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EDITORIAL 1

Místnost je plná pavuèinových výzev...

Václav Toucha

S èím pøichází øíjnové èíslo Plže do 
(nejenom) plzeòských a západoèeských 
literárních konèin? Snad s lecèíms, co se 
mùže k dobrému obrátit. Zaènìme tra-
dièními rubrikami. V nich se jednak po 
delší dobì opìt dostává na básnì Václa-
va Touchy, které jsou podle autorovy 
mínky ponìkud jiné než pøedtím, totiž: 
mžikové (ale poøád hodnotné!), jednak 
na novou povídku Vladimíry Brèákové, 
dokazující, že pisatelka se z básníøky 
èím dál víc promìòuje v prozaièku, a jak 
kvalitní! Svého druhu støedobodem to-
hoto Plže je však malé životní jubileum 
Jiøiny Fuchsové, velké plzeòské a neto-
liko plzeòské vlastenky. Snad jí složíme 
uznalou poklonu i tím, když uveøejníme 
její pradávnou postruralistickou báseò      
z roku 1964 – podle pùvodní strojo- 
pisné verze, podepsané ještì Jiøina 
Benadová-Fuchsová. Báseò napsanou 
již nikoli v šumavských Sobìšicích         
(v nichž dlouho pùsobil její otec Jan 
Rastislav Benada), nýbrž exulantským 
perem v zaoceánském New Yorku. Pøi-
pojujeme i autorèinu rozkacenou a roz-
horlenou polemickou apologii (již starší-
ho data) zbožòovaného Karla Kryla, 
jejího o nìco mladšího vrstevníka. Žel 
zesnulého.

Zvláštní zaznamenání si zaslouží i dal-
ší, tentokrát vzpomínkový pøíspìvek, jejž 
Plži poskytl plzeòský rodák Karel Hrubý, 

pøední èeský exilový politik a publicista, 
od roku 1968 žijící v Basileji. S potì-
šením pøipomeòme, že kdysi obhájil na 
Karlovì univerzitì diplomovou práci 
Masaryk jako literární kritik. Èeská spo-
leènost se hrouží do post-pamìti nebo 
do nepamìti, libuje si ve fake news, 
proto každá živá vzpomínka je i douš-
kem živé vody. Z odkazu Jaromíra Ko-
morouse otiskujeme ukázky z chystané 
knihy, totiž z veršù, které psal jako 
doprovod k obrazùm Kvìty Monhartové. 
V žádném koutì nech�  ale nezùstávají 
naši kmenoví autoøi jako Stanislav Bu-
kovský, Milan Èechura nebo Ivo Fencl. 
Po letech se nám ohlásil i Martin Bryn-
daè a znovu ho rádi uvádíme v Mladém 
Západu.

Petr Kersch nás v doprovodném mailu 
pouèil, že žánr „zasláno“ je „klasická 
forma, která se praktikuje v oblasti 
literatury a umìní vùbec už od dob F. X. 
Šaldy“ (což my víme, my jsme to štu-
dovali, my víme, že to bylo i dávno pøed 
Šaldou!), naèež nám zaslal Zasláno. 
Uveøejòujeme ho pøi první pøíležitosti. 
Recenze knih veršù Evy Válkové se 
ujala Ilona Gruberová. Nìkteøí recen-
zenti jsou pilní, zato jiní se vìnují lelkùm        
a špaèkùm. Další si zase v Plzni stìžují, 
že nevìdí, co je recenze. Co poèít, kéž 
by vìdìli, co je Plž. 



2POEZIE

Mžikové básnì
Václav Toucha 

VRSTVENÍ SVÌTLA
je tou nejnemožnìjší
parabolou zániku
V tkanivu øeèi
pak veškerá nahost slov
i chudoba úpìjících snù
hledající
v pøíruèním lexikonu úètù
rezivìjící nic vlastní duše ..

2.1. 018, 2:40 hod

NADÌJE JAKO MOST
k pøekonání sebe sama
Èerstvì vylíhnuté sny
nás nad ránem opouštìjí
a my se propadáme
do teplé tmy nauèených gest
to potom spíše unikáme
nežli jdeme ..

3.1. 018, 1:49 hod.

SAÒ NEBÁSNÌ
Jsou to jen slova nedonošená
v sopouchu chtivosti natrávená
plíživì sobìstaèná
na bøeskný zvuk
jerišských trub èekající
anebo u zdi náøkù
postponovanì se klanìjící
zlatému teleti
malomocné víry? ..

5.1. 018, 4:29 hod.

NADÌJÍ POCHROUMÁŠ
jen vlastní vidìní
Nesmíš poklonkovat snùm
jinak dožiješ se pouze
klidné smrti
a vzbouøené vnitønosti Zemì
tì nikdy neosloví
ani v tichém zminutí
Krásou se dávit
umí jenom ten
který nedokáže dávat
ani brát ..

5.1. 018, 22:20 hod.

PODOBNI VLASTNÍ
nepoddajné podstatì
kvazibožsky se tváøíme
a oplácáváme panáka chvaloøeèi
sršatou srstí bludné víry
tolik se chválíme
že až nemáme proè být ..

6.1. 018, 2:52 hod.

JE TO MÙJ PESIMISMUS
nebo váš postmoderní škleb
který nám všem
vìší bulíky na nos
který je neúmìrnì dlouhý
vzhledem k našim
vyspekulovaným hrám na osud ..

6.1. 018
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MÍSTNOST JE PLNÁ
pavuèinových výzev
kouty se z temna vytrácí
jako by prosba o andìly
byla jen nedìlí smutkù
V zrcadle se mi ztrácíš
Jsi flétna pùvabná
ozvuèná chvíle mého dechu
Jestliže tì znovu potkám
už tì nikdy nespatøím ..

14.1. 018, 0:49 hod.

MOC JSEM TÌ MILOVAL
ale dost køivolace
jako pelynìk mátu
Sedmikrásné jsou chudobky
mého dnìní
když úhlednì spíš
oèima k oknu upøenýma ..

14.1. 018, 1:28 hod.

PØEŽVYKOVAT VIDÌNÉ A SLYŠENÉ
pøi separaci nadìjného vymykání
kloubù dìjinných
kdy rozchozená trvání
vláèí nás smutkem neholené tváønosti
Za dech se popadat
pøi tom heroickém smíchu zániku
v nìmž jsme si zajedno
V podivné netvùrèí schopnosti
být solitérem nadnesené chvíle
uprostøed vykøikované slepoty ..

18.1. 018, 23:35 hod.

CO JE ZASLECHNUTÝ OBRAZ
èi spatøený zvuk
v nestøeženém okamžiku polknutí?
Snad potrava pro požár
v té jedineèné chvíli
nám stopy obrací
od severu k východu
od západu k jihu
a osudová nutnost žít
padá shùry jako déš�
èi vodomet svìtla
do jiskøivých oèí úžasu
a právì v rozvalinách èasu
mùžeme se ptát zda prohráváme
svùj svéhlavý boj o život
anebo za život? ..

29.1. 018, 6:07 hod.

SLOVEM PØEORAL MYŠLENKY
a do dìjin vstoupil
coby chvìjící se haluz
pøesto nemyslel na sebe víc
než jako na zpoždìný rychlík
v potrhaných pavuèinách
žehrající civilizace
hrdý na slovo i zem
z které k slovu
neustále pøicházel ..

31.1. 018, 17:15 hod.

Ilustrace
Miloslav Krist
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Eva Laštovková & Eva Madìrová

Vladimíra Brèáková

Eva Laštovková

Proslýchá se, že stará Laštovková po 
smrti svého muže nadobro pozbyla 
rozumu a sáhla si na život. Tìžko øíct, 
jaké pohnutky ji k tomu dohnaly. Vždy� 
ten její plesnivec škrtil celý život peníze  
a ve chvílích zuøivého bìsnìní i ji. Žena, 
jež táhla s mužem za jeden provaz a po 
jeho smrti táhla k èertu, škrtila zase 
dceru. Škrtil táta mámu, škrtila máma 
taky! Škrtil táta, škrtila máma, škrtily 
všecky dìti, z rukou jim nikdo neuletí. 
Laštovkovi vlastnì mìli jen jedno dítì.  
Tu dceru. Jmenovala se Eva. Možná se 
uvnitø sebe potýkala se skrytými bìsy, 
ale mìkké city u ní byly pøece jen sil-
nìjší, a tak pes zùstal bez obojku.

Mezi funusníky se tenkrát objevil         
i Štìpán Ježek, vážený mìš�an, pøí-
buzný pøes nìkolik kolen, aby nebožku 
na její poslední cestì doprovodil a sirotu 
k sobì i ke své již odkvetlé, stále bez-
dìtné ženì Uršule vzal pod ochranu. Leè 
otcovská náklonnost mu pøi pohledu na 
dobøe rostlou a krevnatou schovanku 
nevydržela dlouho. Záhy z ní udìlal mi-
lenku. Stalo se tak v èase, kdy jeho že-
na na radu lékaøù pobývala v lázních       
a doufala, že jí zdejší zázraèná voda 
dopomùže k mateøství.

Eva Madìrová

 „Jmenuji se Eva Madìrová a sloužím 
ve mlejnì od podzimka,“ øekla hejtma-
novi, jenž v zámecké kanceláøi vedl 
vyšetøování sexuálního poklesku. „Vavøi-
nec Kaòka, zdejší stárek, mì pøivedl       
k pádu.“

„Co ti slíbil nebo dal, že jsi mu byla  
po vùli?“ optal se hejtman navyklým zpù-

sobem již viditelnì zakulacené a na první 
pohled velmi mladé ženy.

„Sliboval, že si mì vezme za man-

želku. I košili ze sebe mi dal, abych mu 

vìøila.“

„Kde a jak jste spolu høešili?“

„V šalandì, když byla chasa venku. 

Ve stoje jsme to èinili. Ke zdi mì pøistrèil 

a za stehno chytil. Jindy se mnou na 

lavici hodil.“

„Povìz, kolikrát jsi s ním obcovala?“

„Ponejprv ke mnì pøišel pøed svatým 

Martinem o posvícení. Pøíèinu k tomu 

jsem mu vìru nedala, køièela jsem a ne-

chtìla jsem mu po vùli bejt, von mi však 

nedal pokoj a beze všech okolkù mi 

vykasal sukni, øíkal, a� se nebojím, že 

zodpovìdnost ponese a za ženu si mì 

vezme. Tehdy mì fackoval a se mnou se 

muckal tak silnì, až jsem mu podlehla. 

Od tý noci pak za mnou porád chodil. 

