalá. Masivní 
dubový stùl, židle – sice pøevrácené,   
ale v poøádku. Svatý obrázek na stìnì. 
U zdi postel s vyøezávaným èelem.  
Peøin se už ale zjevnì nìkdo zmocnil.    
Což možná bylo dobøe. Bùh ví, jak by 
teï vypadaly. V rohu kamínka, kolem se 
povalující døevo a zmaèkané papíry. 
Noviny. To Tuláka zaujalo. Shýbl se pro 
pomaèkaný list a opatrnì ho rovnal.   
Text byl místy zamazaný od sazí, pøeèetl 
jen útržky nápisù.

„NOVÉ ÚKOLY ÈESKOSLOVENSKÉ 
ŠKOLY“ „PRAŽSKÝ HRAD NEVY-
HOØEL“  „ZLOÈINY NÌMECKÝCH 
VRAHÙ ---“

27. kvìtna 1945 stálo v horním rohu.

Takže Èeši, napadlo Tuláka. Žili tady 
Èeši. Ale proè by odcházeli? Byli to  
snad zlatokopové? Jedni z tìch, co  
chtìli v Sudetech zbohatnout? Ale co     
by si vzali tady? Nebo tu pøebývala Re-
voluèní garda? Ti by si zajisté také 
vybrali nìco honosnìjšího.

Sebral ze zemì další list. Text byl 
ještì hùøe èitelný a navíc byl tentokrát    
v nìmèinì: 15. August 1944. A nápisy 
opìvující nìmecké úspìchy. Jedny z po-
sledních, napadlo Tuláka.

Takže tu pøeci jen žili Nìmci? Nevì-
dìl. Obì možnosti mohly být pravdou. 

Osada Havranù
Renáta Nová  
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Sudetští Èeši umìli nìmecky, nìkteøí 
zdejší Nìmci èesky.

Pohledem zavadil o tøetí zmaèkaný  
list na zemi. Vypadal jinak. Papír byl 
pevnìjší, o to víc na nìm bylo patrné 
pomaèkání. Mìl utržený roh. 

„Aè máš,“ dìl jsem, „už pleš kmeta, 
nejsi jistì žádná sketa,

povìz mi, ty duše kletá z plutónské 
tmy sirých lad…“ 

Havran. Tu báseò znal. Robin na roz-
díl od Joryho byl blázen nejen do rodo-
kapsù, ale do všeho amerického. I Poea 
èetl se zaujetím. A právì tahle báseò 
uvízla v hlavì i Tulákovi. Takže èeské 
noviny, nìmecké noviny a americká 
báseò v èeštinì. Tulák vzdal pokusy 
vydedukovat, kdo byl obyvatelem sta-
vení. Asi Èeši. Vlastnì je to ale úplnì 
jedno, napadlo ho. Èeši nebo Nìmci. 
Mnohem zajímavìjší mu teï pøišlo, proè 
nìkdo hodlal Havrana pøihodit do ohnì 
spoleènì s novinami. List byl potištìný   
z obou stran. Nejspíš byl vytržen z knihy. 

…a má duše z toho stínu, který k ze-
mi nyní pad,

nezvedne se – nikdykrát! 

Tøeba za sebou nìkdo pálil minulost, 
napadlo Tuláka. Tu pošramocenou mi-
nulost zdejšího kraje, ze které tøeba 
nezvedne se nikdykrát. Kdo ví. Tøeba     
si tu jen tak bláhovì vymýšlím, øekl si           
v duchu. Vždy� to nedává žádný smysl. 
Kdo žil v téhle prastaré chaloupce, kde 
lišky dávají dobrou noc, a èetl zrovna 
Havrana? 

Papír peèlivì pøeložil a zastrèil do 
kapsy. Napøímil se a znovu si prohlížel 
místnost. Vlastnì by to byla perfektní 
trampská chata, napadlo ho. Opravit 
okenice, jedna postel by byla málo, ale 
spát by se mohlo na pùdì. V kamnech 
by poøád mìlo jít zatopit. Tulák byl une-
šený pøedstavou, že tady založí novou 
trampskou osadu. Osadu Havranù.

bøezen 1948
Tulák, Robin a Jory si klestili cestu 

mezi stromy. Nìjak povyrostly, pomys-  
lel si Tulák. Tentokrát nebloudil, vìdìl, 
kam míøí. Ani mlha by mu dnes nemoh- 
la zabránit v tom, aby ji našel. Loni na 
podzim tam jen poklidil, provizornì 
opravil okenice a dveøe, ale dnes se spo-
leènì s kamarády mìl dát do pøebu-
dovávání chaloupky na osadní chatu. 
Vìøil, že na tak malé, na tak osamocené 
a nevýznamné staveníèko bude sotva 
nìkdo chtít dekret. Došli na kraj lesa, 
Tulák bezpeènì poznal kámen, na kte-
rém vloni èekal, až mlha opadne.

