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EDITORIAL 1

Zatím na to ještì máme.

Václav Gruber

To si øíkají postavy z povídky Václava 
Grubera, nevšedního prozaika, který se 
po delší dobì poznovu pøedstavuje na 
stránkách Plže. Mùžeme se však také 
ptát, zda západoèeská metropole Plzeò 
poøád ještì z kulturního hlediska „má“ na 
vydávání literárního mìsíèníku Plzeòský 
literární život, anebo už nikoli. Doufejme, 
že nikoli nikoli.

Co tudíž nabízíme ètenáøùm našeho 
èasopisu kromì nepøímo pøipomenuté 
prózy Václava Grubera a samozøejmì 
kromì osvìdèených autorských rubrik 
neménì osvìdèených literátù Milana 
Èechury a Iva Fencla? Pøednost by mìla 
dostat poezie, takže se nejprve zmiòme 
o verších Evy Válkové, které záøijového 
Plže po zásluze zahajují. Pak musí pøi-   
jít na øadu chvála na adresu povídky 
Davida Brabce: tato próza sice vznikla 
už pøed nìkolika lety, jenže co bychom  
si povídali, plžové jsou tvorové loudaví       
a liknaví. Ne již trpìlivý autor: jeho text 
má øíz i š�ávu, jak to má být. Poskoèí-
me-li od Brabce až k dávným èasùm,      
v rubrice Z odkazu uveøejòujeme aspoò 
nìkterá netištìná haiku Karla Trinke-
witze.

Støedobodem tohoto Plže jsou však 
fejetonistické úvahy Stanislava Bukov-
ského o morové ránì souèasné civili-
zace, za niž lze považovat tzv. post-

pravdy v mnoha podobách. Lžou nejen 
lháøi a sedmilháøi, ale kolikrát i ti, co se 
domnívají, že øíkají pravdu. Pokud ne-
lžou, že se to domnívají. Bukovský to 
vše štiplavì a jízlivì zvažuje na vahách  
a vážkách zdravého rozumu a sepsal 
svých nepostpravdivých úvah o prolha-
ných a prožluklých postpravdách nako-
nec tolik, že je hodláme v mìsíèníku 
otiskovat na pokraèování. Zaslouží si to 
však. Spøíznìnou duši autor nalezl ve 
Stanislavu Sedlákovi, jenž též pohlíží na 
náš svìt nemálo sarkasticky. Jakož i my, 
kdo v nìm žijeme.

Každý má své gusto a kdekterému 
gustu by mohlo vyhovovat, že nìkdo      
v této postpravdivé a navíc ještì oše-
metnì „tekuté“ dobì zkouší štìstí a má 
potìšení pøi psaní sonetù. Markéta Zvo-
lánková nám jich nabídla celý vìnec, 
povìzme tedy, že sonetù èili znìlek 
nebývá nikdy dost! Jan Jelínek se v tom-
to Plži koneènì doèkal recenze své ne-
lítostné sbírky Vivisekce: sám Vojtìch 
Nìmec, kritik prvního øádu, v ní našel 
zalíbení. Na konec žel nepøichází to nej-
lepší, pohøíchu to nejhorší èili nejsmut-
nìjší: nekrolog, nebo� zemøela Kristýna 
Dušková. V pouhých šestatøiceti letech. 
Ti, co ji znali, by mìli sáhnout po truchlo-
rouškách.
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Podzimní a jiné básnì
Eva Válková

Sny

Má duše

Bydlí v domech

Které už nestojí

Dùm dìtství

Dùm nevìsty

Porodnice

Domy radosti

Se promìnily

V hrady a zøíceniny

Má duše

Bydlí v domech

Které už nestojí

A pøece

Tam chodím

Každou noc

Loukami a travou až k oblakùm

Jaro

Kvìten

Je také èas

Ptáèat

Vypadlých z hnízda

A zmrzlých kvìtù

Nádhera jara

Zhnìdne smrtí

Karamel života a pekloráj

Ráj

Jsme dostali

Peklo

Si dìláme sami

Únor

Autobus

S prasklou pneumatikou

Autobus snù

Øítí se nad propastí

Držím se

Svých úzkostí

A jako v tanku

Nevidím

Jen útoèím

xxx

Nìkteré dny

Cítím stydnutí

V místì srdce

Olovo oblakù

Rakev ohnì

A slepé oèi žalu

Poslední nadìje

Horký déš� slz

Léto

Studánka dne

Mi nedá spát

Za�uká na víèka

Hebkými tlapkami

S ostrými drápky

Alespoò kapka krve

Za barvu rùží
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Pìt podzimních básní

I. Øíjen

Podzemní øeka

Napolyká stíny

Stromy strnou

Zlatá a hnìdá

Zrcadla

Zatají dech

Opravdu pøichází tma

II. Já

Lítostivý podzim

Mám v patách

Propadám do mlhy

Polosvìtlo zahalí

Ostré hrany

Žluté a èervené

Kroužících listù

Poslední plamen

V šedivém svìtì

Poèata na podzim

Patøím lítosti

III. Dušièky

Vidìla jsem

Pohøeb hrobu

Bez truchlících

A bez kvìtù

Na náklaïáku

Kusy kamene

Uprostøed

Rozsvícených náhrobkù

Poslední pohled

Mizející tváøe

Secesního pána

IV.  Listopad

Když snìží listí
Mráz
Vystrkuje drápky
Zatím nesmìle
Ale tma
Bezohlednì
Zabírá mé dny
Zalehává myšlenky
Jako lavina
Dusí sny
Když snìží listí

V. P.S.

Neumím poèítat do pìti
Tolik chyb
V psaní
A pøeklepy èinù
Sním o peøinì snìhu
Zimním spánku
Než jaro pøinutí
Zelenì vyklíèit
Prastaré pøíbìhy

Ilustrace Miloslav Krist
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Koneènì v dùchodu
Václav Gruber 

„Takže prvního tady?“ Vojtìch se tro-
chu ušklíbl a podíval se smìrem k prázd-
né lavièce.

František neodpovìdìl. Ne že by ne-
mohl popadnout dech, ale pøece jen... 
Vojta chodí tak rychle. Vždycky se po-
hyboval rychle. Stejnì...  Chodili takhle 
spolu parkem skoro každý den. Skoro 
každý pracovní den. 

Od brány továrny trolejbusem to bylo 
asi dvacet minut, pak pìšky parkem, to 
je nejpohodlnìjší cesta, za chvilku pøi-
jdou na køižovatku, ze které už to mají 
oba domù pár krokù. František doleva 
smìrem k námìstí, Vojta doprava, trochu 
do kopce... Na køižovatce je hospoda.

„Zajdeme na jedno?“ kývl Vojtìch 
smìrem k vývìsnímu štítu. Vìtšinou to 
navrhl on.

„No...“

„Zatím na to ještì máme.“

„Tak jo, na jedno mùžem.“

V poslední dobì chodili opravdu na 
jedno.

„Ale co, když tak budeme chodit na 
malý...“ prohodil Vojtìch, když otevíral 
dveøe do lokálu. 

„Možná se pøece jenom odstìhuju         
k Andulce do Podìbrad,“ øekl František, 
když se posadili ke stolu v rohu malé 
místnosti.

„Jo, to máš dobrý,“ pøikývl Vojtìch. 
Obèas si nìkdo rodièe, když už po 
sedmdesátce nesmìjí pracovat, opravdu 
k sobì vezme. On to mìl jednodušší. 
Žádnou Andulku v Podìbradech ani 
Frantíka na druhé stranì moøe nemìl. 
Kývl na výèepního a ukázal mu zdvižený 
ukazovák a prostøedník. 

„Už jsi se pøihlásil?“ zeptal se Fran-
tišek, když se opatrnì napil piva a položil 
poøád ještì skoro plný pùllitr zpátky na 
papírový tácek.

„Je èas,“ zahuèel Vojtìch a také se 
trochu napil. „Døív prý to trvalo  mìsíce, 
než ti vypoèetli dùchod. A bùhvíjak dlou-
ho jsi musel lítat po úøadech... Ale zase 
ho dostal každý.“

„Všechno má svoje výhody,“ pokrèil 
rameny Vojtìch. „Do dvacátýho se pøi-
hlásíš na sociálce a prvního je jasno.“

Tohle samozøejmì vìdìl František 
taky. Do dvacátého každého mìsíce se 
mùže každý, komu už bylo sedmdesát, 
pøihlásit do seznamu žadatelù. Poslední 
den v mìsíci je losování. Z vylosovaného 
žadatele se stává skuteèný dùchodce.   
S opravdovým dùchodem. Každý mìsíc 
peníze na úèet... Jednoduché, pøehled-
né, spravedlivé..., ale to není jediný zpù-
sob, jak získat finanèní zabezpeèení ve 
stáøí. František se pøes okraj pùllitru 
podíval na svého kamaráda. Tušil, co se 
mu honí hlavou. „Ty to chceš zkusit...“ 
Ani to nebyla otázka.

„Uvažuju o tom,“ pøipustil druhý muž.
„Hm, byl jsi vždycky v dobrý kondici.“
„Jo, to jo. Ale pøece jen, záleží hodnì   

i na štìstí...“

Aréna už pamatovala hodnì. Pùvod-
nì to byl velikášský projekt pøelomu 
tisíciletí. Pak se støídali majitelé, každý 
se z toho snažil vytøískat co nejvíc. 
Atraktivní sportovní utkání, megakon-
certy slavných kapel, odborové sjezdy...  
V prùbìhu èasu se to tu jmenovalo vše-
lijak. Teï už je to øadu let jenom Aréna. 
Patøí Ústøední správì sociálního zabez-
peèení a jednou za mìsíc se tu poøádají 
zápasy.
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Tribuny byly plné. To jsou  pokaždé. 

Všichni nad sedmdesát mají vstup zdar-

ma. Soukromníci, žadatelé i skuteèní 

dùchodci. Chodí i hodnì platících divákù. 

Nic nového, sport a hry, to lákalo vždyc-

ky...  Slunce se sklání k obzoru, den brzy 

skonèí. A bude rozhodnuto. 

Vojtìch byl unavený. Sedmkrát musel 

zápasit ve vyøazovacích kolech. První 

dva soupeøi byli lehcí. Dostal je na 

lopatky bìhem nìkolika minut. Ve tøetím 

kole mìl namále. Soupeø byl o nìco 

starší než on, ale silný a pøekvapivì 

pohyblivý. V jedné chvíli už to vypadalo, 

že Vojtìch skonèí na lopatkách a na 

finále se bude moci dívat z lóže, která 

byla vyhrazená pro vyøazené zápasníky. 

Aktivní senioøi požívají ve spoleènosti 

úctu. Muži a ženy, kteøí se nespoléhají 

jen na losování a jsou ochotni si dùchod 

vybojovat. Každý mìsíc jeden. Vítìz 

finálového boje dostává doživotní rentu.  

Vojtìch se protáhl. V pátém kole neši-

kovnì upadl a asi si zlomil žebro. To není 

žádný úraz. Obèas se nìkterý ze zá- 

pasníkù zraní doopravdy. V našem vì- 

ku už jsou pøece jen kosti køehèí. Jaký-

pak bude asi pøíští soupeø, pomyslel si. 

Úèastníci nesmìjí sledovat vyøazovací 

kola. Pokud sami nezápasí, jsou zavøeni 

v jednomístných šatnách v dolním patøe 

Arény. Bez oken, za zvukotìsnými dveø-

mi. Neví ani, kolik žadatelù se pøihlásilo 

a kolikrát budou zápasit, aby se poku-  

sili dostat se až do finále. Ještì když se 

otevíraly dveøe šatny, nevìdìl...

„Doteï jsi zápasil, teï pùjdeš bojo-

vat,“ pronesl zøízenec sociální zprávy 

vìtu, kterou Vojtìch od pravého poled-

ne, kdy dnešní hry zaèaly, chtìl slyšet.         

A které se bál... Dokázal jsem to. Zbývá 

poslední kolo. Teï už není žádná cesta 

zpátky. 

Zøízenec otevøel dvíøka v døevìné 
bariéøe oddìlující pískem vysypanou 
kruhovou plochu od tribun.

Vojtìch se rozhlédl po hluèících ocho-
zech. Nevnímal jednotlivé tváøe. Co z to-
ho, jestli je tam nìkdo známý... Prošel 
brankou v bariéøe.

Na protilehlé stranì písèitého kruhu 
stál štíhlý a bìlovlasý muž neurèitého 
vìku. Ještìže to není žena, obèas se 
taky nìkterá dostane až do finále...      
Na první pohled nevypadá moc tréno-
vanì. Jenže teï záleží i na tom, jaké 
budou zbranì. Finále není jen zápas      
s holýma rukama a dostat soupeøe na 
lopatky nestaèí. Kdo se pøihlásí k zá-
pasení a opravdu chce získat dùchod, 
musí ho vybojovat. Copak nám asi dají 
dnes? Vojtìch si pøedstavoval nùž, ten 
alespoò umím držet v ruce... jenže ten 
druhý má dost dlouhé paže... Sekera, 
kopí... také to mùže být luk a šípy, pak 
záleží daleko víc na rychlosti.