Kolikrát jsme se spustili, nevím, to už 

jsem se nebránila.“

„Slíbil ti manželství v rauši, že se        

k nìmu teï nechce znát?“

„Ale kdež! Paòmáma znièehonic pøi-

šla o muže a po smutku nabídla stárkovi 

sòatek, aby mlejn nevzal za svý a zùstal 

v rodì.“

„Nabídla sòatek ona jemu, nebo on 

jí?“

„Prej ona jemu.“

„Ví mlynáøka o tvém pádì?“

„Baže o nìm ví. V první chvíli mì za 

vlasy popadla a mlátila jako vola, až  

mnì záda zmodraly, pak jako by se 

upamatovala a k sobì pøišla, zasejc    

mì hladila a slibovala mi obstarat živo-

bytí, když naèas zmizím." 
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Eva Laštovková

„Pochválen buï Pán Ježíš Kristus,“ 
pozdravila Eva Laštovková ve zpovìdni-
ci a spolu s knìzem odøíkávala znamení 
køíže, „ve jménu Otce i Syna i Ducha 
Svatého.“

Zaèala tím, kdy naposledy byla u svá-
tosti smíøení, a pak se doznala: „Je ve 
mnì ïábel, otèe. Nìkomu už to musím 
øíct, a když ne Vám, tak komu…“ Náhle 
se odmlèela, jako by pøemýšlela, zda se 
hodí pokraèovat v tak bezbožných øe-
èech. „Všechno ve mnì naráží na hra- 
ny, víte, na takový ty tenký, sotva roz-
poznatelný, co v nás bolí a zároveò    
nás pøitahují. Neple�te se, velebný pa-
ne, mezi pohlazením a fackou neleží   
tak hluboká propast, jak kážete, spíš 
rozvlnìnej okraj suknì. A ruce, co po 
nìm chmatají, o tom vìdí svoje. Koli- 
krát už vyvedly z míry samy sebe, ko-
likrát laskaly, jen aby umlèely tužbu 
tlouct, kolikrát uhodily, tøebas chtìly 
obejmout? Ten tenký okraj nás usvìd-
èuje! Jen nevím z èeho. Vy jste moudrej 
èlovìk, pane faráøi, povìzte.“

Ve vzduchu zpovìdnice visela bolest. 
Byla to bolest vyrvaná pøímo ze srdce, 
jež se nepøišlo kát, omlouvat ani obì-
tovat.

„Jen nìkdo životem zkoušený se 
stává tak citlivým vùèi projevùm dobra      
i zla,“ rozvážnì zaèal staøec svou øeè. 
„Hádám, dìvèe, že máš mnohé za se-
bou, jinak by se v tobì hranice zla neo-
zývala tak brzo a tak zvuènì. Ale poslyš, 
jedinì tomu, kdo odhalí zlo v sobì 
samém, kdo ho slovem vyjádøí, tøeba 
jako ty teï tady, je souzeno pochopit 
tajemství hran a tenkých okrajù. Teprve 
skrze nì poznáváme a pøijímáme sami 
sebe.“

A pak ženì kleèící za zpovìdní møíž-
kou pøipomnìl: „Èlovìk je ze své pøi-
rozenosti dobrý, ponìvadž je stvoøený 

Bohem, ale mezi tímto dobrem, z nìhož 
pochází, a zlem, kterého se dopouští 
svými høíchy, vede vnitøní hranice poku-
šení, a tu má každý nastavenou jinak. 
Tvá citlivost vùèi ní je darem i prokle- 
tím. V momentu, kdy v sobì objevíme 
onu hranici, lem suknì, chceš-li, pøe-
konáme nevìdomost, jež høíchu neèiní,   
a rázem jsme sami odpovìdni za to,   
kým jsme.“

Eva Madìrová

„Eva Madìrová, dìveèka na mlýnì, 
kde sloužíš, vyznává, že jsi ji obtìžkal,“ 
zahájil hejtman svùj výslech stárka 
Vavøince Kaòky.

„Já o tom nic nevím.“

„Ona však pevnì na tom stojí, že jsi     
s ní vinen.“

„Ledaže by se tak stalo v opilosti.“

„V jakém èase to bylo? Ve dne, nebo 
v noci?“

„V noci.“

„Høešili jste spolu?“

„Jen jednou o martinským posvícení. 
Ale nejsem s ní vinen!“

„Medle, pøiznej se, kolikrát jsi s ní ob-
coval!“

„Jen jednou.“

„Netaj, radìj povìz kolikrát a já se 
postarám, aby se ta vìc u vrchnosti 
srovnala.“

„Jen asi dvakrát.“

„Pøiznávej se, zdali vícekrát.“

„Jenom tøikrát.“

„Proè zapíráš, že s Madìrovou nejsi 
vinen, když doznáváš, že potøikrát jsi ji 
mìl pod sebou, a jen Bùh, který byl    
nad tebou, ví, kolikrát jste smilnili do-
opravdy.“

„Ponìvadž skutek tìlesnej jsem nikdá 
náležitì nedokonèil. Drobet se potìšil, 
ale semeno jsem do ní nepustil.“

„Možná z opilství jsi èas netrefil.“

„Madìrová lže! A èiní mi køivdu!“
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Eva Laštovková

„Sedí ve mnì høích, pane faráøi,“ do-
znávala se šeptem Eva Laštovková. 
„Když byla máma ještì naživu, držela  
mì èasto pod krkem. A já se nebránila. 
Jak taky? Je to máma! A na ni se ruka 
nevztahuje. Sám pøece v kázání nabá-
dáte, cti otce svého i matku svou, abys 
dlouho živ byl a dobøe ti bylo na zemi. 
Dobøe mi nebylo a není a bùh mi 
odpus�… chtìla jsem, moc jsem chtìla 
vrátit jí každou kapku její vlastní medi-
cíny, aby okusila, jak chutná. Místo toho 
jsem si svazovala ruce a svùj vztek 
zakopávala do hlíny, z níž jsme obì 
vzešly a kde teï roste jen samý bodláèí. 
Ještì poøád mì nièí nevybitá zlost, dusí 
mì dokonce i ve snech, kam za mnou 
máma èas od èasu pøichází, aby mi dál 
lámala život. To kvùli ní se bojím síly, co 
v nás rajtuje bez koèího. To kvùli ní se 
bojím oèí, ze kterých svítí pomatenost    
a žilky nabíhají k prasknutí, oèí, které    
už nepatøí tìm, kdo je tøeští, a pøitom 
skrz nì tápou slepotou. Bojím se tìch 
vyvrácených okenic od dávno vybydlené 
svìtnice.“

„Dìvèe, dìvèe,“ povzdechl si staøec. 
„Hnìváš se na matku, ale ubližuješ sama 
sobì.“

Po tìch slovech se odmlèel, jako by 
cítil, že ta mladá žena z druhé strany 
møížky potøebuje èas, aby pochopila. 
Teprve pak pokraèoval. Pokraèoval vlíd-
ným a laskavým hlasem, v nìmž odložil 
pøísnou sutanu a oblékl šat toho, kdo ro-
zumí, protože sám prožil.

„Rodièe nám darovali život. A Bùh  
nás uèí, cti otce svého a matku svou. 
Úcta, milé dìvèe, však neznamená to-
též co poslušnost nebo odevzdanost.     
A tvá úcta je falešná, jelikož neprame-   
ní ze srdce, jen z povinnosti, že se to 
sluší a patøí. Smiø se se svou matkou.     
A uzdravíš sebe!“

„Má matka je mrtvá.“

„Pøijmi ji tedy ve svém srdci takovou, 
jaká byla. A døív, než odsoudíš toho, 
koho kabát jsi nenosila, zkus porozu- 
mìt pøíèinám, jež ho promìnily. Nauè se 
odpuštìní. To je lék, pro který sis pøišla.“

„Myslíte, otèe? Prve jste øekl, že má 
úcta je falešná. Odpuštìní by bylo taky 
takový.“

„Už jen chtít odpustit oèiš�uje. Ale 
záleží na tobì, co zvolíš. Zda život podle 
Božího slova – v lásce k druhému, nebo 
život v nenávisti a ukøivdìní. Bùh nám 
odpustil, èeho jsme se ve své slepotì 
dopustili. Odpus� i Ty své matce, jinak  
za ni poneseš její køíž.“

Eva Madìrová

Jelikož se dìveèka Eva Madìrová      
a stárek Vavøinec Kaòka nemohli pøi 
výslechu ve svých odpovìdích shod-
nout, pøišla na øadu jejich vzájemná 
konfrontace.

„Slíbil ti stárek Vavøinec Kaòka man-
želství výmìnou za to, že mu budeš po 
vùli?“ otázal se hejtman hlasem, v nìmž 
si podávala ruku mrzutost s lhostejností.

„Øekl, že bude-li to boží vùle, vezme 
si mì,“ trvala si Madìrová na svém.

Avšak stárek se s takovou nehodlal 
smíøit: „To neni pravda. Jestli bude boží 
vùle nebo nebude, jsem špásem mluvil, 
navíc jsem slyšel, že je bìhalka a s ji-
nejma skutek mìla, což je celýmu mlejnu 
povìdomo.“

„Ty šelmo, žide, kurevníku!“ rozkøikla 
se Madìrová z plných plic. „Celýmu 
mlejnu je povìdomo jedno, že nechceš, 
abych ti ve sòatku s mlynáøkou bránila    
a po štìstí tak šlapala.“

„Slyšel jste, pane správèe?“ domáhal 
se stárek u hejtmana záštity. „Øekla mi 
žide a kurevníku! Ale já to tak nene-
chám! Budu si stìžovat u našeho pana 

PRÓZA
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faráøe, že se mnou, kdo víru pøijal, se tak 
zle zachází.“ Stárek pobouøenì vybìhl    
z místnosti a v rozražených dveøích  
ještì pohrozil: „A budu žádat navrácení 
cti!“

Eva Laštovková

Když Ježek usnul vyèerpán po milost-
ném zápolení, dívala se Eva na jeho 
sukovité prsty, které jí pøed chvílí pøe-
jíždìly po klíèní kosti smìrem k hrdlu, s 
potìchou na nìm ulpívaly a stále pev-
nìjším stiskem ho svíraly ve své moci, 
na prsty stvoøené stejnì dobøe k laskání 
jako k rdoušení a nemohla se ubránit 
vzrušení, jež jí tato pøedstava, pøíliš 
tìsná blízkost nevyzpytatelné meze, 
pøinášela. Dívala se na jeho dlanì, na 
jeho høejivé dlanì, které jí škrablavì       
a nebezpeènì klouzaly po hrdle a vzá-
pìtí zas jemnì hladily, na dlanì, do 
jejichž èar se bezmocnì propadala její 
tváø, vrývala se tak do osudu, který se 
píše právì ve chvílích, kdy volíme mezi 
možnostmi sevøít a škrtit, nebo chránit    
a milovat. Hltala teplo jeho dlaní jako 
potulná koèka, která se lísá do dveøí, 
kam nepatøí.

Proè právì souložení ji láká tím 
samým, co jindy ji dìsí? Vedle Ježkova 
tìla zvolna usínala Eva Laštovková. 
Usínala, aniž chápala vlastní tužby, ty 
tajemné hrany, o nìž se lámala její duše.