Dnes nebylo po mlze ani památky. 
Jenže ani po chaloupce.

Robin s Jorym vrhli na Tuláka tázavé 
pohledy. On zíral na louku pøed sebe. 
Támhle pøeci byla. Malinká, ale byla. 

Byla a je. Musí tam být. Tulák beze 
slov vyrazil vpøed. Kamarádi jej násle-
dovali. Tøeba chatu skuteènì objeví. 
Možná jsme jen vylezli z lesa na špat-
ném místì, nalhával sám sobì.

Ale èím delší cestu urazili, tím menší 
byla nadìje, že se chata objeví. 

„Tak kde je ta tvoje chata, Tuláku?“ 
zeptal se Jory a zastavil. Poznal, že 
kamarád už jen bezdìènì bloumá, nejde 
na jisto. Tuláka v kapse pálil pøeložený 
list s Havranem, dùkaz, že ještì na pod-
zim tu chata stála.

„Byla pøesnì tady…“ hlesl ve chvíli, 
kdy to uvidìl. Spáleništì. Zèernalý ètver-
cový pùdorys. Nic víc. Možná nìkdo 
skuteènì pálil minulost. A dùkladnìji   
než jen v podobì starých novin a listù     
z knihy. Ale tøeba to taky byla neš�astná 
náhoda.

„Byla tu, není tu…“ konstatoval Robin.  

podzim 1978
Místností se rozléhá zvuk kytary.        

V køesle v rohu místnosti u starých ka-
men sedí muž s pleší kmeta, v oèích    
se mu mihotají veselé plamínky. Ano, 
pøesnì takhle si to pøedstavoval. Upro-
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støed místnosti pevný dubový stùl, kolem 
nìho mnoho židlí, na nich kamarádi. 
Mladí i staøí, všichni do jednoho v zele-
ném. Místnost tak akorát veliká pro ve-
èerní zpívání, ale spát se musí na pùdì.  

„Bylo tu, není tu
havrani na plotu.
Bylo víno v sudì,
teï tam voda bude. 

Není, není tu…“ prozpìvují mladí       
u stolu. Kytarista jako by Tulákovi z oka 
vypadl. Otec spokojenì hledí na syna. 
Tahle docela nová píseò je pro jejich 
osadu jako stvoøená. Kdyby tak Luke 
vìdìl, co prohlásil Robin, když sem 
poprvé pøišel.

Od té doby se hodnì zmìnilo. Nade 
dveømi hledí na shromáždìní neumìle 
vyøezaná socha Pallas Athény. Ne snad 
proto, že by se zdejší trampové zhlédli   
v antice. Mnohem dùležitìjší je pro nì 
havran, trùnící na  její hrudi. 

A hlavnì pak nápis T. O. Havrani 
nenechávající nikoho na pochybách,    
že je to pøesnì ta chata, kterou na 
zelené louce, v tom krušném roce de-
vatenáct set ètyøicet osm, postavili tøi 
trampové. Na místì, kde šerif Tulák 
kdysi v staré chajdì našel text Poeova 
Havrana.

Ale kdo ho tam tehdy zanechal?

Nezjistili. Nikdykrát.     

(NE)KRITICKY

O lidech, kteøí se nechají zkoumat

Nová kniha Jitky Prokšové Slupky minu-
losti (Moravská Bastei Moba, Brno 2018) nás 
zavede na Šumavu, kde probìhne týden trva-
jící meditaèní kurz sebepoznání; události se 
však odehrávají rovnìž pøedtím a potom. 
Úèastníci pobytu disponují problémy, ba 
traumaty, ale nepotlaèují je. Naopak zapla-   
tili a svým zpùsobem se nechají zkoumat            
a školit. Vìøí, že je to cesta. Pìtice frek-
ventantù kurzu, ale dokonce i sám lektor 
Josef se potýkají se zoufalstvím a krizemi.

Napøíklad Josef kdysi pøišel o sedmnácti-
letého syna a tento hrdina jeho vzpomínek    
je fakticky sedmou hlavní postavou románu, 
nebo� mu nahlížíme v roli ètenáøe a skrze 
takzvanou pamì�ovou stopu dovnitø do hlavy. 
To je i moment, kterým se Slupky minulosti  
stávají vìdeckofantastickým románem. Podle 
mì zbyteènì. Nelze však popøít, že právì 
pamì�ový otisk mladíka zde má jednu z nej-
lepších kvalifikací pro práci komentátora.