Otevøela se brána pod hlavní tribunou 
a objevili se tøi úøedníci v svìtle šedých 
oblecích. Soudci... Dva krajní nesli pøed 
sebou na otevøených dlaních krátké 
meèe. Jeden zamíøil k Vojtìchovi, druhý 
k bìlovlasému muži na druhé stranì 
zápasištì. Vojtìch stiskl rukoje� podá-
vaného meèe. Poèkal, až soudce pood-
stoupí a dvakrát zeširoka meèem máchl. 
Tak tenhle nástroj jsem ještì v ruce 
nemìl. Podíval se na soupeøe, který si 
také vyzkoušel, co je to držet v ruce 
opravdovou zbraò. Èlovìk se poøád uèí.

Oba se podívali na hlavního rozhod-
èího, který teï zdvihl pravici. Tribuny 
ztichly. Tohle už není jenom zápas od-
hodlaných seniorù. Vojtìch se zhluboka 
nadechl. Srdce mu teï bouchalo hodnì 
rychle. Teï soudce mávne pravicí a zaè-
ne skuteèný zápas. 

Až skonèí, bude zase o jednoho 
dùchodce víc.
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Odjezd do J.
David Brabec

Rozhodl jsem se odjet. Veèer, když 
jsem usínal, jsem si náhle usmyslel, že 
musím zmizet. Že to nejde odkládat, že 
hned ráno se musím sebrat a dát všemu, 
co znám, vale. Byla pùlka bøezna a já      
o opuštìní rodného mìsta uvažoval od 
zaèátku roku. Nemohl jsem usnout, po-
øád jsem si pøedstavoval, jaké to bude, 
až zamávám mìstu, ve kterém jsem 
prožil bezmála tøicet let života, vyklonìný     
z okénka vlaku budu sledovat, jak mi 
známé domy mizí za zády. Pak okénko 
zavøu, pohodlnì se usadím v kupé a za-
ètu se do knihy – jedno jaké. Zkrátka 
pøevaloval jsem se a nemohl usnout. Na-
konec, ani nevím v kolik hodin, jsem se 
spánku poddal.

Ráno se probouzím velmi brzo, pøi-
pravuji si tašku, do které rychle, nicménì 
promyšlenì, skládám pár kouskù nóbl 
obleèení, pìt švestek a fidlátka. Pøipra-
vuji si kávu, turka. Poslední v tomhle 
bytì, který znám jako své boty. Pohodlnì 
usedám ke kuchyòskému stolu a zapa-
luji si ranní cigaretu. Nikdy to nedìlám, 
zpravidla po ránu zápach cigaret ne-
snáším, ale dnešek je výjimeèný. Dne-
šek je den D. a to se musí oslavit. Ciga-
reta dohoøívá v popelníku, já si sám sebe 
prohlížím v zrcadle v koupelnì. Kávy 
jsem se zatím nedotkl. Bylo šest hodin   
a já takhle brzo nemùžu pít nic jiného 
než vodu. Tu kávu jsem uvaøil jen tak, 
aby bylo jasno, že mizím. Ještì si vyèistit 
zuby, umýt oblièej a trochu uspoøádat 
pøeležené vlasy.

Ranní hygiena je za mnou, kávu 
vylévám do døezu, hrníèek vyplachuji od 
lógru, omývám houbièkou a stavím na 
odkapávaè. Ještì se protáhnout, roz-
hlédnout po kuchyni a vkroèit do chod-
by, kde už mám u dveøí bytu pøiprave-
nou tašku s obleèením, pìti švestkami   

a fidlátky. Vcházím do spoleèné chodby 
starého èinžovního domu. 

Na patøe bydlím jen se sleènou Lhot-
skou, penzistkou a starou pannou, která 
chová asi patnáct koèek, které v noci 
neuvìøitelnì øvou. Sleèna Lhotská je 
koèièinou cítit na nìkolik metrù, a když 
nad tím pøemýšlím, sama vypadá jako 
stará, utahaná, opelichaná koèka. Má 
pod nosem chmýøí, šedé vlasy nosí sèe-
sané do drdolu, který schovává pod 
ruènì pletenou èepicí. Má hrb a tenké 
ruce a nohy. Sleèna Lhotská možná byla 
koèka, teï vypadá jako èarodìjnice. 
Nevychází pøed osmou, aèkoliv vstává 
ve ètyøi. Dnes ji nepotkám.

Na chodbì se obouvám, dveøe za 
mnou se zavírají samy, já zamykám, klíè 
schovávám do kapsy a vycházím smì-
rem ke schodišti. K takovému starému 
schodišti se starým zábradlím, po kte-
rém by se dalo krásnì jezdit, kdyby je- 
ho døevìný a preciznì lakovaný vršek 
nebyl co metr rozdìlen zaraženými 
mosaznými hlavièkami. Sestupuji po 
schodech, rukou se pøidržuji zábradlí       
a nechávám dlaò, aby se zarážela o mo-
sazné hlavièky. Ty urèitì pøipravil nìja- 
ký sadista pro dìti, které by se chtìly   
po zábradlí svézt. Vždy když na nìjakou 
takovou mosaznou past narazím, vyta-
huji ji a shazuji dolù, do suterénu. 

„Od tøetího patra to máte, dìcka, 
èistý,“ øíkám si polohlasem, zùstávám 
stát dole pod schody, u kastlíkù na 
dopisy. Z dopisní schránky se svým 
jménem vyndávám paklík reklamních 
letákù a vhazuji je do krabice, která stojí 
za vstupními dveømi a je již z poloviny 
zaplnìna supervýhodnými nabídkami 
obchodních domù. 
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Odmykám vchodové dveøe, otevírám 
je a vcházím do ulice, která mi leží          
u nohou. Pìšky se vydávám smìrem     
k vlakovému nádraží. Není to daleko, zi-
ma za nehty nezalézá, tak proè se zdržo-
vat èekáním na trolejbus. Cestou k ná-
draží se zarazím u výlohy pekaøství. 
Jeho vùni vdechuji už dobrých padesát 
metrù, teï se mohou popást i oèi. Beru 
za kliku a vcházím dovnitø.

„Dobré ráno,“ zdravím nahlas a sebe-
jistì.

„Dobré ráno, budete si pøát?“ odpoví-
dá na pozdrav prodavaèka. Ta proda-
vaèka, co se mi tolik líbí už od té doby, 
kdy jsem do tohoto pekaøství pøišel 
poprvé. Má èerné do culíku stažené vla-
sy a hnìdé oèi. Má trochu odstáté uši, 
což jí ale nijak neubírá na kráse. Naopak 
jí to, myslím, pøidává na výjimeènosti      
a zajímavosti. A má pøíjemný hlas a ne-
zúèastnìný úsmìv. Škoda, že se usmívá 
tak málo.

„Nooo, dal bych si dva croissanty. 
Loupáky,“ odpovídám hlasem o poznání 
nejistìjším a snažím se vtisknout do 
pamìti prodavaèèinu tváø, abych si ji 
mohl odvést s sebou.

„Ještì nìco?“
„Ještì bych si vzal tu ledovou kávu    

v krabièce, prosím. A bude to všechno.“
„Bude to tøicet pìt korun. Co takhle 

brzo?“
„Ale, chystám se pryè, pryè z mìsta. 

Nìkam, kde mì nikdo nezná. Musím si 
odpoèinout od lidí,“ vysvìtluji, lovím v pe-
nìžence drobné a nechápu, proè jí tohle 
vlastnì øíkám.

„Tak tady to je. Hezkej den a nashle,“ 
louèím se.

„Nashledanou,“ louèí se ona a nakrát-
ko se pousmìje. Tohle si chci zapama-
tovat.

Vycházím z pekaøství a zarážím brè-
ko do tetrapakové krabièky s ledovou 
kávou, eiscafé. Upíjím a vydávám se       
k nádraží, jehož støecha už tu a tam 

vykukuje mezi domy. Za chvilku tam 
budu, za chvilku to tady všechno opus-
tím a budu nový èlovìk.

Hodiny ve štítu nádraží ukazují pùl 
sedmé, je chladné bøeznové ráno. Hlá-
šení upozoròuje na zpoždìný vlak a na 
výluku na jakési trase. Vcházím do 
nádražní haly a jdu rovnou k pokladnì,  
u které se zdá být nejkratší fronta. Pøe-
de mnou stojí tøi lidé. Paní s koženko-
vou kabelkou a liškou kolem krku si už 
jízdenku vyøizuje, pán za ní je oèividnì 
poznamenán propitou nocí, což nese 
koženkovo-lišèí paní se zjevnou nevolí. 
Pøímo pøede mnou èeká s drobnými       
v ruce otrávená studentka s krosnou, 
dready a èasopisem A-kontra. Nechtìnì 
jsem vyslechl jejich objednávky jízdenek 
– všichni jedou do stejného mìsta. 
Pánbùh je vtipnej, když chce.

„Kam to bude?“ ptá se mì rozmrzelá 
paní z pokladny.

„Obyèejnì do J.,“ odpovídám a pokou-
ším se o úsmìv.

„Dvì stì ètyøicet pìt.“
„Tady. Dìkuju,“ peníze mìním za jí-

zdenku, kontroluji cílovou stanici a uvol-
òuji místo u okénka pánovi, který pøešla-
puje za mnou. Vypadá to, že mu vlak 
odjíždí každým okamžikem. Mám dvacet 
minut èas, mé kroky vedou k trafice.

„Dobrý den, vzal bych si tohle,“ prs-
tem ukazuji na vybrané noviny, které jako 
jediné obèas ètu, „a jedny Lucky Strike.“

„Ještì nìco?" usmívá se trafikantka.
„Nene, všechno, zaplatím,“ na tácek 

pokládám pøesnou èástku a po okamžiku 
váhání pøidávám pìtikorunu.

„Dík, mìjte se,“ rozlouèila se trafikant-
ka a zatímco tøídila mince do pøihrádek    
v pokladnì, usmála se na pána za mnou 
a zeptala se ho, co si bude pøát.

„Vy se taky mìjte,“ odpovídám, noviny 
už mám složené v kapse a z cigaret 
zaèínám za chùze sundávat celofán, 
sloupávat kolek a vytrhovat alobal. Sto-
jím pøed nádražím, zapaluji si, z kapsy 
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bundy vyndávám krabièku s otevøenou 
ledovou kávou a upíjím. Vydechuji modrý 
cigaretový kouø a pøemýšlím, jaké to 
bude, až budu jinde. Mezi neznámými 
lidmi, na neznámém místì. Budu dál 
kouøit, to je jisté. Jinak ale budu jiný 
èlovìk. Neznámý mezi neznámými. Ci-
garetu zhasínám o kameninový odpad-
kový koš.

Když pøicházím na perón, vlak je již 
pøistavený. Pøi nastupování se pateticky 
ohlížím za sebe, kde vidím jen otluèenou 
nádražní zeï tetovanou spreji. Pøitahuji  
se za madlo vagónu, nechávám za se-
bou pevnou zem a vstupuji do chodby. 
Snad najdu prázdné kupé. Chci si odjezd 
patøiènì užít, zatím všechno klape 
pøesnì podle mých pøedstav. Jako bych 
se koukal na film. Paráda, nakonec na-
cházím i prázdné kupé. Vcházím dovnitø 
a na lavici odkládám tašku se švestkami, 
fidlátky a obleèením. Zavírám dveøe, 
zatahuji závìs, aby do kupé nikdo nelezl, 
a usedám na lavici vedle své tašky. 

„Vlak èíslo 1105 do J., pravidelný od-
jezd v 7:55 bude opoždìn. Oèekávané 
zpoždìní vlaku je tøicet minut...“

Sakra, a doteï to všechno tak per-
fektnì klapalo. No nic, dám si venku 
cigaretu, ono to uteèe.

Opouštím vagón, zapaluji si a nahlí-
žím do okénka kupé, které jsem si zabral 
sám pro sebe. Na sklápìcím pultíku stojí 
krabièka s ledovou kávou, která je už té-
mìø prázdná. Pod ní jsou noviny, které 
obèas èítám, ale ty vidìt nejsou, o tìch 
vím jen já.