Eva Madìrová

Koneènì padl knížecí verdikt. Stálo     
v nìm, že stárek Vavøinec Kaòka za 
obtìžkání dìveèky Evy Madìrové, kte-
rou sobì odmítá vzít, složí do vrchnos-
tenské pokladny pokutu ve výši sedmi 
zlatých. Ženì zaplatí køest dítìte a pro 
pøíští obživu jí koupí dobrou dojnou 
krávu, nádavkem pøidá ještì dva strychy 
obilí. Eva Madìrová úøedním trestem 

stižena nebyla. Mìlo se za to, že sa-
motný pád, k nìmuž slibem manželství 
pøivedena byla, je pro ni dostaèujícím 
trestem.

Z lejster však nešlo vyèíst, jak silným 
a mocným jedem uštkla ženinu mysl 
stárkova slova. Znovu v ní syèela a oso-
èovala ji, že je bìhalka a s jinejma sku-
tek mìla, znovu jí dala pocítit hanbu, 
které se na ní stárek dopustil, když ji 
jidášsky zapøel a pøed hejtmanem oèer-
nil, znovu ji vracela na mlýn, odkud    
byla hnána svinským krokem. „Táhni, ty 
vypráskaná kurvo!“ doléhalo k ní na 
žebøiòák, kam se ve svém stavu, na- 
vrch s tìžkým rancem, drala jen s vel-
kou námahou. Pojednou se v ní nìco 
zlomilo. V ten moment se otoèila za 
mlýnem, kde se jí událo tolik pøíkoøí,        
a vztekle jeho smìrem zahømìla: „Jak si, 
Vavøinèe, navaøíš, tak se ti podzimek 
zdaøí. Tenhle mlýn ti štìstí nepøinese.    
To mi vìø! Semele tì s penìzi i dìtmi,    
co budeš mít s mlynáøkou. A sám Bùh ti 
vystaví úèet!“

„Dejte na mì, ta si pod srdcem odnáší 
holku,“ øekla jakási žena, která pøišla     
do mlýna semlít obilí. „Už moje bába 
povídala, že to jsou dcery, kdo kradou 
mámì krásu.“ A mìla pravdu. Eva Ma-
dìrová, jež proklela rod pøíštího mlynáøe 
a pøitom nevìdomky nakazila i krev 
vlastní, skuteènì pozbyla svého, kdysi 
tak zvláštního pùvabu.

Eva Laštovková

Ve snu se Eva Laštovková ocitla ve 
vojenském ležení. Pøed sebou vidìla 
stany a rytíøe v drátìných košilích. 
Nìkteøí z nich navíc rachotili pøilbicemi, 
kovovými pláty a meèi u pasu. Vystra-
šenì se pøikrèila za kolo povozu a mod-
lila se, a� si jí nevšimnou. Ze svého úkry-
tu zoufale vyhlížela moment vhodný pro 
bezpeèný útìk, když vtom za sebou 
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zaslechla zlovìstné zasyèení. Rázem se 
otoèila po jeho zvuku a spatøila hroznýše 
stoèeného do klubka, velkého silného 
škrtièe.

Nové okolnosti ji pøinutily opustit skrýš 

rychleji, než chtìla, a zavlekly ji hlou-  

bìji do tábora. K bílému, žlutohnìdými 

ornamenty zdobenému stanu. Jeho vzo-

rované okraje jí pøipomnìly kùži hada.    

S tlukoucím srdcem se vplazila dovnitø. 

Ani v nejmenším nebyla pøipravena na 

to, co ji tam èeká. Pøímo pøed ní se zje-

vila klec s obrovským èerným vlkem. 

Necelé dva sáhy dìlily Evu Laštovkovou 

a divoké zvíøe. Jejich oèi se støetly. 

Vìdìla, že ve stanu nemá co pohle-

dávat, vìdìla, že møíže obì� nezkrotí, 

jen rozdráždí vrozené pudy, vìdìla,      

že útok vlka mùže být smrtelný, zvláš� 

takového, který ji právì upøenì pozoro-

val, vìdìla to všechno, ale oheò, s nímž 

si zahrávala a který planul v louèích, byl 

v tu chvíli silnìjší.

Pomalu se pøibližovala ke kleci. Snad 

spoléhala na její møíže, tøebaže z hloubi 

duše proklínala žaláøníky, snad doufala 

ve zhmotnìní jindy neviditelných hranic, 

zvlnìných lemù a tenkých okrajù, snad 

cítila kus vlka ve vlastní zpìnìné krvi. 

Nehybnì stála tìsnì pøed klecí uchva-

cována blízkostí a nepøedvídatelností 

síly. Už se pøed ní nekrèila za kolo po-

vozu, neodplazila se pøed jejím kous-

nutím, ani se u knìze nedovolávala 

koèího. Ne! Nìco z vlèí nátury se odrá-

želo v ní samotné, nìco dùvìrnì zná-

mého teï naplno proudilo v jejích žilách 

a prostrkovalo její dlouhé štíhlé prsty 

skrz møíže. Dlaò Evy Laštovkové a èer-

ný èumák vlka se potkaly. Nebyl to 

zmìkèilý cit k uvìznìnému zvíøeti, co 

ženu v daný moment propojil se živo-

èišným teplem, spíš temné zákoutí její 

mysli nebo jakési instinkty, jež ji pøes 

ošemetnou mez hnaly k poznání sebe 

samé. Mezi jejím pohledem a pohledem 

vlka viselo natažené lano. Bez meškání 

se ho chopila, aby po nìm pøeruèkovala 

do klece a tam se zaboøila, èi dokonce 

pøevlékla do vlèí srsti. V tu chvíli však   

na svém krku ucítila èísi ruce. Tušila        

v nich ruce ženy, ruce matèiny. Zákeønì   

ji napadly zezadu a teï s ní lomcují jako 

vichøice s vìtvemi. „Pus�te, mámo!“

S úlekem se probudí a nad sebou 

rozpozná Ježka. To Ježek, sám chrá-

nìný pøed vetøelci bodlinami, tøímá Evi-

no hrdlo ve své moci. Špièkou jazyka 

pøejíždí po jeho délce nahoru a dolù        

a krátce nato jí za hlavou svazuje útlá 

zápìstí, jež se nebrání a jdou jeho 

skutku naproti. Svazuje je šátkem od 

malé cikáneèky, která mu kdysi ze 

sukovitých rukou vìštila, co ho èeká        

a nemine. Svazuje ruce Evy Laštovko- 

vé se svým osudem, ale ne se svým 

životem. Po celou dobu svého poèínání 

líbá tu rozechvìle se vlnící milenku pod 

sebou. Líbá ji divoce. A hebce.

* * *

Když Eva Laštovková odcházela z kos-

tela, zavadila o ruku Evy Madìrové, 

která se právì natahovala po klice od 

dveøí. Od dveøí, jež dìlily svìt na po-

zemský a duchovní. Pøitom se stalo, že 

ponìkud nemotorné Evì Madìrové vy-

klouzly z druhé ruky modlitební knížky. 

„Odpus�te,“ øekla Eva Laštovková a ve 

stejný moment se pro nì shýbla s tou 

cizí ženou. Ach tak, ona je samodruhá, 

teprve teï postøehla její požehnaný stav. 

Tehdy a tam na prahu církevního a svìt-

ského života, na té pomyslné hranì 

obojího, se jejich oèi potkaly.

PRÓZA
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Sobìšice – Svlékání z kùže
Jiøina Fuchsová

Sobìšice

1
Buï pozdravena – má bílá ze všech nejkrásnìjší vsi
Písnièka na rtech – útoèištì srdce
Sváteèní koutku mé tulácké duše – chodívá se tam jenom v nedìli
Vzpomínat svìøit se nebo vyplakat

Jdu svìtem – na nohou prach tvých kamenitých cest – pøeplouvám moøe
zacházím za hory – ztrácím se v horkém shonu velkomìst
Znovu a znovu se ti vzdaluji – a pøesto pøece zùstávám vždy s Tebou
Šumím v tvé vodì – zpívám ve tvém vìtru
a na oblohu chodím pást své slunce – Veèer zhasínám den a rozsvìcuji hvìzdy
Nahlížím okny do tvých stavení –- Žijí v nich lidé
muži ženy dìti – dobøí i zlí jak lidé bývají – Však více dobøí
Jako tato zemì – prací a potem dìdù zachována jež ti dá všechno
jestliže k ní lneš

2
Jdu hnìdou brázdou s dávným sedlákem – voní tak zvláštnì tahle orná zemì
tak trochu tlením a trochu vìèností
Naslouchám ržání koní podzimních a hlasu starých zašlých vzpomínek
Tamhle mu soused odoral kus meze – a tahle pole že mu dobøe rodí
Už naše bába dej jí Pán Bùh nebe – mnì øíkávala a� prý si ho hledím
To pole že je nejlepší co máme – a že se tady ve vsi dobøe žije
Práce dost pravda proto však jsme tady – A máme také svoje dobré èasy
masopust pou� a potom posvícení – A tak že ten èas nìjak rychle letí

Bùh ví co zim již pøešlo pøes tvùj hrob – A pøece jsi tu kdysi také chodil
co chlapec mladík muž a potom dìd – šumavský sedláku jenž stejnì jako já
osidlovals tento kraj do posledního dechu – a jenž svým žitím prací a svou smrtí
zaplatils høivnu již já dosud dlužím

3
Doprostøed luk si sedla Hoøíce – Doširoka si rozložila sukni
a sklopila své husté temné øasy – Proè se ten Kustrý na ni stále dívá
ten její vìèný pošetilý ženich – Rozbìhl se sem kdysi na námluvy
Však kdosi mávl èarodìjným proutkem a døív než došel dal mu zkamenìt
Teï tady stojí a jenom se dívá – a obèas mu to pøijde trochu líto
Zatáhne obzor šedivými mraky – a pláèe dlouhým šelestivým deštìm
Hoøíce ale nemá ráda déš� – Posílá mu své bílé kapesníèky
obláèky mlhy nad vrcholky stromù a lidé doma øíkávají dìtem
Porostou houby paøí se nám les

JUBILEUM
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4
Slunce se kulí z purpurových plenek – Košík a nùž – Gumové vysokaèky
Na almárce jsou od vèerejška vdolky – A teï už jenom tiše vyklouznout
Ve ètyøi ráno je v lese ještì šero – Po stromech visí orosený klid
zabitý èekáním cvrlikáním a vzruchy – tajemnou pøedzvìstí nového vzkøíšení
Zaposlouchej se – tiše – potichounku – Možná že zaslechneš
zvonìní zlatých srnèích kopýtek – anebo budeš-li tichý témìø k nebytí
uslyšíš tøeba – kterak roste høíbek
A pak ho spatøíš – svìtlo stín a hnìï – a bílá prouha od travního stonku
A radost vìtší než kdybys zlato objevil – Až se ti srdce zastaví tou krásou

5
Jsem s tebou má krásná bílá vsi – Vracím se vždycky znovu ke tvým stezkám
tolikrát mými kroky protkaným – Rozbíhám se v Pláních na Bøezovku nebo
do Øepiš� a honím vøetenušky v poli pod Hoøící – chodívali jsme tam na lusky
a potom nám tam postavili kravín – Ozvìnou volám do Tvých luk a pasek
Poslouchám žabí písnì od rybníkù a pletu – dýmky míru se sítí – Potom
v bláhové touze pozastavit èas – uléhám na záda s rukama za hlavou
do zelené trávy – do sena – nebo do kvetoucí lupiny – a hledím vzhùru
do modrého nebe – Mám v duši celý široširý svìt – Bolest i lásku i štìstí
i stesk

Pro toto vše
Pro rosu tvého srpnového rána
a pro mé vìèné teskné návraty
má bílá ze všech nejkrásnìjší vsi
buï pozdravena
                                                                                               New York, 31. øíjna 1964

Svlékání z kùže

V den sv. Bartolomìje, patrona plzeò-
ské katedrály.