Nejedná se pøitom pouze o vazbu syn-
otec, ale i o jeho milostný vztah k dívce. Vše-
vìdoucnost autora je tedy v knize pøímo fyzi-
kálnì vysvìtlena. Nutno øíci, že vìrohodnì. 
Souèasnì ale bez pøedložení skuteèných vì-
deckých dùkazù.

Dalším léèeným a zachraòovaným je Aleš, 
chudý uèitel. Zvláštì jemu dalo práci na kurz 
našetøit. Je ale dobøe, že má kniha postavy 
jako on. Jinak by se odehrávala pouze v jisté 
bublinì plné lidí, kteøí mají skuteèné problémy 
se životem, jaký je, ale jsou zajištìni.

Aleš byl pøepaden mladistvými delikventy, 
proti nimž svìdèil, a ocitl se ve stavu, kdy si 
uvnitø sebe opakuje: „Neobstál jsem.“ Zobec-
òuje kriminální událost a pøehání vlastní 
slabošství. Má na práci pedagoga? Mìl by 
utéci? Rozhodujeme se o tom pøi ètení a sou-
èasnì jsme zvìdaví, zda kurz pomùže. Jemu, 
ale tøeba i Zuzanì. Ta má pocit, že mohla 
zabránit nìkdejší smrti vlastní sestry. Onu 
hrùzu nicménì neoddìluje od souèasnosti, jak 
by mìla, a takøíkajíc se ani neradí s Freudem. 
Snad správnì vidí i ona øešení v pouti do 
kroužku lidí na Šumavì? Nemýlí se? I na to 
jsem byl zvìdav, anžto podobným kurzùm 
nevìøím. Nutno však pøiznat, že jsem se zatím 
ani jednoho nezúèastnil. Jak vidíme, ten 
Josefem vedený je znaènì funkèní, což nepo-
chybnì mnohé ètenáøe potìší. Je funkèní, nic-
ménì nestaèí. V tom, co zde bylo vyzkou-
máno, prosloveno a vyhráno, je tøeba plout      
i po návratu z odøíznutí od svìta, což nikoli 
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každý dokáže. I Zuzanì hrozí, že se bude dál 
tøást o dceru a pøesmíru vážnì brát náznaky, 
které kdysi ignorovala u sestry.

Právì ona náleží k tìm zabezpeèenìjším 
postavám. Oproti tomu Alice mìla dluh a její 
dosud funkèní rodina se dostala do ohrožení. 
Aby o nejbližší a jistoty nepøišla, zvolila cestu, 
kterou by mnozí odsoudili.

Dalšími hrdiny, tentokrát už bez problémù 
platit, jsou Robert a Kvìta. On má dospíva-
jícího syna a jejich vztah vrže. Ona zase byla 
zvyklá na významnou pozici, teï o ni však 
pøišla. Nedá se tvrdit, že se taky jí chystáme 
držet palce. Myslí si o sobì nìco jiného, než 
registrujeme díky autorce, a je docela možné, 
že už jí není pomoci. Nicménì tak to v životì 
chodí a shrnu-li si pøíbìhy ostatních postav,  
je kniha vlastnì ještì optimistická.

Autorka uchopila jistý vzorek populace,       
a místo aby soudila, skrze kurz pozoruje. 
Zpoèátku vidí víc než vìtšina jejích hrdinù, 
kteøí ulpìli v urèitých pózách a pozicích, takže 
Josefovi nezávidím. Nauèit totiž lidi i to, co se 
podvìdomì nauèit nechtìjí, je nìkdy tìžké.      
Rovnìž proto nemám k podobným kurzùm 
dùvìru. Nevìøím, že bývají tak odpovìdnì 
vedeny, jak je pøedvedeno zde.

Autorka sama tomu možná vìøí, ale na tom 
nezáleží. Vìdomì stvoøila laboratoø, ale na-
štìstí ne na ploše celého románu. Tím se 
uvolnila pomyslná pouta a my mùžeme sle-
dovat, kde lektor bodoval, kde se mýlil a kde 
se snažil zbyteènì, pøièemž je kladem, že taky 
on si z kurzu nìco podstatného odnesl.

Pøesto se domnívám, že kniha má postav 
moc. Zvláštì z tohoto hlediska nelze než 
obdivovat, nakolik funguje. Pøedvádí realitu     
a nepožadujme, aby øešila tøeba také politiku. 
Hrdinové tady jsou toho druhu, že nás to po-
dobnì jako u Párala pøesvìdèí, že by politi-
kum mìlo buï zùstat úplnì v pozadí, anebo 
vyplynout teprve z úvah ve ètenáøovì mysli.