Cigareta byla dohoøelá sotva do pùl-
ky, když se z nièeho nic ozvalo písknutí. 
Nevìnuji mu pozornost, teprve když se 
vlak, u kterého stojím, pohne, uvìdomuji 
si fatálnost toho zapískání. Rozbíhám se 
k zavøeným dveøím vagónu, vlak ještì 
nenabral skoro žádnou rychlost, zatím  
se jen tak sune pryè z nádraží smìrem 
do J., smìrem pryè. Tìžknou mi nohy. 
Vlak jede sotva rychlostí chùze, ale 

pøesto se mi zdá nemožné dohonit ho. 
Stojím na asfaltovém chodníku perónu   
a vidím, jak má nedopitá káva, moje no-
viny, mých pìt švestek, má fidlátka a mo-
je nejlepší obleèení odjíždí pryè. Nohy 
mám vrostlé do zemì a oèi pøilepené na 
zadních dvíøkách posledního vagónu.

Probudil jsem se.

Budík ještì nezvonil, bylo teprve se-
dm hodin a já zpravidla vstával až o pùl 
hodiny pozdìji. Opustil jsem postel a vy-
kroèil do kuchynì. Na stole byla v po-
pelníku vyhoøelá cigareta, ze které kdosi 
potáhl jen jednou, pøi zapalování. To je 
zvláštní, nevzpomínám si, že bych vèe-
ra v bytì kouøil. Zašel jsem do koupel- 
ny, abych provedl takové ty bìžné vìci. 
Vše bylo na svém místì, uklidnil jsem  
se. Po provedení ranní hygieny jsem 
vešel do kuchynì, abych si natoèil vo- 
du. Divné, ve døezu byly zbytky lógru. 
Nemohl jsem se upamatovat, že bych     
si dìlal kávu. Ráno ji nepiji, veèer vìtši-
nou také ne, a když, tak rozpustnou. 
Možná tu vèera byla R., má klíèe od 
bytu, když tu nejsem, zalévá mi kytky,     
a kdyby se nìco stalo a já nebyl doma, 
soused z bytu pode mnou má na ni te-
lefon. Také u mì obèas pøespává, když 
se nepohodne s rodièi. Urèitì tu vèera 
byla, veèer jsem si jen nevšiml toho 
zpropadeného lógru. No, budu se jí mu-
set zeptat.

Teple jsem se oblékl a vyrazil do prá-
ce. Alespoò tam dnes budu døív a stihnu 
udìlat nìco navíc. Zabouchl jsem dveøe, 
zamkl a zaèal sestupovat do pøízemí. 
Nìco nebylo v poøádku. Když jsem se 
pøidržoval zábradlí, nezadrhával jsem 
jako obvykle o mosazné hlavièky, které 
jsem jako dítì tolik nenávidìl. Když   
jsem stál v suterénu, rozhlédl jsem se po 
podlaze chodby a všiml si, že je poseta 
mosaznými zarážkami ze zábradlí. Sáhl 
jsem do zadní kapsy kalhot a vyndal z ní 
jízdenku na vlak. Jízdenku do J., jízden-
ku s dnešním datem. 
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Postpravdy I.
Stanislav Bukovský  

O VŠEM MOŽNÉM

Je lepší dìdit, èi nedìdit?

Šetøili a šetøili, sousedé a známí, aby 
našetøili a pak cos koupili. Když našetøili, 
když se zmohli a nìco mìli, pak nic 
jiného nechtìli, než aby to dìti zdìdily. 
Když dìti podìdily, ošizeny se cítily, 
spravedlivìjšího dìlení se domáhaly,    
po pøerozdìlení, po doplacení, po no-
vém vyrovnání volaly. Však a� rodièové 
dìlali jak dìlali, a dál dìlali a dìlali, aby 
vydìlali, a šetøili, aby ušetøili, a jednou 
jednìm a podruhé druhým doplatili a pøi-
platili, aby nerovnosti srovnali, spravedl-
nosti v oèích dìtí nedosáhli, svým pøed-
sevzetím nedostáli. Aè platili, pøipláceli, 
kupovali, dopláceli, dìti spokojeny ne-
byly. 

Kdo dal jednou, dál aby dával. Kdo 
dal nìco, málo dal. Dal-li jednomu i dru-
hému, urèitì dal ménì onomu než tam-
tomu. Ti i oni, sousedé a známí, co nìco 
mìli a dìtem to dali, toho se dožili, že 
dìti mezi sebou ani s nimi nakonec ne-
mluvily. Pokud jen jedno dítì mìli, tam 
se dìti sice mezi sebou nerozhádaly, ale 
rodièe tak jako tak nešetøily. 

Kde domy zvelebili a pøistavili, aby 
všichni pohromadì spolu bydlet mohli, 
tam se taky rozhádali, dìti se jinam 
odstìhovaly a vyplacení podílu se doža-
dovaly, takže namísto spoleèného byd-
lení nakonec staøí domy prodali. Tam, 
kde se a� rodièe nebo dìti, pøípadnì 
rodièe a dìti taky, rozvedli, vztahy se 
zkomplikovaly nejen mezi nìkdejšími 
manželi, ale zároveò ještì více mezi 
rodièi a dìtièkami. Èasto pak k tomu 
došlo, když se mladí rozvedli a nové 
sòatky s partnery s dìtmi uzavøeli, že     
k majetku pøišli ti, kvùli nimž se staøí 

nesnažili, nešetøili, dokonce i takoví, kte-
ré pøedtím vùbec neznali. 

Nìkdy ke všemu i ti, které nenávidìli. 
Všude kolem, že to tak je, pozoruji a veli-
ce se tomu podivuji. Není tomu tak je-
nom tam, kde staøí nic nemìli a mladí  
nic nedostali. Tam se všichni rádi mají     
a o nic se nehádají. Tak mi to aspoò øekli 
a na to, jak tomu jinde je, mì upozornili 
milující se sourozenci, toho èasu dù-
chodci, Míla s Andulou.

Ve zdravém tìle zdravý duch

Sportem lze toho dosáhnout. Sportem 
ku zdraví, ne nadarmo se øíká, a to jak 
ke zdraví tìla, tak i duše. Sportem se 
utužují morálnì volní vlastnosti. Ni zisk, 
ni slávu, si vzali za své sokolové. Celý 
národ pozvedli morálnì i fyzicky. Díky 
nim vznikly èeskoslovenské legie, díky 
legiím máme svou republiku. Prohlásil   
T. G. Masaryk. Díky sokolùm došlo po 
jejím rozbití i k její opìtovné obnovì.

V novodobém sportování se na po-
èátku dbalo na èest, na fair play, spor-
tovci byli ze zásady amatéøi. Nebyli jako 
nìjací dávnovìcí gladiátoøi z dob, kdy 
èest a morálka se staly pøežitkem. Kdy 
obèané namísto toho, aby sami sporto-
vali, se už jen chtìli koukat na hry a po-
kud možno vidìt i krev. Naživo, televizi 
ještì nemìli. Ale když tenkrát mìli chléb 
a hry, byl od nich pokoj.

Novodobé sportování zaèalo v Anglii  
a po nìjakém èase se rozšíøilo i jinam. 
Pøedtím se dlouho nesportovalo, protože 
se muselo od rána do veèera pracovat. 
Jen rytíøi tenkrát soutìžili na turnajích     
a pøitom si potrpìli na èest. A tak až  
když stroje vzaly lidem práci (stejnì jako 
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když ve starovìku brali ostatním práci 
otroci), a døíve, než lidé odvykli pohy-  
bu, nazrál èas na pohybování se pro 
radost. Èili na sport. Sport je dle slovní-
ku tìlesné cvièení provádìné pro zá-
bavu. To znamená, že když se nìco 
takového provádí za peníze, nejedná se 
už o sport. Co ale èert nechtìl. Poma-
louèku polehouèku se peníze vetøely 
tam, kde je otcové sportu, zvláštì pak 
zakladatel moderních olympijských her 
baron Pierre de Coubertin a snad ještì 
více sokolové, mít nechtìli. Napøed ne-
nápadnì, tu a tam se dokonce diskva-
lifikovalo za nedodržování amatérství, 
ale èasem víc a víc a rychleji a rychleji, 
peníze sport ovládly a zkazily.

Dnes už nejde o to zúèastnit se, ale 
vyhrát. Aby se vyhrálo, je tøeba do-
sáhnout špièkových výkonù. Špièkové 
výkony mohou, vìtšinou jen v urèité 
disciplínì, dosáhnout pouze jedinci od 
pøírody speciálnì vybavení, do urèité 
míry v nìjakém smìru abnormální.        
V ženském sportu se pak daøí nejvíc 
ženám, které jsou co nejmíò ženami. 
Ideální sportovkynì je ženou jen z 51 %. 
Je to sice víc žena než muž, ale víc co 
nejmíò. Své schopnosti musí sportovci 
ještì umocnit s pomocí nedovolených 
drog a rùzných fint. Vše je dobré, pokud 
se na to nepøijde.

V nìkterých sportech, ponejvíce ko-
lektivních, se vítìzství dá koupit. Podpla-
tit lze rozhodèího nebo soupeøe. S hráèi 
lze obchodovat. Jednou mùže takový 
hráè hrát s námi proti nim, pøíštì klidnì  
s nimi proti nám. Když byl dobrý, tak 
jsme ho pøedtím milovali. Teï ho, když 
bude dobrý, budeme nenávidìt. Máme 
taky v mužstvu bijce, kteøí tam jsou od 
toho, aby likvidovali ty protihráèe, kteøí  
to moc umí. Takoví jsou dobøí také na 
zastrašování, pøípadnì inzultování roz-
hodèích. Vedle hráèù je tøeba mít v muž-

stvu i herce, kteøí dokážou sehrát faul, 
aniž se jich soupeø jen dotkl.

Hraje-li se dnes nìjaké dùležitìjší 

utkání, je tøeba zajistit policejní dozor, 

jízdní policejní jednotky, zásahové jed-

notky rychlého nasazení, pohotovost 

policejních, sanitních a pohøebních vozù, 

aut s vodními dìly, chemickou jednotku  

s pyrotechniky a shora (v Plzni zezhora) 

se musí všechno monitorovat z vrtulníkù.

Kromì výše popsaného tìlocviku pro-

vozují jedinci, vìtšinou s narcistickými 

sklony, tìlesná cvièení ve fitness cen-

trech. Ke svému cvièení nepotøebují 

žádnou partu, úplnì si staèí sami. Úplnì  

jsme kolektivismus zavrhli po zmìnì 

režimu. Cestu k vysnìnému cíli zkrás- 

nìt si stejnì jako vrcholoví sportov-       

ci usnadòují pomocí rùzných medika-

mentù. Zatímco vrcholoví sportovci sport 

provozují, aby si vydìlali, tihle cvièenci 

za to utrácejí. Tøeba až zkrásní, tak 

získají v zamìstnání lépe honorované 

místo a ta investice se jim pak vrátí. 

Tøeba to i dámy ocení. A možná i nìjací 

zakøiknutí páni najdou zalíbení ve sval-

natých dámách, co se rády muèí a potí 

ve fitness centrech. Možná ano, možná 

ne. Možná taky, že ty svalnaté dámy       

o žádného chcípáèka stát nebudou. Nar-

cis, jak víme, mìl nejradìji sám sebe.

Jak nemoderní je dnes staroøecký 

ideál dokonalosti kalokagathie, k nìmuž 

se propagátoøi sportu chtìli vracet: 

soulad mezi krásou a dobrem a soulad 

krásy tìla a duše.

Rùst

Když se narodíme, zaèneme rùst. Ros-
teme a rosteme, až vyrosteme, a pak už 
nerosteme, protože rùst pøestaneme.
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Spotøeba, výroba a ekonomika však 
musí rùst donekoneèna. Jednak proto, 
že na svìtì neustále pøibývá lidí, a také 
proto, že rùst je základním pøedpokla-
dem ekonomické a politické stability. 
Musí se proto neustále víc a víc vyrábìt, 
tìžit surovin, zbrojit, zadlužovat, musí 
rùst inflace, demokracie, svoboda, lidská 
práva, no prostì všechno.

Nìkteøí vìdci, co myslí na budouc-
nost, poèítají s tím, že zemìkoule bude 
za èas lidstvu malá, a že bude tøeba 
objevit a dobýt nové svìty a usídlit se 
všude tam, kde to bude aspoò trochu 
možné. Bude to jako když pøed lety Evro-
panùm zaèala být malá Evropa, a tak   
se vydali po moøích a oceánech objevo-
vat nové svìty v rámci naší zemìkoule. 
Poté, co je objevili, tak tam zdecimovali 
domorodce a v obyvatelných zemích se 
usadili. Jen neobyvatelné konèiny neo-
bydlili, jako tøeba Antarktidu. Tu pone-
chali tuèòákùm a Arktidu Eskymákùm      
a ledním medvìdùm.