Støih: Los Angeles, ráno 21. srpna 
1968, jsem pìšky na cestì na UCLA, do 
školy.

Otevøu dveøe do tøídy. V místnosti se 
rázem rozhostí ticho.

Nìco pøes dvì desítky párù oèí se na 
mne upírá, proè?

Co se dìje? „Ty to nevíš?“ „Co?“      
„V Praze jsou tanky!“

„Jaké tanky?“ Nechápu.
„Jaké? Ruské. Nìmecké. Polské. 

Maïarské...“

Mám pocit, jako by uhodilo. Jedin-
krát, poprvé a naposled za dvacet sedm 
let exilu, jsme se chystali vrátit se do- 
mù, do Èeskoslovenska. Na podzim, jen 
co dokonèím školu.

Jenže – pokud se moji spolustudenti 
na UCLA dnes nezbláznili, a to, co øíkají 
je šílená pravda – žádný návrat se konat 
nebude…

Usazuji se, vlastnì nìkolik párù ru-
kou mi pomáhá usednout do mé obvyklé 
lavice, otevírají se dveøe a vstupuje pøed-
nášející. Pøedmìt – dìjiny Slovanstva, 
profesor Alexander Isaèenko.
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Zdá se ponìkud pobledlý, pokládá 
aktovku na katedru a obrací se ke mnì   
– z necelé tøicítky posluchaèù jsem 
jediná z Èeskoslovenska. „Džirina,“ øíká 
anglicky, POOR DZIRINA, WE ARE ALL 
TERRIBLY SORRY...“ a zaèíná pøed-
nášet. Vzpomínám si, že nepokraèoval    
v látce tam, kde na svém exposé dìjin 
Slovanstva minule pøestal. Nikoli.

Vrátil se, z nièeho nic, nìkam k vì-
rozvìstùm C a M, pøidal nìco o tzv. 
„irských zlomcích“, památkách, které 
nasvìdèují, že vlivy køes�anství se do 
našich zemí v dávných dobách nedo-
stávaly jen z pøilehlých nìmeckých a ra-
kouských køes�anských zemí, ale i pro-
støednictvím irských misionáøù – mnichù 
z ostrovù tehdejší Anglie. Isaèenko mlu-
vil celou hodinu. Za ètyøicet minut pro- 
šel dìjinami Slovanù až do srpna 1968. 
Ve druhé lavici vpravo sedìla bez duše 
studentka Fuchsová a byla to panenka 
ubulená.

Je srpen 2013. Tu, zde i onde v dneš-
ních Èechách a na Moravì kdekdo vzpo-
míná na události pøed 45 lety. Øíkám kde 
kdo, ale marnì, ono se to – pokud dennì 
nespolykáte troje noviny najednou – cel-
kem nijak neprojevuje. Inu, od toho dne 
vyrostly doma i v zahranièí už dvì ge-
nerace.

Odeèteme-li od doby, kdy jsem se 
narodila já a moji vrstevníci, také 45 let, 
dostávám neuvìøitelný letopoèet 1898! 
Øeknìte, kdo z nás, pokud se pøíslušnì 
neb alespoò ponìkud nevzdìlal o pøed-
minulém století, vìdìl ve vìku dvaceti, 
potažmo ètyøiceti let, nìco o  dìjích, kte-
ré se odehrály v roce 1898?

Vidíte! Takže masové vzpomínání na 
rok 1968 v naší kotlinì se sice nekoná, 
ale v tom denním tisku pøece ano, sem 
tam nìco.

Mohu tedy – docela s potìšením! – 
konstatovat, že po celý tento týden – 

alespoò jednou dennì! – ty èi ony noviny 
zmínily Kryla. Ne, nejednalo se o celo-
stránkové èi jen pùlstránkové èlánky, to 
zdaleka ne, ale takové nìjaké ty kulturní 
„doteky“ byly.

Tu jen jméno, tu jen krátká zmínka, 
onde jen název nejslavnìjší písnì.

Až dnes, v den svátku sv. Bartolo-
mìje: LIDOVKY, Orientace, Zkušebna: 
Autor Pøemysl Rut – nar. 1954 v Horách 
Kutných – èlánek SRPEN 68 V PÍSNI. 
Nad tím pùlstránková zvìtšenina foto-
grafie z Archivu ÈTK: Kryl a Hutka v roce 
1969.

Pod tím, inu, nemohu si pomoci, je 
dnes toho Bartolomìje, kterého kdysi za 
živa svlékli z jeho lidské kùže – autor  
Rut svléká z kùže – témìø pøed dvaceti 
lety zemøelého – Kryla.

Ne, že by to bylo na èeských literár-
ních tocích úplné novum – byl zde pøe- 
ce pøed lety, tehdy ne tak dlouho po 
Krylovì odchodu na onen svìt – nikdo 
menší než Petr Král, který pouhého 
písnièkáøe z roku 1968 a jeho dobu 
odkázal do tìch patøièných mezí! – ale 
jakési, dle mého úsudku, „novum“ ve 
svlékání z kùže Pøemysl Rut pøece 
pøedvedl. Alibisticky do svého èlánku 
napsal – a tak Kryla pochválil celkem 
tøikrát:  „Píseò byla „zbraò“, ale taky vtip, 
pláè a v neposlední øadì zpùsob, jak   
dát absurdním a pøekotným dìjinám 
smysluplný a uchopitelný tvar, který se 
takøíkajíc vejde do lidské mysli a který 
lze sdílet s vrstevníky a pøedat dìtem."

Podruhé: „V obecném povìdomí je 
dnes téma okupace jaksi samozøejmì 
spjato s písnièkami Karla Kryla.“

Potøetí: „Kromì pøesných, neotøelých 
a èasto doslova nezapomenutelných rý-
mù, pøi jejichž hledání jako by mladému 
písnièkáøi hledìli pøes ramena František 
Gellner a Jiøí Suchý.“
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Odboèka. Michal Huvar v knížce Kryl 
(Carpe Diem, 1999) aplikuje na Kryla 
výrok Františka Buriánka o Bezruèovi: 
„Stojí na zemi... ale výšlehy jeho obraz-
nosti jdou nad prostor a èas.“

Pokraèujme: alibi kritikusa Ruta do 
betonu vylito, následuje svlékání z kù-
že…

Vedle Kryla, údajnì trpícího sebelí-
tostí, staví autor Rut „padlého ruského 
vojáka z roku 1945“, který, jak se domní-
vá Rut, je „pùsobivì zamlèeným hrdinou 
Brabcovy a Radovy písnì CESTA...“ 
Zøejmì spát mu nedá MODLITBA „týchž 
autorù“, která v tzv. „historických chví-
lích“ jaksi – v Èechách nepøístojnì – „ná-
padnì pøemnožuje v èeské pop-music 
pojmy z køes�anského slovníku“. Pøe-
mysla Ruta zøejmì blaží, že Vomáèkova 
prskavka Bìž domù, Ivane byla nato-
èena a rozšíøena ještì promptnìji než 
Krylova LP deska – Bratøíèku, zavírej 
vrátka.

Pøemysl Rut dále vnáší do zkùže-
svlékání bratøíèka Kryla „vzrušující a ta-
jemné proroctví Skoumala a Vodòan-
ského Maršálové“, aby v posledním  
odstavci svého slovesného výtvoru do-
tvrdil své okouzlení Vodòanským a Skou-
malem doslovnou pøe-recitací textu Už 
koèovníci táhnou pokojem.

Rut píše, že „je to písnièka témìø 
neznámá“ a že „nahrávka vyšla teprve 
pøed dvìma lety“.

Inu, pouèenìjší ètenáø by si pomyslil, 
že v šuplíku snad zùstat mìla, posuïte 
sami øadu klišé v ní se vyskytujících:  
„Oèi mají vášní opité“, „prach na kopy-
tech“, „dneska se nevaøí, pøicházejí Ava-
øi“, „kopyty mi zdupou parkety a koberec 
je jimi prokletý“, atd.

Zajisté – i takovéto písòové texty 
mohou nalézt své publikum, ovšem 
potom se nikdo nesmí zlobit, když vkus 

právì takového publika mùžeme oznaèit 
za pøinejmenším pokleslý.

Nejtìžší Barbora proti „sebelítost-
ným“ bratøíèkùm v èlánku Pøemysla Ruta 
zazní až v závìreèném akordu v koru-
novaci celého pøemyslovského tažení 
citátem samotného Vladislava Vanèury,   
a sice „SMÁTI SE ZNAMENÁ LÉPE 
VÌDÌTI“.

Ne, žádný strach, nacisty bestiálnì 
zavraždìného klasika ctím a miluji a pøít 
se nehodlám, také kdo by mohl a smìl? 
Ale s panem Rutem – v tomto pøípadì – 
si nemohu odpustit øíci si své, a ano,   
pøít se budu, musím, a opravòuje mne     
k tomu nejen dlouholetá osobní a pro-
fesní znalost Karla Kryla a jeho díla, ale   
i svého druhu vìrnost k jeho národnímu 
a umìleckému odkazu zanechanému 
zde nám všem.

Tož za prvé: Nikdy, ani v životì ani    
v umìní, netrpìl Karel Kryl nièím, co by 
se dalo by� vzdálenì nazvat sebelítostí. 
„Chlapi nebreèí“ bylo jeho celoživotní 
motto. Kryl, narozený ve znamení Býka, 
mìl – stejnì jako vysoce vyvinutý smysl 
pro spravedlnost – bojovnost zakódo-
vanou v povaze. Mìl hodnì trpìlivosti. 
Ale pokud mu došla, umìl se rvát jako 
málokdo. Mìl na to.

A bojoval-li, nebylo to nikdy o nicku.