Ještì jedno román o Slupkách dokazuje    
a nevím, zda to autorka plánovala. Jen rozhod-
nutí nestaèí. Predestinace existuje a nemusí 
být pøekonatelná. Jaké jsme mìli rodièe, ta-
koví sice pøesnì nejsme, ale genetická pøed-
urèenost bolí. Èasto navzdory kurzùm, èasto 
navzdory novým a novým pokusùm vstát. 

  Ivo Fencl

Pane vrchní, tøikrát guláš! 
S šestadvaceti

Zdálo se to být pøíjemným pøekvapením. 
Když se v loòském roce nìkolik mìsícù pre-
zentovala tištìná výzva autorùm k zapojení do 
tzv. øetìzového románu, netušila jsem, že se 
projekt Støediska západoèeských spisovatelù 
setká s takovou odezvou.

Zaèátkem jara se mi do rukou dostala té-
mìø sto padesátistránková publikace Uzam-
èení (NAVA, Plzeò 2017) – skoro ROmán DO 
KAPSy, v níž se pøedstavuje dvacet šest auto-
rù (devìt z nich již publikovalo také v Plži). 

Pøíbìh nastartovala zkušená prozaièka 
Daniela Kováøová. Autorka projektu Marké-   
ta Èekanová na ni nenavázala, ale nastínila 
zdánlivì jinou situaci a na scénu pøivedla další 
postavy. Také o následující dvì kapitoly se 
postarali èlenové Støediska západoèeských 
spisovatelù – ostøílený prozaik Milan Èechura 
a Jarmila Flaková. Následující Alena Lochma-
nová navázala na první linii.

Dìj se odehrává v polorozpadlém zámeè-
ku Rosenberg, kam pozve nezavedená zážit-
ková agentura nesourodou skupinu osmi osob 
na krátký pobyt, po nìmž „nic nebude jako 
døíve“. Pokus o program, na který klienti „v ži-
votì nezapomenou“ se ale ponìkud vymkl      
z rukou. Pohøíchu postupnì i z pomyslných 
per dalším spisovatelským adeptùm (Martina 
Košanová, Markéta Machálková, Veronika 
Bolgáèová, Šárka Kuèerová, Martin Lang, 
Katka Lenroi, Karolína Kofroòová, Daniela 
Vítová, Jana Palatá – s vlastní samostatnou 
tvorbou jsou mnozí úspìšnìjší). Úèastníci zá-
jezdu kopou jámy jako hroby, aby „pohøbili“ 
svoji minulost, pokus o záchranu manželství 
Terezky a Pavla evokuje scény z filmu Dovo-
lená s Andìlem. 

V patnácté kapitole naznaèí Markéta Zvo-
lánková ještì další dìjovou linii – stejné místo, 
jiný èas – legenda zámku z doby barokní –     
a pøidává ještì další osoby: Ferdinanda z Ro-
senbergu, jeho ženu Johannu a vilného knìze 
Ignáce, který se stane otcem Johannina dítì-
te. Za své høíchy všichni samozøejmì pykají 
až do dvacátého kolena. 

Øetìzový román nemá postavu hlavní        
a postavy vedlejší. Témìø každý autor se 
zamìøuje na jiného z „protagonistù“. Nìkteøí 
do dìje vstupují aktivnì (prùvodkynì Pavlínka 
– okouzlující, vìènì hulící a nervózní blon-
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dýnka), nìkdo jakoby omylem (Aleš Èerník, 
Jirka Král a Pepa Krátký), nìkteøí zùstávají 
nepovšimnuti (Terezka a Pavel Novotných, 
Zdenìk Charvát). 