Teï bude tøeba najít ve vesmíru pla-
netu, na níž by se dalo žít. Budou-li v ní 
již nìjací tvorové, jako že bude-li ta 
planeta obyvatelná, tak bude nezbytné  
je nejprve zpacifikovat, než se zaène       
s pøesunem obyvatel z naší vybydle-    
né Zemì do té Nové zemì. Zbylí ménì 
vzpurní domorodci, nesmí jich však být 
moc, budou vykázáni do rezervací. Pak 
tam rozjedeme v neustále vzrùstajícím 
tempu výrobu a spotøebu. Taky inflaci, 
aby nám rùst náhodou nezkolaboval. 
Nejdøíve se lidem vysvìtlí, že na penzi 
se nemohou spoléhat a že  si proto musí 
na stáøí našetøit. Pak se opakovanì pøi-
dá a zdraží, takže úspory se støádalùm 
znehodnotí a banky tím posílí. Tak se      
i na nové planetì zajistí prosperita.

Postupem doby mùže dojít k vybyd-
lení i této Nové zemì. Ale s tím pøed-
vídaví pozemš�ané budou muset poèítat. 

Nové svìty se budou hledat neustále, 
osidlovat se bude muset èasem i víc pla-
net najednou. A jestliže se jednou vybyd-
lí celá naše galaxie, tak se vlastnì nic 
hrozného nestane. Jsou tu další. Okna 
do vesmíru jsou otevøená dokoøán.

Relikvie, fetiše, víno, 
umìní a státní zlaté poklady 

Odjakživa mìly nepøedstavitelnou 
cenu relikvie. Potrpìl si na nì i náš Otec 
vlasti. Dìlaly se pro nì relikviáøe a sta-
vìly se nad nimi chrámy.

Žil-li nìkdo svatým životem a po smrti 
zaèal dìlat zázraky, stal se blahosla-
veným a posléze svatým. Taky se mu-
sely z jeho tìla zachovat nìjaké kousky 
kostí, bez nich by to nešlo. Tìmto úlom-
kùm kostí, nìkdy i s mumifikovanou 
tkání, a taky zubùm, se øíká svaté re-
likvie. Dodnes je tomu tak, dodnes dìlají 
svatí mužové a ženy po smrti zázraky,     
a když po nich zùstanou i nìjaké tìles-
né ostatky, ještì dnes se stávají sva-
tými.

V primitivních spoleènostech se uctí-
vají fetiše. Ale když dva dìlají totéž, ne-
ní to vždy totéž. Je to tím, že vyspìlé 
spoleènosti jsou navýsost civilizované, 
kdežto divoši jsou divoši a celá jejich 
kultura je nám k smíchu. Fetiše zbož- 
òují i fetišisté jiného druhu. Napøíklad 
nìkteøí pánové sbírají, no spíš kradou,    
a velmi si cení, dámské prádlo. Ovšem 
žádnou zvláštní hodnotu pro nì nemá 
nepoužité prádlo z obchodu, sbírají         
a uctívají pouze prádlo dotýkané. Dejme 
tomu, že takoví nejsou zcela normální,    
i když tady bychom mìli být opatrní, 
vìtšinou to, co bylo døíve nenormální, 
úchylné, je teï naprosto normální. 

Leè existují jiní pánové a dámy, do-
zajista normální, kteøí jsou ochotní si za 
velké èástky koupit bezcenné malièkosti, 
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jež pøedtím patøily nìjaké celebritì. 
Zatímco normální suvenýry lze naku-
povat za pøimìøené ceny, celebritami 
dotýkané suvenýry se prodávají a kupují 
za nepøimìøené ceny.

Do této kategorie bychom nemìli 
zahrnovat sbìratele. U tìch se jedná       
o ušlechtilého koníèka. Sbírají nìco, co 
èasem vytvoøí sbírku. Napøíklad sbírku 
známek. Je jedno, zda známku pøedtím 
vlastnila celebrita èi nìkdo obyèejný. 
Cenu známky to neovlivní. Cenu známky 
zato ovlivní, zda se pøi výrobì povedla   
èi ne. Nepovedená známka mívá i zá-
vratnou cenu, zatímco povedená docela 
nepatrnou. 

Sbírka ovšem mùže mít charakter 
nejrùznìjší. Nesourodá sbírka se stá-    
vá kabinetem kuriozit. Jistým druhem 
zvláštní sbírky by mohla být i sbírka 
pøedmìtù dotýkaných celebritami. A tak    
i pro sbírku prádla dotýkaného pøedtím 
jeho nositelkami bychom nakonec, pøi 
troše dobré vùle, mohli najít pochopení.

Jestliže se nìco povede, je to jako 
víno. To se dìlá leckde a i vyrábìt ho 
mùže leckdo. Ale jen nìkteré má velkou 
cenu. Nìkteré dokonce obrovskou. Na 
aukcích se kolikrát vydraží za horentní 
sumu láhev starého vína, o nìmž nikdo 
neví, zda ještì je èi už není k pití. Ale to 
je nakonec jedno, nikdo takovou láhev 
stejnì neotevøe, protože by tím vypustil  
z láhve jako nìjakého džina i její cenu. 

Ono beztak, a� hrdlem do èlovìka 
vteèe drahé èi levné víno, na tom, co  
pak z nìho vyteèe, se to stejnì nepo-
zná. Taková už je ale kultura. V kultuøe 
jde pøedevším o malièkosti. Kolikrát jen  
o imaginární malièkosti. Ale právì na 
malièkostech je založená vysoká kultura. 
Jedním z vrcholù kultury je pak víno.      
S tím nic nenadìlají ani pivaøi. Èi snad 
dá nìkdo z nich milion za láhev piva?     

Ti rozumbradové, co dosud holdují po 
hospodách pivu a nedají na to, že nej-
vìtší pohodlí je lahvové pivo doma, si 
klidnì o sobì mohou myslet, že právì 
oni všemu nejlépe rozumìjí. Pøedevším 
fotbalu, sexu a politice. Ale a� dìlají co 
dìlají, a� vypijí co vypijí, k vysoké kultu-
øe se, na rozdíl od znalcù vína, nikdy 
nepropijí.

Dalším z vrcholù kultury, dokonce tím 
nejvyšším, je umìní. I to nejdražší víno 
stojí pouhý pakatel oproti nejdražšímu 
umìleckému dílu. Pøitom takové dílo        
v dobì svého vzniku mohlo být klidnì 
považováno, a to i renomovanými odbor-
níky, za bezcenný paskvil. Nikdo je totiž 
nechtìl ani zadarmo. Ale uplyne nìjaký 
èas, obchodníci spolu s umìnovìdci na 
tom zapracují a ukáže se, že døíve bez-
cenné dílo je najednou skvost k neza-
placení. Pøitom když bylo nové, bylo bez 
kazu. Po èase zub èasu na nìm zahlodá, 
dílo zvetší, zpuchøí, ale navzdory tomu 
získá na kvalitì. Opráší se, zrestauruje, 
trochu se tím pøiblíží svému pùvodnímu 
vzhledu a veledílo je na svìtì.

Uznávané a velebené umìlecké ve-
ledílo je kolikrát jen stínem artefaktu       
z doby svého vzniku. Napøíklad obraz: 
Zèerná, zmìní barevnost, oprýská, a ke 
všemu ani nelze nikdy s jistotou tvrdit, 
stejnì jako u relikvie, že se jedná o ori-
ginál. 

Pøesto stojí za to si takový obraz kou-
pit. Povìsit si ho doma na zeï ale sa-
mozøejmì nemùžete. Nezajistili byste  
mu správnou a stálou teplotu, vlhkost, 
pøípustné osvìtlení, nejlépe tmu, ale 
hlavnì bezpeènost. Urèitì by vám ho 
ukradli. Nakonec drahý obraz se neku-
puje kvùli tomu, abyste se jím doma 
kochali, ale proto, abyste ho mìli. Samo-
zøejmì ne doma, ale nìkde v dokonalém 
bezpeèí. 
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Co ale když si do takového dokona-
lého bezpeèí dáte originál a po èase 
zaènete mít pochybnosti, zda ten váš 
originál je poøád ještì ten váš originál     
a ne jeho dokonalá napodobenina?        
A váš originál že je už bùhvíkde. Hrozné 
pomyšlení.

 Nìkdo má dokonce pochybnost, zda 
státní zlaté poklady neexistují už jen ve 
virtuální podobì, èili že už tam, kde mají 
být, nejsou. Nikdo se už na nì ani radìji 
nechce podívat. Co kdyby to prasklo, že 
tam nic není. To by byla mela. Zhroutil  
by se svìt, èi by i bez státního zlata  
mohl existovat dál? To nikdo neví. Kaž-
dopádnì dokud se neví, že už tam nic 
není, tak je zatím všechno skoro v po-
øádku.  

Víra i povìry 

a jevy normální i paranormální

Vìtšina Amerièanù nevìøí na Darwi-
novu evoluèní teorii, zato vìøí na andìly 
a mnozí snad prý i na vúdú.To Evropa- 
né vìøí každou chvíli nìèemu jinému, ve 
skuteènosti ale zrovna nìjak moc nièe-
mu. A ze všech Evropanù nejevropštìjší 
jsou Èeši. Jsou jako nevìøící Tomáši. 
Vždy� i jejich nejoblíbenìjší prezident,    
a taky nejvìtší podnikatel, byli Tomáši. 
Kardinál, který se jako arcibiskup praž-
ský a primas èeský kardinálnì zasloužil 
o demokracii, byl když už ne Tomáš, tak 
alespoò Tomášek.

Z Èechù opravdu vìøí, hlavnì na po-
smrtný život, jenom herci a muzikanti. 
Vìøí, že po smrti na nì, a to i na ty nej-
nemravnìjší, èeká herecké a muzikant-
ské nebe. Když pak doposud žijící herci 
a muzikanti hovoøí o svých mrtvých 
kolezích, vždy bez zaváhání a bez stínu 
pochybnosti tvrdí, že se na nì ti zemøelí 
koukají odnìkud shora. Asi mají v nebi 

protekci. Ale co tam nahoøe dìlají, s èím 
poèítají, že tam na nì èeká? Moha-
medánù se nemohou doèkat hurisky.    
Že by tam herce a muzikanty oblažo- 
valy nìjaké úchvatné krasavice? A co 
hereèky? Taky by tam nìco takového  
pro nì mohlo být? Když pro herce, tak 
pro hereèky taky, máme pøece rovno-
právnost.

To normální lidé, to znamená ti ostatní 
mimo stav komediantský, u nás se ži-
votem tam nahoøe radìji moc nepoèítají. 
Ale zase ne že by nebyli povìrèiví. Ne 
sice jako herci a hereèky, zlomení vazu 
si tfuj, tfuj, tfuj navzájem nepøejí, ale 
trochu pøeci jen jo. Nesmí se nìco pøi-
volávat, nìco zakøiknout, nìco se zase 
musí zaklepat, a kdo ví, co všechno se 
ještì nesmí a co musí. Jinak by to mohlo 
dopadnout špatnì.

Nìkteøí normální lidé nevìøí doktorùm, 
ale ze zásady jen léèitelùm. Sice když 
jde do tuhého, nechají se vyléèit nor-
málními lékaøi, ale i pak budou nadále 
chválit jenom léèitele. Protože nebýt 
léèitelù, lékaøi by je jistojistì nevyléèili     
a možná i zabili. Lékaøi je sice léèili, ale 
uzdravovali je výhradnì a pouze léèitelé 
a staèili na to tøeba i jen na dálku. Jak   
je si to podobné s tím, co øíkali vìøící: 
Lékaø léèí a Pán Bùh uzdravuje. Úmìrnì 
tomu: Lékaø léèí, léèitel uzdravuje.

Také se vìøí, kromì léèitelù, rùzným 
léèebným prostøedkùm, a jak jde mó-  
da, neustále se to mìní a pokaždé se 
upøednostòuje nìco jiného. Když v krá-
mech ještì nebyl kefír, byl to doma 
dìlaný kefír. Pak to zase byla houba 
kombucha. S pomocí elektøiny vyrábìná 
živá a mrtvá voda. Magnetický náramek, 
pak rušièka geopatogenních zón. Kvùli 
nim si leckdo musel pøesunout postel 
tam, kde pøedtím byla skøíò, a skøíò dát 
na místo postele. Hned se uzdravil a lé-
pe se mu spalo. 
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Taky bývalo nutné se ve svém konání 
øídit kondiciogramem. Jindy zase horo-
skopem. Nìkdo dá na to, co øíkají karty, 
jiný zas èáry na dlaních. A mají to za 
normální i ateisté.  

Zajímavou lidskou odrùdou jsou zá-
hadologové. Svìt by je bez záhad ne-
bavil. Nìkteøí z nich umí vìtšinu záhad 
vysvìtlit. Když ale vysvìtlená záhada 
není vlastnì žádná záhada. Proto co ví, 
radìji druhým nesdìlují. Staèí, že to vìdí 
oni. Nikomu to nesmí sdìlit, øíkají, 
protože jsou vázáni mlèenlivostí. Øízeni 
jsou z kosmu, podléhají kosmickým by-
tostem, které jenom jim všechno vysvìt-
lili. Je to pøísnì tajné a k tomu zvláštní 
dùležitosti. 