Za druhé: Naprosto neodpustitelným 
nacházím Rutovo prohlášení, v nìmž 
oznaèuje výskyt køestanské symboliky    
v písních èeských historických pøelomù 
Modlitba, Svatý Václav atd. jako „pøi-
lézání ke køížku“. 

Pokud mùj mozek za dvacet sedm let 
prožitých v exilu ještì zcela nezmecho-
vatìl, úsloví „lézt ke køížku“ znamená 
obrátit konì èelem vzad, pøepøáhnout      
v polovinì akce, když se pomìry zvrací     
v opak toho, k èemu mìly nakroèeno 
pøed tím, pøidat se – lépe pozdì než 
nikdy – k té v dané chvíli vítìzící partì – 



13

 Plaèky
Milan Èechura

Ve vyhlášené cukrárnì Sladké poku-
šení to vøelo. Bylo narváno. Sladké po-
kušení byl oficiální název, ale spíše se 
vžil ten neoficiální a sice Èubèí ráj, kte-
rýžto vznikl z velice èasto používaného 
rèení majitelky Libušky Vávrové.

„Je to tu jako v èubèím ráji,“ prohla-
šovala vždy, když spokojeným zrakem 
pøejíždìla své zákaznice, které pravi-
delnì plnily její provozovnu. Sem tam 
usedl na bílé židle s rùžovými podse-
dáky i nìjaký muž, ale to byla pouze 
výjimka potvrzující pravidlo. Z deva-
desáti devíti procent tvoøily osazenstvo 
Èubèího ráje ženy. A ty se dovedly roz-
šoupnout. Vìtrníky, laskonky, rakvièky   
se šlehaèkou, paøížské a jiné dorty, 
brownies, panna cotty a mnohé další 

dobroty mizely v jejich otevøených ústech 
a vstøícných žaludcích závratnou rych-
lostí. Živnost kvetla a konto rostlo. A také 
se vedly øeèi. O všem možném i nemož-
ném.

„Holky, já jsem dìsná plaèka,“ øekla 
Simona a usrkla ze šálku voòavého 
espresa. Sedìla u rohového stolu s dal-
šími dvìma kamarádkami. Téma bylo 
nahozeno.

„Já taky,“ pøitakala Linda, druhá z tro-
jice, která okupovala kout místnosti.       
„A co ty?“ obrátila se na tøetí z partièky.

„Jasnì,“ øekla Vendula. Byla z té tro-
jice nejménì mluvná. Taková bílá vrána. 
Simonì a Lindì to ovšem vyhovovalo, 
protože tím pádem mìly vìtší prostor      
k orální seberealizaci.

JINÝ VES KAŽDÁ PES

potažmo – hodnì potažmo! – dokonce 
ZRADIT. Obrátit kabát, zapøít nìco, co 
jsem vyznával – odsuzoval, potíral – 
pøed tím, než se všechno pøevrátilo.

Takže, vážený pane Pøemysle Rute, 
oni ti všichni Krylové et al, ti rozhlasáci   
v Liberci, v Plzni èi jinde s tím Komen-
ským atd. „lezli ke køížku“? Divím se, 
opravdu se divím, že vás nepolíèkuje ta 
pøísloveèná hanba.

Nu a potom jste odcitoval toho veli-
kána Vanèuru. Víte, v tom roce 1968,     
v tom srpnu 1968, tìch, co zradili, neby-
lo až tak moc… Jak básníci – Brousek     
a další –, tak všichni ti písnièkáøi, skla-
datelé, zpìváci, sportovci – Èáslavská    
– udìlali dobrou práci. Stmelili náš ná-
rod, by� doèasnì – ale èinit jinak a více 
snad na této krásné, ale èasto chybující 
zemi, realisticky ani nelze. V lidském 

životì, stejnì jako v životì kteréhokoli 
národa, v tìch nejtìžších chvílích, v do-
bách, kdy se za vše dobré platí krví, 
zajisté hrají odlehèení, slovní høíèky, 
nadsázka, humor obrovskou roli. Ale jen 
po jistou mez. Jsou hloubky, v nichž si 
èlovìk prožívající nìjaké osobní nebo     
i národní utrpení skuteènì spíše pøi-
pomene toho Komenského, anebo 
dokonce i toho svatého Václava.

Promiòte, vážený Pøemysle Rute, ale 
domnívám se, že zde jde o jakési nepo-
chopení. Myslím, že pøes veškeré své 
osobní ètveráctví a pøes veškerou svou 
lehounkou slovní ekvilibristiku v urèitých 
situacích, Karla Kryla, ani jeho dílo ne- 
lze zaøadit pod nálepku „HUMOR“. Kryl 
se „nesmál, aby lépe vìdìl“. Kryl jen      
v ì d ì l.  A my, kterým v roce 1968 
nebylo do humoru, jsme vìdìli s ním. 
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„Já za to nemùžu,“ ujala se slova 

Simona. „Jak vidím nìco dojemnýho, tak 

teèu. Už jako malá jsem øvala pøi každý 

pøíležitosti. Tøeba když jsem uvidìla 

mrtvýho ptáèka, tak jsem byla k neza-

stavení.“

„Já když vidím mrtvýho ptáèka, tak 

taky øvu,“ øekla Linda a zatváøila se po-

�ouchle.

„Ty seš blbá,“ vyprskla Vendula.

„Hele holky, erotika byla minule, dnes-

ka ji vynecháme, jo?“ Simona vypadala, 

že se chce držet kanoucích slz.

„Tak dobøe,“ kapitulovala Linda. „Já 

jsem na tom vlastnì podobnì jako ty.“

„I já,“ vmísila se do hovoru Vendula. 

Hranice diskuse byly definitivnì urèeny.

„Já vždycky breèím, když mnì ten mùj 

nìco blbýho øekne,“ zahájila výèet plaè-

tivých situací Simona.

„Já vždycky breèím po tom,“ nechtìla 

opustit erotické pole Linda, aniž ozøejmi-

la, jedná-li se o slzy štìstí èi naopak.

„Já…“ chtìla se projevit Vendula. 

Mìla však smùlu. Soupeøky byly rych-

lejší.

„Nebo napøíklad hudba,“ chopila se 

pøíležitosti Simona. „Když slyším takovej 

bémolák, tak to je konec,“ zjednodušila 

Èajkovského koncert b-moll pro klavír     

a orchestr. „Hotovej vodopád,“ dodala     

a zatváøila se vítìzoslavnì.

„Copak bémolák,“ nechtìla se nechat 

trumfnout Linda. „U mì takhle fungu-   

jou zpìváci. Takovej Míša,“ zasnila se.  

„Toho když vidím, tak jsem vlhká hned.“ 

Lindì se zjevnì nechtìlo opustit sexuál-

ní oblast a bylo jí naprosto jedno, zda se 

u ní objevuje pøi spatøení idolu vláha       

v horní èi dolní polovinì tìla.

„Jakej Míša?“ Vendula se na víc ne-

zmohla. Její hudební vložka skonèila.

„Ovšem nejhorší je to u filmu,“ zahlá-
sila bez varování Simona.

„To máš pravdu,“ zakývala horlivì 
hlavou Linda. „Tøeba… tøeba…“

„Tøeba u E.T.“ dostala se koneènì ke 
slovu Vendula a urèila tak umìlecké dílo, 
na kterém bylo možno demonstrovat je-
jich zmínìné mokré vlastnosti.

„No jo, E.T. mimozemš�an, ten je 
jasnej. Jak vysílá ty signály na tu svou 
planetu.“ Simonì se zaleskly oèi. „A jak 
øíká – E.T. chce domù.“

„Anebo jak ho oživují ti vìdci a on 
umøe.“ Linda zaèala v kabelce hledat 
kapesník. Marnì. Laskonky na jejím talíøi 
dostaly slanou pøíchu�.

„Nebo…“ Vendula nedoøekla, protože 
ji pøemohl vzlykot.

„Myslíš, jak pro nìj pøilítne ta raketa    
a von se louèí?“ vyrážela ze sebe zají-
kavì Simona.

„Jo,“ zakvíkla Vendula.

„A jak vodlítá,“ pøisadila si Linda a pro-
pukla v hlasitý pláè.

„Teda holky, vaše starosti bych chtìla 
mít.“

Simona, Linda a Vendula zdvihly zra-
ky k té, jež je oslovila. Nad nimi stála 
Libuška Vávrová, majitelka Sladkého 
pokušení alias Èubèího ráje.

„Já rozhodnì nejsem jako vy, ani si    
to nemùžu pøi mém zamìstnání dovolit. 
To bych dopadla. Pøesto si myslím, že 
máme nìco spoleèného.“

„A co?“ zeptala se unisono uslzená 
trojka.

„No,“ øekla Libuška. „Vás spolehlivì 
rozpláèe E.T. A víte co mì?“

Plaèky zavrtìly svornì hlavou.

Odpovìï na sebe nenechala dlouho 
èekat. Libušce potemnìly tváøe a po jed-
né z nich skanula slaná krùpìj.

„E.E.T.“
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Atlantida
Ivo Fencl 

Kdysi dávno, velmi dávno se rozkládal 

mezi Amerikou a Afrikou sedmý svìtadíl. 

Mohl existovat navìky, ale nebylo tomu 

pøáno. Jednoho dne èi týdne se rozpou-

tala bouøe a Atlantida byla zatopena 

poté, co se propadla. Zbytky mìst ale 

zùstávají ukryty v hlubinách Atlantiku       

a mohou skrývat všeliká proradná ta-

jemství.

Rovnìž Alenka Cenková se rozhodla 

Atlantidu najít, a to v tom momentì ži-

vota, kdy sice ještì nebyla staøenkou,   

ale nezralým dìvèetem už také ne; bylo 

jí totiž jednadvacet.

„Podle mého názoru pùjde ledacos       

z toho, co objevíme, patentovat,“ øekla 

mi tenkrát telefonem. „Jedeš?“ Už jsem 

sice nepracoval pro tiskovou agenturu 

Charvát–Brabec, ale zùstali jsme s Ale-

nou pøáteli, takže jsem se u bøehu Por-

tugalska nalodil do jejího speciálního 

batyskafu. Okamžitì jsme sestoupili na 

písèité dno a nedìlali s tím fraky. Vzhù-

ru na západ. Tak se velí na lodích už od 

èasu Kryštofa Kolumba. Dny pod vodou 

plynuly.

„Víš, že se právì nacházíme pod Sar-

gasovým moøem?“ øekla mi jednou ro-

zespalá Alena.

„Máš jistì pravdu,“ opáèil jsem uštì-

paènì. „Trpíš?“

„Proè?“ vstala z postele.

„Atlantis nikde. Kde nic, tu nic.“

„Žena taky hned nepøijde do jiného 

stavu,“ zasmála se.

„To ne, ale pozoruju v záøi reflektorù 

leda strašidelný ryby.“

„I mnì pøipadají strašidelný, pitomèe. 
Nejsou podle tebe skoro jako já?“ Sku-

teènì nebyla nijak zvláš� hezká nebo 
aspoò ne podle tradièních mìøítek.