Obrysy detektivky èi hororu vybièují nava-
zující autory k žánrové akènosti: dìj se ne-
nabaluje, ale pøíbìhy se vrství, pøibývají ještì 
a ještì další, by� ne všem (zvláštì ètenáøovi) 
známí úèastníci: bratr klientky Mileny Charvá-
tové – duševnì nemocný Štìpán Šloz (oba 
akèní sedmdesátníci), øeditel agentury Petrov-
ský, kde se vzal, tu se vzal neznámý mile-
nec… V druhé polovinì již ètenáø zákonitì 
ztrácí orientaci, touha autorù po udržení a roz-
víjení napìtí sklouzává do klišé a situace se 
vyvíjejí až do absurdity nerespektující nejen 
logiku lidských atributù (o charakteristice mlu-
vit nelze), ale spìjí i k nereálnosti prostøedí. 
Rozlièné fantasmagorie jsou líèeny leckde       
s až teatrálním patosem a vypjatostí kýèe 
(høbitov bezrukých v parku), dávná i ta ne-
dávná minulost (napø. v šedesátých letech   
byl údajnì v zámeèku „pas�ák“, v osmdesá-
tých poblíž pionýrský tábor) si se souèasností 
(objevené restituèní nároky na základì netu-
šených genealogických linií) podávají kliky, 
klièky, ba i kukly (zámotky) – všeho je tu pøe-
hršle (Ivana Prášková, Lenka Scheithauerová, 
Jiøí Prunner, Beáta Gruberová, Markéta Jan-
sová, Anna Chocová, Pavel Bulín). V kotli 
øetìzového románu je už tolik surovin, že na 
tom již nelze nic spravit. Ba ani trocha humoru       

a nadsázky (Roman Forst). V zámku se za-
vírají posuvné zdi, v nichž jsou jakási nevi-
ditelná tlaèítka, mizí okna i dveøe, ozývají se 
zvuky, jekot – mezi úèastníky se pohybuje 
„vìèný pes“ se smaragdovýma oèima – doga 
Kraken, patøící øidièi mikrobusu a doèasnému 
majiteli Bedøichovi, propojují se zdánlivé i za 
skuteèné vydávané rodové vazby… 

Labyrint románu má další a další odboèky. 
A tak pokus o rozuzlení – by� se pera chá- 
pou Jaromír Komorous èi Tereza Èermáková 
– je marný. Svìtlo do pøípadu zámku Rosen-
berg nevnese ani policie (major Blažek), ani 
vzdálený režisér z nového Zélandu èi Austrá-
lie (žijou tam tuèòáci?) – milenec prùvodkynì, 
navrátivší se syn nejstarších úèastníkù a na-
konec i potomek legendárních Rosenbergù, 
tedy majitel zámeèku Marek Charvát, ani 
duševními mukami (noèní mùrou v podobì 
neš�astné Johanny) pronásledovaná Lucie, 
jež je první postavou vstupující na stránky 
øetìzového románu Uzamèení. Koneèný tvar  
pøipomíná spíš chumel – jako když se vám 
zamotají kablíky dlouhého vánoèního osvìt-
lení. O jeho rozmotání se pokusili tøi autoøi 
(Michaela Augustinová, Roman Forst a Tereza 
Èermáková) – nabízejí se tøi závìry, Tereza 
Èermáková se snaží i o rekapitulaci. Sisyfova 
práce.

Anebo guláš! A silnì pøekoøenìný. 

Jana Horáková

Místo edièní poznámky

Vychází-li výbor z díla, zvláštì posmrtný, 

mívá editora (jenž texty vybere a uspoøádá)    

a redaktora (který knihu pøipraví do tisku), 

pøièemž oba mají být uvedeni v tiráži (pøí-

padnì v copyrightu). Leè u knihy Zdeòka 

Barborky Štamgastovo zešílení (viz recenze   

v Plži è. 5/2018) o tom v tiráži není ni zmínka. 

Co se týèe pøipojené Edièní poznámky, nejde 

o edièní poznámku, nýbrž o medailon autora    

a zhodnocení jeho díla. Biobiografické heslo     

o autorovi (nepodepsané) pak najdeme na 

zadním pøebalu knížky. Ve zmínìné recenzi     

v minulém èísle Plže se praví, že výbor uspo-

øádali Vladimír Gardavský a Robert Janda; 

zøejmì ano, ale v knize, opakujeme, o tom 

nestojí psáno ani ò. Vladimír Gardavský          

v èlánku v Plzeòském deníku zase konsta-

tuje, že na redakci publikace spolupracoval 

plzeòský básník Robert Janda. Takže Štam-

gastovo zešílení pøece jen mìlo nìjakého 

tajného redaktora a možná i utajeného edi-

tora? Co je ale podstatné: v edièní poznámce 

hodné toho jména mìlo být pøedevším uve-

deno, kde a co z vybraných textù již vyšlo. 

Napøíklad erbovní skladba Ignác byla vydána 

jako samostatná pøíloha už pøed lety v Tvaru, 

èili i ve velkém nákladu. A Reportážní cesto-

pis? Ten už jistìže také vyšel, také èasopi-

secky, dokonce – v Plži. To ale zøejmì v Plzni 

nikdo neví. Holt v knize ta edièní needièní po-

známka nepoznámka není ani trochu „navíc 

velmi citlivì provedená“.          Evžen Pìnkava
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Hrdinové mé (ne)povinné školní èetby
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