Spiritistické seance již vyšly z módy. 
Zato nìkteøí lidé vìøí, že se pøevtìlují     
a rozpomínají se na zážitky z pøedcho-
zích životù. Jiní nedají dopustit na tele-
patii, na levitaci a na všemožné zázraky 

parapsychologie èi jinak øeèeno psycho-
troniky. Za hotovou vìc berou operování 
vnitøních orgánù pouhýma rukama, aniž 
pøitom tekla krev, a na spoustu jiných 
užiteèných vìcí. Na otázku: Tys to vidìl? 
odpovídají: Ne, ale je to pravda.

Na druhou stranu David Ben Gurion 
prohlásil, že kdo nevìøí na zázraky, není 
realista. Já samozøejmì jsem realista. 
Vždy� život sám je zázrak. Vesmír je 
zázrak. A zázraky jsou nepochopitelné. 
Vìtší zázrak je pro mne promìna hou-
senky v motýla než kruhy v obilí. Poèetí 
embrya je vìtší záhada než lochnesská 
pøíšera èi létající talíøe.

Nìkteøí si myslí, že v mléce nemùže 
být za žádných okolností žába. Žáby        
v mléce nežijí. A když tam je, tak tam 
není. Racionálnì uvažující vìdátoøi hle-
dají v temné místnosti èernou koèku, 
která tam není. Vìøící ji tam nalézají.     
To jsem si nevymyslil, to jsem slyšel.

Manekýni
Stanislav Sedlák 

xxx
Tváø politikù je tajemná vìž,
jež dùvod k otázce zavdá:
Co tvrdí, je pravdivá lež,
èi dokonce lživá pravda?
 

xxx
Pane náš, slyšíš politiky? Pomni
a chraò nás ode všeho zlého.
Vždy� èastìji než schopní
uspìjí schopní všeho.
 

xxx
Politika je pozièní boj èi zvrat.
Vždy máte partii s kým hrát:

Buï s odborníky na podrazy,
anebo s vynálezci frází.
 

xxx
Snìmovna jako pøehlídka módní
vždy chce být urèujícím kultem.
Jen manekýni odìv svùj slovní
pøedvádí za øeènickým pultem.
 

xxx
Z mladých politikù 
stali se dávno staøí.
Na obrazovkách však
úsmìv jim stále záøí.
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Malá paní
Ivo Fencl 

Jednou odpoledne navštívila Alenka 
bez ohlášení redakci Plže s tím, že umí-
rá. Jana Horáková zrovna shánìla grant, 
ale Vladimír Novotný pøistrèil paní Cen-
kové sesli: „Vám bude devadesát ètyøi? 
To ještì mùžete chvíli zùstat. Zasednìte, 
paní; a� Plži nevynesete spaní.“

Uklidnil ji a dobøe udìlal: doèkal se 
pøíbìhu, který zveøejòujeme tak, jak jej 
návštìvnice podala:

„Když mi bylo asi tak jedenáct let, 
tatínek mi, bylo to jednou v nedìli veèer, 
øekl: ‚Je moc velká zima. Jdi do lesa na 
døíví.‘

Chodila jsem takto pro otop èasto, ale 
tentokrát bylo skoro osm a tolik, tolik se 
mi chtìlo spát, že se mi nechtìlo ani na 
dvorek. Ale tatínek mì vytrhl z myšlenek: 
‚Tak už bìž. Neèum jak vyoraná myš, už 
neprší. Máš tašku, máš košík?‘

Chtìla jsem to mít rychle za sebou, 
utíkala mezi samými bažinami a tehdy 
mì poprvé napadlo: Není to sen? Ale 
hned jsem na to zapomnìla a mihla se 
kolem opuštìného hradu. Pak pøes mok-
rá luka, tu cestu já znala. Ale les ten 
veèer vypadal jinak a nìco se na kraji 
mihlo. Bála jsem se. 

Právem? Znièehonic se vynoøila malá 
zelená paní, obklopená blikajícími svì-
télky, kráèela ke mnì. Jako bych zkame-
nìla hrùzou. Bludièky ji následovaly, paní 
mìla zvláštnì zarudlé oèi a stanula mi 
dole u kolenou. 

Chraplavì øekla: ‚Co tady dìláš? Ty 
se nebojíš?‘

Drkotaly mi zuby. Ušklíbla se: ‚Pù- 
jdeš okamžitì domù. Rozumíš? Døevo    
je naše.‘

‚Ne. Musím nìco nasbírat. Tatínek je 
pøísný.‘

‚Jdi si,‘ øekla a zmizela v lese.

Chvíli jsem stála a váhala. Pøece jsem 
ale vykroèila a plnila o pøekot koš. Když 
jsem potøetí rovnala záda, spatøila jsem  
v dáli dub s dírou v koøání. Anebo to 
nebyla díra? Rozbìhla jsem se tam jako 
zmagnetizována a protáhla se až dolù. 
Páni a dámy! Toèili se okolo mì v tu ránu 
hadi a lítaly tu bohužel mùry, masaøky     
a obøí vosy. Celé to zvuèelo jako dóm. 
Padali na mì pavouci, ležely zde nìjaké 
kosti a zvíøecí lebky. Kde to jsem? Jde    
o doupì té malé paní?

Utekla jsem ven, oklepala se a poví-
dám si: A pøece, tati, ještì nasbírám 
tašku.

A tu... Šelest, kroky a v dáli se mihotá 
skupina svìtýlek. Bìda. Jestli mì zde 
Malá paní (už jsem si ji tak pojmeno-
vala) najde, tak budiž mi samo nebe 
milostivo.

Zamaskovala jsem tašku i koš a šup 
za tlustý kmen. Ani jsem nemukla a hle. 
Tu malou, hrbolatou paní já vidìla lézt 
pod dub. Pøedtím zvedla pravici. Svìtýl-
ka na povel zmizela.

Polepila jsem si tìlo mokrým jehlièím, 
vmotala trávu do vlasù a plížila se pryè   
z lesa jako malá skautka. Ale pøece  
jsem se otoèila a bože mùj, zlá Malá 
paní stála pøed doupìtem. Vidìla mì. 
Vykøikla, zvedla ruku. V okamžení se 
okolo ní srotila svìtýlka.

Vyskoèila jsem a utíkám a slyším, jak 
ta bestie vøíská. Dobìhla jsem ke hra- 
du, znovu se ohlédla a došla mi jedna 
hrozná vìc. Domù dojdu teprve s ránem. 
A tak se mi chce spát.

Hm. Tak co se uložit tady? Sice se 
povídá, že na hradì straší, ale to budou 
povìry; ne? I Malá paní mi najednou 
pøipadala jen jako halucinace. Stála jsem 
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u brány, opøela se o ni. Napotøetí vrzla, 
se skøípotem povolila. Ocitla jsem se na 
nádvoøí.

Zajistila jsem za sebou ta vrata zpuch-
øelou závorou a koukám, na vìži se ko-
míhá zvon. I když to bylo zlovìstné, i on 
mì snad magnetizoval. Rozbìhla jsem 
se, jako by mì nìkdo honil, a hnala jsem 
se vzhùru po zpuchøelém schodišti. Vìží 
k nebi.

Tu koukám, ve stìnì vidím zvláštní, 
nízká dvíøka. Opøu se o nì, rup! S pras-
kotem se vyvrátila a já vstoupila do tmy, 
kde jsem zaregistrovala jen obrys stolu. 
Na desce jsem nahmatala svíèku. Škrtla 
jsem sirkou, knot vzplál.“

„Tatínek vám dával do lesù sirky?“ 
pøerušil redaktor staøenku.

„Celou krabièku.“

„Ach, tak. Co bylo dál?“

„U stolu sedìla kostra v cárech. Nevì-
dìla jsem, co mám dìlat. Ale jen chvíli. 
Vrhla jsem se zpátky a zase ty schody, 
ale teï dolù. Nemìly konce. Už se mi 
toèila hlava. Teprve na nádvoøí jsem si 
vydechla, našla košík a klesla. A tu se mi 
vybavila pohádka o Popelce.

Ale co to? Nekouká na mì támhle      
z pavlaèe ten mrtvý? Jen pomalu jsem 
se probouzela k životu a s hrùzou zjistila, 
že se nádvoøím od sloupu k sloupu sune 
stín. Zakvièela jsem! Tiskla se k mramo-
ru pilíøe a jednonohá postava se blížila. 
Nedokázala jsem vstát a pøíšera se pøi-
krèila a s šeredným chechtotem se mì-
nila. Ale hlavnì sòala hlavu a mrštila jí 
po mnì jako po kuželce. Uhnula jsem, 
zahlédla vztyèené høeby vlasù té kebule  
i bílý flek její tváøe a zarudlé oèi. Sledo-
valy mì. Celou dobu. Upøenì. A hihòalo 
se to, hihòalo. Hlava Malé paní.

Pak zmizela, ale s hrùzou jsem po-
chopila, že se dotýká mého kotníku, pou-
lí oèi a cení zubiska. Co vy? Nevykøikl 
byste, pane redaktore, hrùzou?

Mùj útìk zastavila bohužel brána        
a teprve jsem uvidìla, že tu èeká stráž.  
V rukou jim vzplály pochodnì a mìsíc 
ozaøoval bílé lebky na jejich krcích. Rudá 
roucha mužù záøila jako z pece, hroz-
nìjší lidi jsem nikdy v životì nevidìla. 
Táto, ach, táto; kolik je hodin?

Na vìži se komíhal zvon a sám zaèal 
odbíjet pùlnoc. Hnala jsem se a èelem 
potkala mramorový sloup. A pak jen 
tma.“

„A to je celé?“ zeptal se doktor Novot-
ný babièky.

„Ne! Probrala jsem se. Ale mezi slou-
py se vynoøily další postavy a jedna si 
mì vybrala jako cíl.“

„Malá paní?“
„Jo. Ta šereda. Došla ke mnì, ale pro-

plula mnou. Jako dým. Utíkám, už zase, 
a vrata se pøede mnou kupodivu se skøí-
potem rozevírají; ale zakopnu a padám. 
Okolo svìtýlka a procitám v hradním pøí-
kopu.

Po chvíli vykouknu. Hle, leží pøede 
mnou mimozemská pouš�. Zaboøím prsty 
do písku, rozhazuji ho...“

„A nesložila jste pøemýšlivou hlavu    
do dlaní?“ pøerušil Alenku bohemista 
Novotný.

„Možná. Vy byste usilovnì nepøemýš-
lel, co dál?“

„Možná. Co zøícenina? Zmizela?“
„Úplnì. Jako sen. Zbyly jen bílé písky 

a nekoneèno a sem tak zakrslík strom.“
„A zakrslá paní?“
„Cítila jsem, že vše øídí, a nemám 

šanci najít už tátu. Aspoò jsem se tedy 
doploužila k nejbližšímu pahýlu stromu   
a zakøièela. A šla. Tu nìco šustlo.

Co to mùže být? Ona?
A tu okolo zase les a louèka a podle 

potoka já se dostala na moøský bøeh, ba 
co víc, náhle stojím na ostrùvku. I obejdu 
jej a znièena usedám. Odhazuji svetr, je 
vedro. Vedro. A širé, bílé moøe vypadá 
zase jako pouš�; ale za hladinou se žlutì 
rýsuje pruh pláže.
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Tu jsem si uvìdomila, že se mnou 
ostrùvek pluje k té zemi. Ale bìda, zmì-
nil smìr. Pøece se znovu blížil. Ale deset 
metrù od písèiny odboèil. Skoèila jsem 
do vln a brodila se.

Kalhoty jsem na bøehu vyždímala       
a povìsila na strom a strmou pìšinou 
jsem zaèala slézat skálu. Byla plná hlíny 
a ta se drolila pod prsty. I kameny se ale 
shora valily a jeden mi profièel zrovna 
nad copem.

To už byla skála svislá a já visela za 
nehty. Výš se nevyškrábu! A pøece jsem 
našla sílu a stanula na temeni. Hle, okolo 
se táhlo jen to bílé moøe a pøede mnou 
dole vše bublalo, syèelo a prskalo. Tam   
v kráteru. Ochable jsem ustupovala, oto-
èila se a..."

„Co kdyby tam stála obøí doga,“ navrhl 
skepticky doktor Novotný, ale s vážným 
výrazem.

„Jak to víte? Ano. Zdìsila jsem se.“
„A hned vám bylo jasné, že na vás má 

zálusk?“
Pøikývla. „Doga vypadala vyhládle. 