Batyskaf mìla pronajatý, takže bylo 
tøeba udìlat epochální objev, který to 
zaplatí. Co víc, který tøeba i zabezpeèí 
nás dva jako novou èeskou rodinu. Nebo 
já to tak chápal, co se honilo Aleniným 
mozkem, o tom vám zprávu nepodám, to 
si už musíte sami vynalézt.

„Ryby krouží okolo nás,“ poznamenal 
jsem skepticky, když jsme se ještì jed-
nou políbili. „Asi zemøem jako møenky.“

„Taky koukám. Chtìjí nás uchvátit. 
Hle, nìkteré disponují svìtly.“ „Jako my,“ 
pøidal jsem sílu reflektorùm a dalekohle-
dem sledoval balvany roztroušené po 
dnì. V každém jsem na mou duši vidìl 
antický sloup, obvykle s jónskou hlavicí, 
ale byly to pøeludné, plané sny amatéra. 
I celá ta odvážná plavba je popravdì 
øeèeno jen dalším Aleniným snem.

Už pìt minut jsme se sunuli pùl metru 
nade dnem. Vtom plavbu znemožnil 
kilometr vysoký skalní práh. Ani na jedné 
podmoøské mapì kupodivu nebyl za-
kreslen: Co geodeti dìlali? Pøemítal jsem 
o tom skoro jako Sherlock Holmes, 
zatímco Alena procitla z døímoty a pøep-
jala rotory na vertikálu. Podíval jsem se 
namátkou na osmou ruèièku zleva na 
palubní desce. „Tisíc pìt metrù,“ poví-
dám. „Už zaraz to stoupání.“ Poslechla  
a po horizontále jsme krásnì pøepluli 
práh, zaèali sestupovat, a když jsme se 
dostali ke dnu a já pøistoupil k okuláru, 
spatøil jsem neuvìøitelné.

Jako po bitvì ležely všude roztrou-
šeny zbytky zboøených zdí, padlé sloupy 
i vznosné trosky chrámù. Nebudu po-
pírat, že jsem se zaradoval. „Alíku, vidíš, 
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co já?“ Už se pøipravovala k podmoøské 
vycházce.

Naše skafandry by tlak vody nerozdrtil 
ani v šesti kilometrech, ale na záda se 
postaru dávaly tøi bomby se stlaèeným 
vzduchem, z nichž mìla každá vydržet 
dvanáct hodin. Osobnì mi pøipadalo ab-
surdní, že Alena trvá na tak nadmìrných 
zásobách, ale øekla: „Venku se mùže stát 
ledacos, to tì nenapadlo? Kdybys uvízl 
pod chlopní nìjaké mrtvé chobotnice, 
umøeš zbyteènì.“ Batyskaf jsme necha-  
li osudu a po mírnì stoupajícím dnì šli    
k bodu, okolo kterého se povalovalo 
trosek nejvíc. U paty tøí sloupù se èernal 
otvor. Nerozmýšleli jsme se, vlezli do-
vnitø. Chodba byla nízká a putovali jsme 
po kolenou. „Tu štolu vykutala pøíroda,“ 
povídá Alena, vtom jsme ale stanuli na 
zaèátku jiné chodby, jejíž stìny po-
krývaly dlaždièky jako v koupelnì. Byly 
nevkusnì namodralé. Po pìti minutách 
ostré chùze jsme stáli u konce té pro-
menády, zvedaly se tu schody. Staèilo 
jich vyjít sedmnáct a ucítili jste lehkost. 
Voda tam zùstane pod vámi. Alena už 
byla bez pøilby. „Jsme v bublinì. V po-
tápìèském zvonu.“ Chodba pokraèovala 
s každým krokem rozpraskanìji, až jsme 
stanuli v sále, který mohl být i jeskyní. 
Na podlaze se válely tisíce kostí.

Nìkteré náležely skotu, jiné oèividnì 
lidem. „Co bys o tomhle semeništi pro-
hlásila na tiskovce?“ „Co já vím, teï by 
se hodil doktor Ludvík Souèek. Nebo 
oceánolog Zdenìk Kukal.“ Zasmála se. 
„Zøejmì tu pomøeli.“ „Utopili se?“

Mlèky prohlížela lebky a vyhrkla: „Jú. 
Lev!“

„Atlantida tedy byla spojena s Afrikou, 
to je logické,“ udìlal jsem chytrého. 
„Smím si lví lebku potìžkat? Co je to?“ 
Prùstøel! Zachmuøila se: „Pøepisujeme 
dìjiny, takže se raduj.“ A já jsem hlásil 

nad lebkou jako kralevic dánský: „Být èi 
nebýt? Atlan�ané tedy mìli støelné zbra-
nì!“ „A proè ne?“ rozesmála se. Pak mi 
došlo víc. Lví lebka mìla konvenèní veli-
kost, ale lebky lidí byly vìtší než naše!

Opustili jsme Jeskyni kostí, jak jsem    

ji pojmenoval, a co chvíli zatáèeli v kli-

katinách další chodby. Klesala, skonèila 

ve vodì a následoval labyrint. Pøece 

jsme se vymotali a stáli na dnì pokrytém 

poraženými sloupy, nad nimiž se tyèilo 

cosi absolutnì úžasného. „Vidíš? To je 

nádhera,“ øekla Alena a já se ulekl. Stáli 

jsme u paty pìtadvacet metrù vysoké 

kamenné sochy pro�até prasklinami. Šlo 

o muže s velkou hlavou v botách pøi-

pomínajících galoše a v zeleném pulo-

vru. Mìl zastøiženou ofinu ve stylu pana 

Spocka. Civìl èudlám vstøíc, musel tu 

trèet tisíce let a poklidnì jej míjely i vìtší 

ryby. Alenka mu zkoumala botu a hle, její 

špièka byla ústím další chodby. Uvnitø 

jsme vytrvale stoupali toèitým scho-

dištìm, dokud jsem nevrazil do zdi. 

Pomocí baterky jsem pátral po prùcho-

du a s úlekem zjistil, že vidím podivnou 

kresbu. Znázoròovala okrovì žlutou 

kostru s rudými dùlky po oèích, které 

svìtélkovaly. Alena mì odstrèila, dotkla 

se otvorù, zatlaèila na pravý a otevøely 

se dveøe. Stáli jsme na prahu sínì plné 

truhlic. Nejsem vìru ctitel mamonu, ale 

ihned jsem se vrhl k nejbližší. Víko se 

otevøelo, nebo� zámek dávno zrezivìl. 

Èekal jsem poklady a udivily mì místo 

toho støelné zbranì. Tak pøece existovaly 

už pøed dvaceti tisíci lety. Alena pro-

zkoumávala další truhlice a ty už byly po 

okraje plné mincí a šperkù. Tu jsme str-

nuli. Odnìkud se vynoøila gigantická cho-

botnice. Osm chapadel se kroutilo, vidìl 

jsem pøísavky o velikosti talíøù. Jak jsme 

se z pokladnice dostali, nevím, ale dìs 

nás ještì neopustil. I venku u boty sochy 
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Umìní
Stanislav Bukovský

Co je umìní a co umìní není?

Øemeslo umìní není.

Ale umìní bez øemesla umìní taky není.

Kde konèí øemeslo a kde zaèíná

                                               pøedstírání,

je dobré vìdìt kvùli rozpoznání umìní

                                             od neumìní.  

A jak rozeznat kýè od umìní?

To se lehce pozná, na tom nic není.

Vyvolení jsou nemnozí.

Umìní dìlám já a kýè ti druzí.

Chtìl bych malovat jako van Gogh.

Ucho si však uøízl ten cvok.

Van Gogh je pøesto mùj vzor.

Ucho a� uøízne si jiný magor.

Ruština výstižný je jazyk.

Umìlec rusky øekne se chudožnik.

Na množství nehleïte,

byla zásada hejtmana Žižky.

V umìní množství neznamená nic

a kvalita všechno.

Platí to jak za bratra Žižky?

Všichni umìlci,

šumaøi, mazalové, herci,

grafomani,

mají nárok na dotaci,

stejnì jako vìdci,

jako sportovci,

jako zemìdìlci.

Léty jsem zmoudøel.

Dodnes však nevím,

ani co je moudrost, ani co umìní.

Na tom se asi už nic nezmìní.

Co nic nestojí, nestojí za nic.

Co se neprodá, je na nic.

Která se neprodává, z lásky dává.

Která je umìlkynì, prodává.

Já nic, já muzikant.

Co Èech, to muzikant.

PLŽ SMAJLÍK

èekala mihotající se chobotnice. Stráž-

kynì. Teprve na útìku jsme si všimli, že 

ty drobnìjší trosky leží severnìji. Puto-

vali jsme tam a objevili epicentrum dáv-

ného výbuchu. Vypínala se tu hora a my 

stoupali ke kráteru. Z jeho kraje jsme     

se rozhlédli. Trosky se táhly po dnì do 

dálav a ty nejbližší byly napadr�. Jen ve 

vzdálenìjších se daly identifikovat stav-

by.

V duchu jsem èelil dávnému pøíva-    
lu vod a slyšel smrtící hukot Atlantiku, 

když vzkvétající civilizaci zaplavilo mo-
øe. Ostrov do té chvíle kolotal životem,     
a pøece je pryè. I já a Alena zmizíme       
a bìda laèným lidem. Batyskaf nás 
vynesl k nebi a pluli jsme až do Francie. 
Brali jsme se pak v Le Havru (ani málo 
jsem neváhal) a domù putovali noèním 
vlakem.

Dnes si øíkáme jediné. Vše o Atlantidì 
se nám zdálo na pláži. Obìma úplnì 
stejnì.

Není snu, který by neuzdravoval.
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Vzpomínka na jednoho Plzeòáka

Øíkali jsme mu Cigy. Byla to taková 
zkomolenina jeho nìmecky znìjícího 
jména, která nám klukùm tehdy za 
Protektorátu lépe vyhovovala. Cigy na 
konci II. svìtové války byl sice už mla-
dým, pohledným mužem, studentem 
mužského uèitelského ústavu v Plzni, ale 
duší byl poøád ještì veselým chlapcem, 
který se rád úèastnil každé roš�árny, 
kdykoli se k tomu naskytla pøíležitost.

Pøišel k nám do uèiteláku z nižšího 
gymnázia, kde mu to moc nešlo. Dìtství 
strávil v Košicích, kam jeho otec byl jako 
železnièáø za první republiky pøeložen.   
V roce 1939, když na Slovensku pod 
Hitlerovou záštitou vznikl autoritativní 
Slovenský štát, byla rodina vystìhová- 
na do Èech, do Plznì, kde bydlela          
v øadových domech u plzeòských jatek. 
Aèkoli byl na konci války už šestý rok     
v Plzni, jeho èeština mìla poøád citelné 
slabiny. Ale byl to inteligentní chlapec, 
který jiné pøedmìty hravì zvládal, a tak 
èeštináøi pøimhuøovali nad jeho písem-
ným výrazem shovívavì oko. 