Zavyla a mému utrpení mìl nastat ko-
nec, protože pod horu se sebìhli snad 
všichni vlkodlaci ostrova. Ten hlavní ha-
fan mì rýpl a já padala a padala, ale 
zastavil mì výstupek. Stála jsem tam 
nad propastí a písek se mi pod nohama 
drolil, takže jsem musela poøád ustupo-
vat dozadu a zároveò jsem se propa-
dala. A zem se rozskoèila a já ztratila 
vìdomí. Ale když jsem se probrala, sy-
palo se to pode mnou dál. Už jsem stála 
po kolena v hlínì, a pøece... A pøece 
jsem se dokázala rozbìhnout. Ale skála 
mì zastavila.

Vykøikla jsem. I hrùzou. Nahoøe èekaly 
jakési obrovské zlaté sochy a cenily zu-
by. Jedna se podobala otci a každá tøí-
mala jinou zbraò. Oštìp, sekeru, maèetu 
a planoucí kùl. A ty sochy se mi smály."

„Jistìže krvelaènì,“ zahuèel šéfredak-
tor.

„No, mráz mi bìžel po zádech, pane 
doktore. Tu skøek! A pøede mnou zabli-
kala dvì rudá svìtýlka. Ta pátá soška.  
Ta malá. Ta na výènìlku skály, takže teï 
hlavu nade mnou. Soška Malé paní. A já 
jen èuèela jako tvrdý Y, a teprve po chvíli 
jsem se znovu otøásla hrùzou. Nad jejím 
úšklebkem a blýskavýma oèima zmije.

Koneènì jsem se otoèila, síla magne-
tù povolila a já prchala, aniž jsem kou-
kala na cestu; znovu jsem zakopla, na-
táhla se, vstala a... A spatøila schody ve 
skalní soutìsce.

Bez rozmýšlení jsem se po nich pusti-
la a padalo ke mnì stále víc svìtla a ko-
neènì jsem stanula tam nahoøe a venku 
a prolétla husté keøe, které umnì masko-
valy ten vchod do podsvìtí. A stála jsem 
doma.

Ó, úlevo! Ó, živá vodo. Stála jsem 
mezi kvìty u nás na zahradì.

Vbìhla jsem dovnitø do domu a rodièe 
se obrátili v tu samou vteøinu.

‚Holka! Kde se touláš po nocích?‘ 
houkl táta. Odmlèel se.

‚Už vím. Kde máš to døevo, ty døevo!‘
‚Nikde.‘
‚Pùjdete tedy zítra obì.‘
‚Cože? Já a Malá...‘
‚Pùjdeš zítra s Barèou odvedle. A víš 

proè? Aby sis nemyslela, že když dìti 
zásahem pøírody nevyrostou, jsou mé-
nìcenné. Barèa si zaslouží kamarádku  
a její trpaslièí rodièe klid.‘

Jak otec øekl, tak se i stalo. Od té 
doby jsme chodily pro otop s trpaslicí 
Barkou a žádná malá paní už mì 
oèarovat nikdy nedokázala. Ani jsme ji 
nepotkaly. To Barka se stala mou ka-
marádkou a musím vám, pane Novotný, 
øíct, že jsem tohle noèní dobrodružství 
poprvé vyprávìla až teï.“

Vladimír Novotný dlouho mlèel. Dlou-
ho váhal. A koneènì øekl: „Tak to jediné 
vám, Aleno, odmítám uvìøit.“
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Karel Trinkewitz

Bdí nedozírné TAO
             Haiku v „pravém“ stylu

Kvíteèku pod zdí
spadlý,

mùj den se pozdí,
tøísk Cháron pádly

V èervnovém parnu
déš� v tváø mi naplil

Stárnu,
vím: rien ne va plus

Žabièko v prašné
louži,

øekni, že znáš mne:
to Bašó ožil!

Muško, pranic se
netrap,

visí na nitce
i osud svìta

Stínùm slov oddán
v sluji,

jdu k letním vodám,
v nichž mraky plují

Uvadá rùže
voníc

Co básník mùže,
jde z nièeho v nic?

Na sadu visí
vèelí hrozen

Vzdech Sisyf:
být nenarozen!

Vidìl jsem bezy
uvadat

Mrtvì bìží
strojem prùvan dat

Mùj verši v knížce,
žloutni

Podzime, bliž se
Jde Chronos, žrout dní

Letní prach z bot si
vysypu

Zbývá chodci
údìl Sisyfùv

Kam letíš, liste?
K tlení

Nic v svìtì jisté
krom smrti není

Zas po listí jdu
stárna

Z blízka znám bídu
a z dálky Parnas

Verš jako monstranci
pozdvihni!

Však posrán jsi
rackem podzimním

Pláò tìla pustá
jak v Hirošimì

Ústa
už nevzruší mì

Jarní prut vrb mì
tìší

Øád slov urputnì
nutí mì k verši

Nad høbitov pøerost
kvìt lip

S Thanatem Eros
jarnì se støetli
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V jarní špínì mìst,
to vím,

tráva èpí nìmì
peklem Dantovým

V kraj jarnì vtrh van
jak hulán

Láska prvá
v srdci se hnula

Jarnì špitá v nic
pták píseò
Jak Titanic

svìt potápí se

Už nežehrám nic,
že chudák jsem;

v dnu jarním
ètu si Èuang-Ce

Jasmín zmáèený
tíhou zvrt se

Pláè ženy
tak zvrací srdce

V notesu starém,
jaro, vzpøim se:

mùj harém
je starobincem

Rozkvet pìnišník
vèera

V lùno penis vnik –
ó primavera!

Èní v nach se odìv
vlèí mák

Chud jde od dìv
básník mlèivák

Poledne tlouklo
kdes v Èechách

V žitì koukol
na kosu èeká

Bdí nedozírné
TAO

Schne pod hrází rmen…
Vše už se stalo

Tak hravì vleè si
svùj osud,

jak mraveneèci,
jak Sisyf dosud

Myslíš, že šneèka
kop jsi

Kdo to však pøeèká –
je hovínko psí!

Spad, sotva vzhlíd jsem
v stichy,

kvìt konvalince –
zvoneèek tichý

Støe rùže voníc
svùj kvìt

Verš psal jsi pro nic
chtì v slovech utkvìt

Jdu zvednout kvìty
uschlé

Verš jednovìtý
je chudých Múz chléb

Kvìt v tùni teï má
dvojníka:

luna ve tmách
ke dnu proniká

(Bez nadepsání)

Slunce zahøívá
zeï høbitova

Zas v høívách
koní léto vlá…

Zlatý èineli 
luny!

Z trav spoèine-li
zpìv mnohostrunný?
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Luno v jasmínech
skrytá,

cítit zas mi nech
dny, jež jsou tytam

Na lunu vyèkám –
tmí se

A vlaštovièkám
už chlad se zdvih z cest

Co veršù, rmene,
napsal jsem ti!

Smrt støehne
je však co smetí…

Jak lunu by støeh
nyní,

Bašó, mùj mistøe,
šnek asfalt sliní

Plá luna štìpíc
se v tùni

Bratr jepic –
víc nemám tu nic…

V dál mraèné zámky
léta mizí

Zas sám jsi –
bard v zemi cizí…

Vùni sen dýchám
stárna

Pryè všechna pýcha,
smrt sahá z marna…

Luna v tùò hledí –
je ticho tam

A z mìdi
pøilba Quijota…

Jarní haiku z Hamburku

Jak Bašó deštník
zvedám:

v pøeháòce dnešní
verš zmokne, bìda!

Metaø v hnùj kvìty
vysype

Jaro svìtíš
veršem, Sisyfe

Zas jarnì cihla
zmokla

Láska v srdci hla
se jako poklad

Luna tvar broskve
má dnes

Spad kvìt, jenž rozkvet,
do tùnì prázdné…

Když z jara kvìt se
v sadì skví,

jak rád pøece
myslím na dìtství

V dnech dávných už jsi
zase…

Houf šedých husí
se jarnì pase

K životu pøisát
slovy,

kráèím jak Issa
v déš� aprílový

Dubnovì zmokám…
V kleèe

svou bøitvou Occam
hle – trávník seèe!

Velikonoènì
dnes zmoks, kraji…

Dìtství, proè mnì
stesk srdce krájí?

Jarní zpìv snul si
teï Pan

List vrb je v slunci
ze zlata tepán

Faun vilný je tu,
hrá loutnu…

Vprostøed kvìtù
do lejna stoupnu
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           Zimní haiku (1989/90)

Vyšel jsem do lad
èasnì:

slyš sbor vran volat,
jenž v snìhu má snìm

Zvrhlým právem ti
vzali vlast
Adventní

mha kraj zalila

K moøi, kde rybám
chybí kyslík,

zrak shýbám,
na TAO myslím…

Zas letíš prát se,
barde:

do nové práce
èas pražských jar jde

Smet zla pøesilu
èas nový!

Tak z exilu
se vrací Ovid

Prahou pìšky jdu…
Zimní bláto…

Enkidu,
Gilgameš vzdal to

Dub zpola zdraný
z listù

Mrtvolka vrány,
již odhalils tu

Hamburkem zas jdu
k Labi

Loï táhne brázdu
si ledem slabým

Tùò v Niendorfu
zmrzla

Piš Praze strofu
a oslav smrt zla

Ach Bašó, kdo mnì
uvìøí –

prázden odmìn
stojím u dveøí

Chtìl jsem jít k Fudži,
znát gejši

Teï mám chu� žít
zas v zemi zdejší

Èas nás vhltává
jak Chronos

Jde Vltava
vstøíc Hradu pod most

Hrad pod snìhem je
jak pravda èistý

Zemì:
Èím jistá jsi ty?

Nad Hradem zavlál
znak pravdy

V oknì Havla
pozdravím rád vždy

Mrznoucí voda
páøí

Stesk v srdci hlodá
a v tìle stáøí

S kopí prach snìžný
tál prudce

Václav: nìžný
jak revoluce

V dómu je Vašek,
kde Franz K. stál tu

Naše
je vláda státu!

Na Hradì jiný
muž used

Jsou dìjiny
teï v èisté ruce

Luno lednová,
bdi též

Èas mi splet znova
údìl jak pøítìž
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Milan Èechura

Les
Les tiše šumìl. Skrz koruny stromù se 

prodíraly pozdnì záøijové sluneèní pa-
prsky a dopadaly tu na vzrostlé borùvèí, 
tu na ostrùvky mechu, z nichž se odpa-
øovala vláha a stoupala k vrškùm zte-
pilých borovic, štíhlých smrkù a roz-
ložitých dubù. Bylo nádherné babí léto, 
rtu� teplomìru se v prùbìhu dopoledne   
a pøechodu k odpoledni ustálila na pøí-
jemných patnácti stupních Celsia. Ráno 
se sice už objevily první mrazíky, ale teï 
bylo pøekrásnì. Les zval k pomalé pro-
cházce a také k houbaøení.

Já s písnièkou jdu jako ptáèek, tralala, 
tralala, tralalalala, zpíval si z plna hrdla 
Jan. Bylo mu do zpìvu z nìkolika dù-
vodù. Za prvé za to mohlo nádherné 
poèasí, za druhé byl v lese sám a ne-
musel se bát, že jeho trochu falešný 
pøednes skladby nìkdo uslyší, za tøetí  
ho dnes i pøes jeho dùchodový vìk nic 
nebolelo a za ètvrté mìl rád staré èeské 
filmové pohádky s písnièkami. Ovšem 
hlavnì si zpíval proto, že se tìšil, až je 
zase uvidí. Bìlavé høiby, boubelaté pod-
dubáky s hnìdými hlavièkami a žluto-
èervenými nožkami, zdravì vyhlížející 
køemenáèe s oranžovými klobouky, žluté 
lišky rostoucí v trsech, bedly pyšnící se 
svými elegantními závoji… Ta pøedsta- 
va jej natolik rozparádila, že si radostnì 
poskoèil.

Už skoro ètrnáct dní Jan jezdil do 
tohoto lesa. Uèaroval mu. Pøitom si ho 
pøed dvìma týdny vybral zcela náhodnì, 
aèkoli pøi troše fantazie by se dalo øíct, 
že les si vybral jeho. Vracel se totiž         
z lázní, žluèník už zlobil dost dlouho       
a najednou ho nìco, sám nevìdìl co, 
pøinutilo zastavit na malièkém parkoviš-
�átku, sotva pro jednoho. Hned napopr-
vé si odnesl plnou tašku a pak už se 
vracet prostì musel. Jako by ho les zval. 

Jen jeho. Vždy se v klidu, nìkdy kolem 
pùl desáté, nasnídal, sedl do auta, košík 
už byl pøipraven v kufru, a vyrazil. Když 
dojel na místo, vždy v rychlosti zkontro-
loval, zda mu nic z houbaøských propriet 
nechybí, potom zabouchl dveøe, zamkl     
a za malou chvíli už kráèel mezi 
vysokými stromy.

Dnes to nebylo jiné. Nejdøív pohled na 
hodinky, pak poklepání na kapsy zelené 
bundy, zda je v nich vše potøebné. Klíèe 
od bytu, klíèe od auta, mobil (kdyby se 
nìco stalo), malá svaèinka skládající se 
z jedné rozkrojené housky namazané 
máslem a pùllitrové láhve s vodou, zaví-
rací nùž švýcarské výroby se zøetelnì 
viditelným helvetským køížem a skládací 
pláštìnka, která nezabrala víc místa než 
penìženka s doklady. Tyto úkony trvaly 
asi tøi ètvrtì minuty. Když zjistil, že je vše 
v poøádku, spokojenì se usmál, pevnì 
stiskl rukoje� košíku a z hrdla mu vy-
tryskla melodie. Já s písnièkou jdu jako 
ptáèek…

Asi za dvì hodiny si musel pøiznat, že 
dnešek nejspíš nebude na houby tak 
bohatý jako dny døívìjší. V košíku se jich 
povalovalo pìt, samí poddubáci, ponì-
kud starší, spodky kloboukù oslintané  
od slimákù. Už prošel všechna místa, na 
kterých v uplynulých ètrnácti dnech zaží-
val pravou, nefalšovanou radost. Èím to 
asi mùže být, pøemýšlel. Kam zmizely? 
Všude pøece píšou, že poøád rostou        
a žádné jiné houbaøe jsem tady nepot-
kal ani dnes ani pøedtím. Proè jsem je 
vlastnì nepotkal, blesklo mu hlavou. Nic 
ho nenapadlo, a tak chvíli uvažoval o ná-
vratu. Stejnì mìl hub doma už tolik,     
že nevìdìl, co s nimi, a žena brblala, že 
se jí nechce je èistit, sušit a zavaøovat. 
Tu myšlenku ale brzy zavrhl. Sbírat je, 
když jich na každém metru ètvereèním 
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roste deset, to umí každý blbec, pøe-
svìdèoval se v duchu. Ale najít je, po-
schovávané v houští, to je výzva pro pra-
vého muže. Jako když se pravìký èlovìk 
vydal na lov. Pøi tìch myšlenkách se ho 
zmocnilo jisté vzrušení. Jdu na to, øekl už 
nahlas, naposled se rozhlédl po dùvìr-
nì známých místech, trochu se pøikrèil    
a vstoupil mezi nízké a hustì rostoucí 
mladé stromky.

Jan se prodíral skrz mlází a støídavì 
sledoval zem pod svýma nohama a vìt-
ve, míhající se ve výšce jeho oèí a zra-
òující ostrými konci jeho ruce. Obèas se 
zastavil a pohlédl zpìt, kde problesko-
valo svìtlo z vysokého lesa. Na chvíli se 
mu zazdálo, že už není tak jasné jako 
døív. Musím si najít nìjaký záchytný bod, 
abych trefil zpátky, napadlo ho. Jo, to 
bude ono, tahle bílá bøíza, co tu roste  
tak osamocenì. Podle ní se dobøe zo-
rientuji. Docela byl na sebe pyšný, že si 
tak dobøe poradil, a najednou zatoužil po 
tom, aby nìkdo kladnì ohodnotil jeho 
rozhodnutí. Tøeba jeho žena Milena.    
Byl ovšem sám. Jen on a les, jenž tiše 
šumìl.

Mlází bylo èím dál hustìjší. Jan si 
obèas musel sednout na bobek, aby se 
protáhl pod spletenými vìtvemi. Bílá bøí-
za však byla poøád na dohled a to mu 
pøinášelo pocit uspokojení a bezpeèí. 
Jen ty houby poøád nikde.

A pak ji uvidìl. Skupinku høíbkù, tak 
pravých, že už pravìjší být nemohly. 
Jejich hlavièky vykukovaly z mechu na 
malièké pasece o rozmìrech zhruba dva 
na dva metry a tvoøily úchvatnì vyhlí-
žející pùlkruh. Plácek byl sice opravdu 
miniaturní, ale staèil k tomu, aby se Jan 
mohl narovnat. Jeden, dva, tøi, ètyøi, 
poèítal rozechvìlým hlasem. Dospìl       
k èíslu dvacet. Když je všechny vytáhl  
ze zemì a nahrubo oèistil, mìl košík 
zaplnìný z poloviny. Spokojenì se pro-
táhl a napil se vody z plastové láhve. 
Rozhlédl se a zaregistroval kmen bílé 

bøízy. Znovu se nahrbil a tìlem zaèal 
rozhrnovat vìtve, které se mu zdály 
místy srostlé a kladly stále vìtší odpor. 
Ještì pøed chvílí to šlo o mnoho snáz. 
Bylo mu díky tomu prodírání docela tep-
lo a tak nezaznamenal, že se prudce 
ochladilo. Té zmìny si nevšiml také pro-
to, že se pøed ním zaèaly objevovat stále 
nové a nové houby. Na chvíli zapomnìl 
na ty nepøíjemné myšlenky, které ho na-
padaly a s nadšením vpichoval své prsty 
do trávy a do mechu, razantnì a záro-
veò opatrnì, aby houby nedošly úhony.      
Asi za hodinu, alespoò mu to tak pøi-
padalo, mìl košík plný. Podíval se na ho-
dinky a pøekvapením hvízdl. To to uteklo. 
Za chvíli se zaène stmívat.

Staèilo, øekl si. Je èas jet domù. 
Podíval se smìrem, kde tušil svùj orien-
taèní bod, bílou bøízu. A skuteènì, byla 
tam. Asi tøicet metrù od nìj. Chtìl vy-
kroèit smìrem k ní, když náhle uvidìl 
bøízu druhou. Byla k nerozeznání od té 
první, jen stála o nìjakých padesát metrù 
vlevo. Jan se zarazil. Která je ta správ-
ná? Po chvíli váhání si vybral tu druhou. 
Když se k ní prodral, ruce už mìl poøád-
nì sedøené, èekal, že uvidí problesku- 
jící svìtlo z vysokého lesa, i když teï už 
smíchané s šerem. Místo toho uvidìl 
další bøízy. Ètyøi. Jana se zmocnila lehká 
panika. Klid, klid, øíkal si. No tak jsi tro-
chu zabloudil. Ale nic se nedìje. Pøinej-
horším zavolám mobilem, mám v nìm 
takovou vìcièku, podle které mì najdou. 
Na to je ovšem èasu dost. Urèitì se mi 
povede odtud vymotat.

Dofunìl k druhé bøíze zleva a hned 
mu bylo jasné, že to zase není ta pravá. 
A už se opravdu setmìlo. Kousek pøed 
sebe ještì vidìl, ale poøád se to zhor-
šovalo. Podíval se na košík a zjistil, že 
mu nìkolik hub vypadlo. To ho však 
trápilo ze všeho nejmíò. Vìtší starost mu 
dìlala tma, která rychle a neustále do-
stávala èernìjší a èernìjší odstín. Nedá 
se nic dìlat, musím použít tu záchranu 
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Markéta Zvolánková

Marné je vyhlížet duhu
Jaro

Mraèna se stahují v kruhu.
Øeka se svíjí v køeèi.
Led puká a nebe? Breèí!
Blyští se høbety pstruhù.
Marné je vyhlížet duhu.
Hrom blesku na svatbì svìdèí.
Mrtvou zem déš� vláhou léèí,
zelenou pøináší stuhu.
V bolestech nové se rodí.
Z nadìje hasnoucí
vyvstává budoucí.

Napìtí nejvíce zplodí.
Událost vteøiny
pøepíše dìjiny.

Bruno

Paprsek k nohám padá,
však v mysli bobtná stín.
Brzy ukonèí mùj splín
lidstvo a jeho velezrada.
Nemùže krýt mi záda,
jsem badatel, ne Boží syn,
soudí mì proto za „zloèin“,
hranici poslušnì mi skládá.

Poznání mnohé stojí.
Srdce si odnese,
osudem otøese.

Kdo se poznání však bojí,
ten žije jednoduše
bez hlavy a duše.

na mobilu, upnul se Jan k pøístroji. 
Položil košík na zem a zašátral už 
tøesoucími se prsty v kapse své zelené 
bundy. Vytáhl z ní mobil a zmáèkl tla-
èítko. Docela se tìšil na to, až se displej 
rozzáøí a aspoò na chvíli zažene tmu. 
Nic se však nestalo. Malá obrazovka 
zùstala èerná stejnì jako okolí obklo-
pující Jana. Ten horeènì zaèal maèkat 
èervený výstupek na telefonu, znovu       
a znovu. Pak si najednou s rostoucí bez-
nadìjí uvìdomil, že ho vèera zapomnìl 
dát nabít.

Co budu dìlat, co budu dìlat?
Všechny dosud nabyté zkušenosti 

jeho bezmála sedmdesátiletého života 
byly Janovi nanic. Bál se, strašnì se bál 
a ten strach nešel ovládnout. Kurva, 
kurva, køièel a kopal nohama kolem 
sebe. Podaøilo se mu zvrhnout košík      

s houbami. To už ale nevidìl, ale pouze 
slyšel. Slyšel, jak se høiby, køemenáèe     
a všechny ostatní houby sypou a roz-
prskávají u jeho nohou. Za chvíli už 
nemohl ani kopat. Cítil, jak se mu vìtve 
omotávají kolem tìla a znemožòují už 
tak omezený pohyb. 

Naštìstí mu srdce vypovìdìlo službu 
døív, než si staèil uvìdomit, že tohle 
všechno zaøídil les. Les, který ho nejdøív 
nalákal do své náruèe a pak ho zabil. 
Jako pøítel, jenž se zcela bezdùvodnì 
zmìní v nepøítele. Stejnì jako èlovìk. 
Stejnì jako vrah.

Jana nikdy nikdo nenašel. Auto sa-
mozøejmì policisté objevili, ale když pøi 
pátrání prošli vysokým lesem a došli až  
k mlází, usoudili, že do takové spleti 
vìtví by se žádný èlovìk dostat nemohl.
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Podvod

O té, jež mìla ho ráda,
jejíž tváø se však ztrácí,
zpívají ve vìtvích ptáci.
Kompliment milence skládá.
O návrat tesknì ji žádá,
na rtech jen vìty pøací,
srdce však – v emigraci,
jiné se do snù vkrádá.

Láska je báseò s dvìma rýmy.
Volný verš je než
nafintìná lež!

Láska nezná anonymy!
Pøedstaví se, pøijde-li.
Navìky tì zocelí.

Zbyteènì

Poprosil vyprávìt sluhu
o tajích starých rituálù,
o necudnosti kanibalù,
o èasech bájných dobrodruhù,
o všech znameních zvìrokruhu,
o zašlé slávì velkých králù,
o katech vyhlášených svalù,
o tìžké døinì koželuhù.

Dokázal se však pouèit
z bohaté historie?
Tak proè se rve a pije?

Musí si být s nimi kvit!
A� všechno je to fair.
Pøítomnost není amatér!?!

Svatá

Nosila šaty z krajek mdlých.
Ple� – èistá slonovina.
Nikdy se netkla vína.
Cizí jí bylo slovo høích.
Pohøbena ve tvých pøíbìzích
nebyla nikdy jiná.

Pokorná služebnice Hospodina.
Ochránkynì všech poctivých.

Legenda. Pou� svou øádkami
poctivì vykonává.
Èeká ji za to sláva!?

Nesmrtelná. Mukami
vyslaná na vìènost.
Fikce i skuteènost.

Dech

Nìžný a témìø bez poskvrny.
Když se s ním setkáš, jsi jím plný
jak oceán všech sladkých øek.
Za jeho vìrnost cítí vdìk
princ bojující s drakem, s trny,
muž pøekonávající vlny
i vìdec hledající lék.

Však když se od nás odvrátí,
zbude jen samota,
bolest a prázdnota.

A málokdy se neplatí
za pøízeò života,
v níž chybí jistota!

Samostatný

Sušila slzy slovem vlídným,
životem žila dobrým, støídmým.
Neznala závist, touhu, vztek.
Vryla se do tvých vzpomínek
jak nikdo cizí, nikdo jiný,
matka, jež chrání svoje syny
jak nejvìrnìjší kopiník.

Obra� vèas zrak svùj.
Pozornost tvoji zaslouží,
po nièem jiném netouží.