V bøeznu 1945 nás jako tøídu nasa- 
dili na práci v Technische Nothilfe, která 
byla pod komandem nacistické SS.      
Ta nás nejdøíve dva týdny v jednìch 
pražských kasárnách zøízených v za-
vøené èeské škole uèila pochodovat       
a kroutit se vlevo, vpravo a èelem vzad. 
Potom nás Nìmci zaèátkem dubna 
poslali na stavbu vojenského letištì do 
Klecan u Prahy. Já ještì s jedním spo-
lužákem jsme se pokusili pod pøedstí-
ráním nemoci se z toho vykroutit. Pøi 
prvním nástupu v Klecanech, kde jsme 
byli ubytováni v prastaré vesnické hos-
podì, jsme se hlásili jako práce ne-

Z Èech až na konec svìta
Karel Hrubý  

schopní. Velící Scharführer nás poslal     
k lékaøi. To byl místní Èech, kterému 
jsme své dùvody rovnou pøiznali. Chvili 
se zamyslil, pak nám øekl: „Chlapci, to     
já nemohu rozhodnout, pošlu vás na 
odbornou prohlídku do Prahy.“ Tam   
jsme se dostali do rukou nìmeckému 
úøednímu lékaøi policie, který mìl ale 
sytì èeské jméno Èuba.

To nás svedlo k tomu, že i jemu jsme 
nalili „èisté víno“. A položili na stùl dis-
krétnì dva balíèky cigaret. Dr. Èuba se 
pobavenì zasmál, ale pak øekl hrozivì: 
„Vy darebáci, já vám ukážu“ – a sáhl     
po telefonu. Zavolal nìmecky nìjakého 
kolegu, který nás mìl pøíštího dne vy-
šetøit. Nám ztuhla krev. Ale Èuba øekl 
nìmecky: „Schau, Wenzel, posílám ti 
dva z Nothilfe, napiš jim vysvìdèení,    
že jsou práce neschopní a dej jim pár 
týdnù dovolenou. Já jsem je vyšetøil.“      
A strèil cigarety do kapsy. Nevìøili jsme 
svým oèím. A tak jsme se nìkdy v po-
lovinì dubna 1945 vrátili do Plznì           
k maminkám, aby nás „doléèily“. Pøe-
mlouvali jsme tenkrát Cigyho, aby s ná-
mi do toho dobrodružství pøedstírané 
nemoci šel, ale odmítl. Jemu se zdálo 
dobrodružnìjší házet lopatou pøi stavbì 
letištì.

Jen jsme pøijeli zpátky do Plznì, do-
šlo 25. dubna k náletùm na Škodovku      
a nádraží. Domy v blízkostí ranžíru         
u jatek, kde bydleli Cigyho rodièe a ses-
tra, dostaly plný zásah. Rodina byla 
vymazána ze života. A Cigy, který se      
k nám váhal pøipojit, zùstal naživu. Okol-
nosti naší cesty životem jsou èasto 
vytváøeny nezvažitelnými faktory. Jeho 
zaváhání mu zachránilo život. Holý ži-
vot. Nebo� nemìl nic, než nothilfáckou 
uniformu na sobì. Ujala se ho matka 
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našeho dalšího spolužáka, která mu 
poskytla první útoèištì. A také nìco na 
sebe.

Když brzy nato vypuklo v Plzni po-
vstání proti Nìmcùm a radnice se zmoc-
nil revoluèní národní výbor, dali jsme se 
s Cigym k dispozici jako tlumoèníci.   
Oba jsme mluvili trochu anglicky i rus-  
ky, bylo tøeba domlouvat se s ruskými 
zajatci, kteøí byli v okolí nasazeni na 
práci. Ubytovali nás na radnici v nejho-
øejším patøe, bylo tam nìkolik vojen-
ských postelí, tam jsme spali, abychom 
byli kdykoli k dosažení. 6. kvìtna pøije-  
ly do Plznì první americké jednotky.        
A 7. kvìtna dorazili  do Plznì i pøíslušníci 
èeskoslovenské brigády, kteøí si vynutili 
od Amerièanù úèast pøi osvobozování 
mìsta. K mému pøekvapení jsem z oken 
radnice uvidìl na prvním vozidle sedìt 
Cigyho! Aniž jsem to zaznamenal, pro-
budili ho v noci a odvezli autem vstøíc 
našim hochùm. Ti, když vidìli jeho skrov-
né obleèení, mu dali hned brigádnickou 
bundu a brigadýrku – a tak Cigy vjíždìl 
na námìstí Republiky pozdravován jako 
hrdina! Byla to pro nìho po té tìžké 
ztrátì rodiny alespoò chvilka radosti, 
kterou jsem mu ze srdce pøál.

- - - 

Když jsme v èervnu 1945 odmatu-
rovali, odsloužil si Cigy nejprve vojen-
skou službu, než se rozhodl, jak dál.  
Uèit však nešel. Jako dobrý sportovec 
(atlet na dlouhé trati) nastoupil do míst-
ního deníku Nový den nejdøíve jako 
sportovní, potom jako lokální redaktor.    
A když pøišel únor 1948 a Nový den byl 
spolknut komunistickou Pravdou, byl 
Cigy pøeveden do redakce místní Prav-
dy. Tam se mu však hrubì nelíbilo. A tak 
po nìjakém èase zašel na Krajský 
národní výbor a hlásil se na školském 
inspektorátu k nasazení jako uèitel v po-
hranièí. Rádi ho vzali. Byl po tátovi dìl-
nický kádr, váleèný sirotek a pøicházel     

z komunistické Pravdy. Takovému èlo-
vìku lze dùvìøovat. Proto ho poslali do 
pohranièní vesnice takøka „na èáru“, jen 
co by kamenem hodil k státní hranici       
s Bavorskem. 

Cigy vzal své uèitelské povolání váž-
nì. Nejenže se snažil v jednotøídce na-
uèit dìti èíst, psát a poèítat, ale hned 
také zaèal v obci organizovat kulturní 
život. Založil ochotnický divadelní spolek, 
našel v obci pár muzikantù, z nichž 
udìlal kapelu k taneèním a jiným zá-
bavám, sehnal z okresu pár desítek   
knih a otevøel ve škole veøejnou kni-
hovnu, zkrátka byl to èlovìk na svém 
místì, kterého si pøedseda národního 
výboru hned oblíbil. A Cigy si „na revanš“ 
oblíbil jeho osmnáctiletou dceru, s níž 
navázal vøelou známost. A když to 
všechno „šlapalo“, rozhodl se uspoøádat 
mikulášskou zábavu spojenou s pøed-
stavením nìjaké komedie. To už byl        
v obci dobøe zakoøenìn a jeho pro-
cházky s dcerou pøedsedy NV po okolí 
nebyly nikomu nápadné. Cigy tak ohle-
dával terén. A když pøišel Mikuláš, tak    
to spustil...

Nejdøíve pøišlo to mikulášské pøed-
stavení. Byla tu celá ves, i pohranièní 
strážníci si toho veèera dopøávali zába-
vy. Cigy tu hrál hlavní úlohu, vìc se líbila, 
lidé se bavili, spadla opona a vše se 
pøipravovalo k nastávající tancovaèce. 
Cigy se omluvil, že se jde domù odlíèit    
a pøevléct a slíbil svému dìvèeti, že se 
coby dup vrátí.

Jenže doma ve škole už mìl spa-
kovaný kufr, velký batoh a aktovku          
s doklady a tím nejnutnìjším, co èlovìk 
potøebuje ke své hygienì a dennímu 
životu, popadl to a spìchal k potoku, 
který byl hranicí mezi Èeskoslovenskem 
a Bavorskem. Ostnaté dráty tam tehdy 
ještì nebyly. Tam pøehodil aktovku pøes 
vodu a s kufrem se pøebrodil potokem. 
Byl na druhé stranì. Chtìl se ještì vrá- 
tit pro batoh, ale padl na nìho strach. 
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Nepokoušej osud, øíkal si. A tak pro 
jistotu už pro batoh zpátky nešel. Zdáli    
k nìmu doléhalo vøískání dechovky,     
lidé se rozjaøenì bavili, a Cigy se octl    
ve svobodì. 

- - - 

V Nìmecku to bylo v tìch pováleè-
ných letech ještì obtížné. Bavoráci jen    
s námahou vstøebávali své nedávno ze 
Sudet vyhnané soukmenovce, Èechùm 
utíkajícím pøed diktaturou už velkou 
pomocí nebyli. Takže se octl ve sbìrném 
táboøe pro uprchlíky v døevìných bará-
kách, kde ještì nedávno bydleli vysídle-
ní sudetští Nìmci. Byl to velký lágr. Bylo 
tu také hodnì dìtí. A tak Cigy jako  
kantor zaèal uèit v táborové škole dìti 
emigrujících Èechù a Slovákù. 

Po èase se mu podaøilo dostat po-
volení k pøevozu na Nový Zéland. To 
bylo terno! Nový Zéland mìl povìst 
malého ráje. Brzy se zaèal plavit k tomu 
nádhernému ostrovu ležícímu nedaleko 
britského dominia Austrálie. Jenže i ta- 
dy zasáhl neèekanì osud. Když se loï 
blížila k australským bøehùm, cestujícím 
oznámili, že další plavba k Novému 
Zélandu není povolena ze zdravotních 
dùvodù: Zéland vyhlásil karanténu. A tak 
budou muset èekat v Austrálii, až ka-
ranténa bude zrušena.

Nejdøíve si pøivydìlával jako pomocný 
dìlník v pøístavu, ale po dvou mìsících 
se mu to èekání zprotivilo a pøihlásil se 
na inzerát psychiatrické kliniky, která 
hledala ošetøovatele pro své (jak se 
lidovì øíká: bláznivé) pacienty. Pøijali ho, 
zaškolili, a tak zaèal jako chùva duševnì 
nemocných. Zdokonalil si svou anglièti-
nu a dìlal svou práci svìdomitì, ale po 
èase se mu pøece jen zastesklo po nor-
málním svìtì s normálními lidmi. Proto  
si poøídil jízdní kolo s dvoukolovým pøí-
vìsem a zaèal rozvážet mléko, vejce, 
smetanu a máslo domácnostem, které si 
to u nìho objednávaly. A co èert ne- 

chtìl: objednával si u nìho i místní øez-
ník, který mìl dceru ve vìku Cigyho zá-
jmu. Brzy zaèal chodit do rodiny, která    
z hubeného uteèence udìlala dobøe 
živeného chlapa, a po nìkolika mìsících 
se oženil. Jeho žena byla pedagožka 
jako on, a tak to bylo pøiznivé spojení. 
Manželé se odstìhovali z pøístavní ètvrti 
do Melbourne, èasem si poøídili rodinný 
domek, narodila se jim dcerka a oba 
rodièe se stali váženými uèiteli na míst- 
ní koleji. Když jsem k nìmu na konci 
sedmdesátých let pøiletìl ze svého 
exilového domicilu ve Švýcarsku na ná-
vštìvu, ukázal mi jako hrdý sportovec 
nejdøíve cestou z letištì melbournský 
stadion, kde se pøed lety konaly olym-
pijské hry a potom mne doma pohostil 
„plzeòským pivem“, které, jak s pýchou 
hlásil, sám „vaøil“. Plzeòské na tom ná-
poji bylo jen to jméno a barva, ale stej- 
nì mne jeho vìrnost k Plzni dojala. Byl 
to poøád ten starý plzeòský kamarád.