Pamatuj!
Sama ti toho dala dost.
Neš�astný, kdo je doma host.
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Rozpitvání verši

Zaèteme-li se do nejnovìjší sbírky veršù 
Jana Jelínka zvané brutálnì, leè pøíznaènì 
Vivisekce (Pro libris, Plzeò 2017) –, napadne 
nás i paralela mimo-literární, totiž hudební: 
Jelínkovy brutální koláže (èti: brutáže), jimiž 
spojuje nej(s)prostší banality našeho všedno-
žití s recyklo-slovníkem jarmareèního PíÁr, 
pøipomene parodická, anti-konzumeristicky 
subverzivní alba 70. let hudební skupiny The 
Residents. A tak se jako z televizních novin 
dozvíme, že „operní pìvci se škrtili na dálnici / 
rychle zbìsile a poètvrté“ nebo jako v mnoha 
ironizujících „product placement“ vsuvkách 
jsme nabádáni ke koupi verši „hypoalergenní 
mléko / tam harmonie se sluncem...“, 
„PROBLÉMY S EREKCÍ? / balanc na hranì 
slz a smíchu“ èi je snad libo sušenek Be-Be?

Princip výbojné, ke svìtu vzdorné (ze-
jména morbidnì vùèi fyzické dezintegraci 
lidské bytosti ve vznešenou humanitu obna-
žující básni „Zbavte se“: „zbavte se / drolivé 
plísnì meziprstí nohou / odpudivého zápa- 
chu potivých chodidel / hnilobného pachu 
zubního plaku...“) a vzteklé Jelínkovy hry se 
sémantikou a (zvuko)malbou slova je pomy-
slný „textgeist“ celé sbírky: v brutáži „spojuj 
splétej spøádej“ èteme zdánlivì nahodilou fúzi 
významù: „spojuj splétej spøádej / vaginální 
frikce manické flexe priapické erekce / sexy 
exhibice mentální urinace polymorfní defe-
kace / a vraž tam sado-maso lesby geje freje 
orchideje / swinger party transvestity kyretáže 
intim-spreje“. Pokud si odmyslíme spíše po-
vrchní možnou interpretaci textu coby radi-
kální parodie neumìtelského chrlení (nejen) 
doprovodných textù výtvarníkù k jejich vlast-
ním výstavám, v nichž jsou cizí slova vršena 
jedno na druhé v jakési verbálnì pornogra-
fické skrumáži, aniž by dohromady tvoøila 
koherentní myšlenkový celek, jen aby byl 
dosažen efekt uèenosti a „strukturálnosti“. 
Snad výše a dále interpretovat více èi ménì 
sourodì: Sarkastická hra s magií volných 
asociací, anebo s jejím kacíøským popíráním, 
pøevracením této psycho-techniky naruby 
(neb vzhledem k dané struktuøe Jelínkovy 
brutáže nevìøíme, že by byl onen text èirou 
literární verzí art brut èi školáckým opisem 
psychického automatismu) se stává šklebi-  
vì jízlivou básnickou gestikulací. V umìní byl 
veškerý obsah „tìžbou“ vyprázdnìn, až na 
døeò zrecyklován, zbývá už jen meta-obsah, 
parodizace pojetí tvùrèích já, (meta)humor     

(a ten se opìt stává gestickou, estetizovanou 
èrtou pohybu tvùrèího myšlení; neboli: humor 
a všechny jeho varianty jsou výsostným umì-
ním, protože tvoøivì a svéhlavì uchopuje, 
interpretuje, ustanovuje svìt, jeho alternace, 
iluze, para-existence).

Zdá se ale, že tyto podrývací èi podemílací 
taktiky jsoucna básnického nabývají ve sbírce 
pomyslného vrcholu, myšlenkovou i tvarovou 
pestrostí zastiòují èi zaléhají verše generaèní 
èi bilancující, které tíhnou ke spíše lacinìj- 
ším generalizacím: a tak se napø. v básni 
„Real Life“ svìt døíve narozených, kteøí se 
prakticky uèili „koštovat pokradmu fotøíkù 
pelmelku / faráøí mešní krev z baòaté butelky / 
a to vše bez zvratkù bez závratì!“, dostává   
do schematického støetu s „game-boy ma-
gorkem“, který jako by si sám pro sebe mu-
mlal pøi hraní u „písíèka“: „a� se smaží alieni / 
anihilují predátoøi / šrotují transformeøi / 
terminují terminátoøi...“ Jako kdyby mezi 
„aktualitou“ venkovského sígrování a „virtua-
litou“ mìstských rozmazlencù neexistovaly 
nuance, jako kdyby zdánlivá aktivita roš�áka 
nemohla být hnilobnou pasivitou a opaènì 
„gamerské“ vysedávání u monitoru v lecèems 
aktivnìjší než uliènické postávání se špekem 
mezi prsty. V básni je svìt konzervován do 
kategorické binarity dnešních seniorù a sou-
èasných, virálními audio-vizemi a sociálními 
bublinami pohlcených mileniálù. Svìt, i ten 
básnickou výpovìdí traktovaný, je však da-
leko složitìjší fenomén našeho tvùrèího, ète-
náøského èi tvùrcovsky-ètenáøského ne-vìdo-
mí, a tak napøíklad onen sígr s cigárem mù- 
že krást mešní víno a zároveò si pak s pøáteli 
zastøílí „ratatata na sraèky / nìmèouøi japon-
èíci rusáci / ratatata na sraèky / fašisti islamisti 
esesáci...“

Sociálnìkriticky èi politicky ladìné skladbì 
Vis minor by možná více slušel sevøenìjší 
formát povídky, získal by snad na vìtší úder-
nosti, o což v takových textech jde pøede- 
vším – a tak se do sbírky (která i bez ní je 
dostateènì pestrá, co se tvarové a tematické 
výstavby týèe) snad ani vejít nemusela. Texty 
by si zasloužily vìtší péèi z øad redaktorù 
Edice Ulita: chudák „Budha“ poztrácel nìkde 
po cestì druhé „d“, reklamní vložka „I‘mper-
fect“ bez mezery po „m“ je asi sotva tvùrèí 
zámìr a nìkteré poznámky pod èarou, jimž 
chybí ironický osten, by bylo lepší autorovi 
rozmluvit a z veršù „anihilovat“ s dùkladností 
predátorù (vysvìtlení pojmu „èeèetka“, „žiž-
kárny“ nebo „fur�áka“ si dnešní mileniál èi 
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aktivní senior vmžiku vyhledá na googlu èi si  
z kontextu domyslí), neb mají význam jen 
coby mentorské vykládání seniora tìm... 
ehm... mileniálùm. Taktéž je škoda, že u ti- 
tulu básnì Zbavte se na s. 44 je sice hvìz-
dièka, a tudíž ètenáø oèekává intertextovou 
vrstvu èi rovinu, ale poznámka pod èarou   
kde-nic, tu-nic: zøejmì se ztratila v korek-
turách. Kolik ale textù a pod-textù se              

v pøípravì knih ztratilo, nebylo realizováno, 
zmizelo? Omylem èi vrtkavostí autorù èi 
redaktorù? I tak se lze obohatit Jelínkovými 
brutážemi i transcendentními impresemi, 
vzpomínkami mlado-kmeta na èirou naivitu 
mládí, díky nimž napø. v básni Absolutnì 
vzletnì... èetbou zpøítomòujeme, že „nevíme / 
co všechno / to možná nic / obnáší“.

Vojtìch Nìmec

Neèekejme na Godotku

Tato pøesmutná zpráva dorazila z hlediska 
redakèních termínù Plže pøíliš pozdì, než 
abychom na ni mohli zareagovat v kvìtnovém 
nebo èervnovém èísle, pøièemž ze všeho 
nejvíc bychom si jistìže pøáli, aby vùbec 
nepøišla na svìt. Leè již to máme pøed sebou 
èerné na bílém a nic s tím nenadìláme: zase 
je o jeden literární talent ménì. Co poèít, ne-
vesele zvìstujme ètenáøùm našeho èasopisu 
a nepostarším pamìtníkùm, že 19. dubna 
letošního roku opustila takøeèené slzavé údo-
lí pozemského života Kristýna Dušková,          
v okamžiku svého skonu už delší èas pro-
vdaná Vorlíèková. Básníøka, prozaièka, ale       
i publicistka, sice èeskobudìjovická rodaèka 
(nar. 30. èervence 1981), leè posléze absol-
ventka Fakulty právnické Západoèeské uni-
verzity v Plzni. Právì bìhem plzeòských studií 
zaèala psát, jistìže i publikovat – a bylo jí vše-
hovšudy dvacet, když knižnì vydala svou 
možná nedokonalou, leè poutavou a pøede-
vším nanejvýš slibnou prozaickou prvotinu, 
novelistické vyprávìní nazvané Nahá Godot-
ka. Komu se to poštìstí, vydat v pouhých dva-
ceti letech „øádnou“ knihu?

Vydala ji nikoli v Plzni, nýbrž v Praze, v níž 
se po absolutoriu usadila a kde pracovala též 
jako ekonomická novináøka a právnièka, ještì 
nìkolik let však udržovala se západoèeskou 
metropolí živý vztah. V té dobì mìla celou 
øadu tvùrèích plánù, rozepsala nìkolik vìt-
ších textù, ukázku z jednoho empatického       
a pøesvìdèivého „ženského pásma“ uveøejnila 
i v Plži. Nìjaký èas tiskla jako Kristýna Ja-
nouchová. Její „Godotka“ arciže nemìla pou-
ze pøíznivce, nicménì byla v roce 2003 no-
minována na prestižní Cenu Jiøího Ortena. 
Psala nejenom prózu, leè také básnì, které 
vyšly kupøíkladu v renomovaném Hostu ne- 
bo v literární pøíloze Salon; v roce 2012 jsme 
mohli èíst její psychologickou, reflexivní prózu 
Flying Foxes. Tato knížka vyšla v naklada-

telství dobré povìsti, totiž v Knize Zlín, a to již 
pod jménem Kristýna Vorlíèková. Není snadné 
urèit èi stanovit mìøítko, jímž by se ocenila 
nebo aspoò odhadla míra autorského talentu, 
troufáme si ale tvrdit, že nejvìtšího uznání se 
doèkala roku 2008, kdy byla jedna její povídka 
zaøazena do výbìrové antologie souèasných 
èeských spisovatelek s výmluvným názvem 
Ty, která píšeš. Jinými slovy se v prvních 
letech tøetího tisíciletí octla ve spoleèenství 
tehdejší tuzemské literární elity.

Život není procházka rùžovou zahradou    
a do urèité míry Kristýna Dušková Vorlíèková 
leckomu sešla z oèí, a proto i z mysli. Jak si 
však nezavzpomínat na kvasný zaèátek 
milénia, kdy bylo v Plzni tolik literárnì živo     
a nynìjší nebožka Kristýna k tomu coby 
mladièká prozaièka pøispívala svou nadìjnou 
troškou èi trochou? Nostalgické vzpomínky 
jsou plnì na místì, pùjde ale dozajista o lite-
rární nostalgii: zapomíná se totiž pøíliš rychle 
a pøíliš zhurta. Zpravidla podvìdomì oèeká-
váme, zda ten èi onen autor, v tomto pøípadì 
zcela konkrétní autorka, nás nìèím nepøe-
kvapí, zda kupøíkladu nevydá nìjakou novou 
„Godotku“, napsanou již nikoli oèima mladé 
dívky, nýbrž ženy v balzacovském vìku: ro-
zumìj co tøicetileté. Nepøekvapí a nevydá. 
Leda že by se v její pozùstalosti (je-li jaká) 
nìco zachovalo.

Naposledy jsem se zesnulou Kristýnou 
hovoøil v jednom pražském nádražním knih-
kupectví; nad kávou jsme si povídali o jejích 
nových textech. Už je to pìkná øádka let. 
Nebyla k poznání, natolik èi nakolik mi pøipa-
dala rozcitlivìlá až pøecitlivìlá. Pøipomínal 
jsem si její krédo, že vìøí ve filosofii „nadìje, 
hloubky a nezdolnosti“. Nic z toho nechybìlo, 
leè byl jí vymìøen jiný osud. Krátký byl její 
svìt, pravil by klasik. Místo uznalého „ty, která 
píšeš“ se teï mùže a musí øíkat „ta, která 
psala“.           

Vladimír Novotný
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Miloslav Krist

ZAPOMENUTÉ IDOLY

Miloslav Krist

Hrdinové mé (ne)povinné školní èetby
v dnešním svìtì – Malý Bobeš
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David Brabec (1980 Plzeò) - kulturní organizátor, básník

Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) - výtvarník, prozaik a publicista

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

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

Václav Gruber (1953 Plzeò) - lékaø, prozaik, žije ve Stodì

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

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

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

Stanislav Sedlák (1941 Oslavany) - básník, žije ve Velké Hleïsebi

Karel Trinkewitz (1931 Meèeøíž –2014 Deggendorf) - výtvarník, básník, esejista

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

Markéta Zvolánková (1991 Plzeò) - pedagožka, básníøka, doktorandka ZÈU
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