- - - 

Jenomže to by nesmìl být Cigy. Mìl  
v krvi nìco neklidného, co ho hnalo stále 
kupøedu. Vystudoval vysokou školu, stal 
se docentem na vyšším ústavu, zaèal 
psát historii pøistìhovalcù do Austrálie,    
a tak se mu podaøilo s pomocí ještì 
jiných autorù vydat sérii knih: Øekové       
v Australii, Afghánci v Austrálii, Italové, 
Nìmci, Poláci atd. – a ovšem také Èeši  
v Austrálii, celkem sedmnáct svazkù        
o národnostech, jimž se Austrálie stala   
z nejrùznìjších dùvodù novým domo-
vem. Podílel se na krajanském životì 
Èechù a Slovákù, spolupracoval s Vá-
òovým Hlasem domova, periodiku èeské 
a slovenské menšiny v Austrálii, dosáhl 
také toho, že èeština byla povolena jako 
maturitní pøedmìt pro èeské studenty.    
A když mìl po sedmi letech školské 
služby nárok na volný rok, tzv. sabatical, 
odjel s rodinou do Anglie, kde napsal 
disertaèní práci a dosáhl doktorátu na 
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univerzitì v Lancasteru. Vrátil se do 
Melbourne a stal se profesorem na 
pedagogické koleji. Zažádal také z titulu 
své uèitelské funkce o vizum k návštìvì 
tehdy ještì komunistického Èesko-
slovenska pro sebe a své studenty 
slovanských jazykù. Komunistické úøady 
však odmítly emigrantovi vizum vydat.     
A tak se Cigy už do své vlasti nedostal.    
V roce 1988 byl operován na rakovinu 
prostaty, zdálo se, že úspìšnì, ale 
bìhem roku 1989 se nemoc znovu 
vrátila. Když doma zaèalo listopadové 

bourání „vìèné vlády jedné strany“, 
napsal mi zaèátkem prosince nadšený 
dopis v nadìji, že teï se pøece jen bude 
moci podívat do své vlasti. Zaèátkem  
ledna 1990 však zemøel. Muž, do jehož 
života hluboce zasáhla váleèná historie 
Plznì a kterého poúnorový režim vyhnal 
do svìta. A který ani tam nepøestal být 
synem své zemì a její kultury, jíž celý 
život zùstal zavázán.

V tomto roce na Tebe, Mirku Cíglere, 
èasto myslím. Už by Ti také bylo – 
pìtadevadesát.

Z ODKAZU

K existencialismu
musíme se vrátit.
Ke komu?
Kam?
To matematika má své nekoneèno!

Do hlavy se nevejde,
ale ukrývá známé tìžištì 
lidského jsoucna 
a možná i pøíští generace.

Kostitøas nemá sic obutí,
ale pìšky se putovat nikomu nechce.      

Škrtím je v sobì, 
neviòátka z písmen,
než vyškrábou se z hrdla
nehodná k protržení kokonu vzájemnosti
seslaném nám baldachýnem hvìzd.

Nenechat uschnout ratolest
vyrašenou uprostøed pouštì
pro útìchu okoralých rtù
pøi invazní zástavì dechu.

Pøekonat k sobì nechu�,
pøijmout poselství okamžiku,
kde neplatí pravidla Diova
a Neptunùv trojzubec se zlomil

zbaviv pána moøí moci,
s níž rozhodoval o bytí a nebytí 
plavcù, co vydají se do neznáma
tìšit se z každého nového dne.

A v moøi zatím bezedném
nechtít ani rozlišovat ráno a veèer,
když i hodiny došly k pøesvìdèení,
že jejich pøítomnost je zbytná

a slova, než vyškrábou se z hrdla
projdou si autocenzurou.
S jediným cílem nevadit. A nekrást
èas potøebný k projevení vùle.  

Poslání

Zavázán k mlèení,
vystaven vìtru,
pro hvìzdný labyrint stvoøen.

Neviòátka z písmen
Jaromír Komorous
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K horám a skálám,

k pobøeží moøe

s poctou být vsazen

a oznaèen puncem

pastevce z pøesvìdèení.

Doteky pochopení snídat

s píš�alou na rtech.

Svìøené hlídat,

snažnì a draze.

Na draèí chøtán nemyslet,

na sochaøské dláto poèkat,

vysochat si lùžko

a pøed odvodem ke zbrani

oznaèit se stužkou.

Jen další z pastevcù. Blázen.

Asketi netouží

Vklínìní duší nerušit,

uložit se k spánku

a poèítat za nì beránky

míøící k druhému bøehu.

Tak jsem se našel s pùlnocí,

takto mì proselo síto

oddìlující myšlenky plané

od plodných, pro nì už mýto,

které rád zaplatím

a ještì se svezu.

Podrážky životem ošoupané

mé soužení nespraví

a vyzout se nechystám,

na to je brzy.

Èervánky za obzor nezajely

zadøené zdìšenou rzí.

Dnes dál nic nejede!

Rez ulpí na tìlech tu padlých

pod tíhou rezignace.

Kde zùstali bozi?

Vévé

Vykouzlit kulaté och.
Vytrhnout zubaté zuby.
Vytáhnout oboèí do pøímky.
Vyzdobit stehy kanavu 

vypnutou mezi rty
vzdálenými životu na zemi,
vystrašenými válkou mezi svìty,
vybarvené malíøem snìní.

Vtìsnat se do nich bez okolkù.
Vytìsnit pocit nechtìných.
Vyrazit ze dveøí cituprázdno.
Vnoøit se do lùna laviny

verbálnì otupen,
vyšeptán køikem,
vyèinìn na bìhoun,
verbíøem k citu zverbován.

Na kolenì vzdech

U vstupních møíží k zapomnìní
vyvolených poslední pou�.
Akrobaté janèí kol rozdrnèených støev,
tanèí i zkamenìlí vrátní.  

Ještì se nesbírají, ještì je èas
nasednout na koníèka a zazvonit zvonci,
pro každý pøípad povìšenými na krk,
kdyby chtìl pøibìhnout znenadání vlk,

rozehnat komedii spadlou až pod stùl,
ubrusem nikdy neprostøenou,
protože na ni nemyslet
a oddat se radìji poslední nadìji,

pøejícné, ale jen letmo,
aby sem nedohlédli biøici,
a pøece to za to stálo
u vstupních møíží k zapomnìní,

kde nepromarnit èas,
kde nikdy už nebude,
kde schyluje se k vìèné tmì,
kde møíže zajisté zvednou.
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Nadìlení

Kráterùm hoøí bøehy,

zmatenec se kochá.

V rozervaném jícnu v krvi tone

i to, o èem se všem jen zdálo,

v šatlavì nauk se bálo

a v hlavách živých nebydlelo.

 

Jak jinak si vysvìtlit nenávist

vyplavenou tiše, ale znìlou. 

K žezlu a jablku

Dìdìný majestáte, léta už nám chybíš.

V sebereflexi davu nevìøit,

do houští jeho myšlenek nevidìt

a z tváøí lze vyèíst jen zmatek

nad sebou samým, nad všemi okolo.

Kanonické zpìvy to nezachrání

a z cimbuøí hradù už ani kohout,

doufejme, poøád z masa,

i když už neposlouchá tak jako døív,

do nìèích vizí nasoukán,

servilnì kokrhá pátou,

a to už je sedlák v luftì, 

odmítá poslouchat zprávy,

v nichž zástupy køižují kontinent

a noblesní úcta k národùm

je každému zrezivìlý vercajk.

Královnina vize

Neøíkej mi nic. Tys tu zùstal.

Já vím, klouby, ústa…

A vysoko v nebi skøivan!

Na tvém koni splavená høíva

a nikdo, kdo by kartáèoval.

Dáme to znova?

Královské obavy do skøínì!

(Zbìsilé šeptání sínì

se prostì nekoná.)

Já nejsem ikona,

s níž vyzdobíš si postel.

Až tvá touha vyroste,

dej mi vìdìt. A rychle!

Pod okny rovnají krychle

dlažebních kostek do parku.

Chtìla bych vidìt Polárku,

jak si v nich brousí hrany.

A nebuï tak ustaraný!

Jsou chvíle, co patøí jen nám,

a kdyby to šlo v kupce sena,

dám se pak do kláštera.

Co by dala nìkterá

za takový osud.

A ještì mít na nohou rosu

setøenou nevìdomky v trávì.

Svìøila jsem ti právì

pøízemní touhy v sobì.

A byly bychom tam obì,

tvá snaha povstat z popela

a já se svou láskou celá.

Ohlédnutí 

Za kým, èím? Proè? 

Ohlédnutí za Pontským? 

Za køížem na Golgotì? 

Na Parnasu za Diem? 

A proè zpívat requiem, 

když virbl ještì neodbouchal ètvrtou,

neodlétli netopýøi 

visící v každém z nás pod skalou? 

Tváøí se mimodìk pøekvapenì, 

když pod kotel se ještì pøikládá

a vùle, smích i odvaha 
nenašly cestu do neznáma. 
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Jsme hráèi, co neskládají zbranì, 
i když je to k nevíøe, 
ale nikdy ne z nouze. 
Vždy� nejde o danì.
Ani o desátky závislých závistivých 
na materii díkùvzdání, 
kde ještì lze pøijít s tezemi, 
co projít má a co ne, 
kde srocují se vichry do front, 
aniž vyèkaly pozvání 
a výzev nevoleného národa. 
Když za názor zase soudí? 
Zdvoøilost upadla do dìjin, 
náhradní baterie zvlhly, 
osvícené opusy se jenom tak mihly. 
Na Golgotì ani ty nemìli. 
A chvástat se knihou knih? 
Kdy vznikl, Mojžíši, veletoè? 
Pro koho je psána? 
Piláta vymìnit za líh 
a cestu plnou bláta, 
aniž se musí hledìt vpøed. 
Pøed pamìtí klesnout 
a nezavírat pøed ní vrata, 
vydláždit cestu pøeživším, 
když už se jim to podaøilo 
a v kohortì stejných nalézat mír. 
Jen aby lidství nezdražilo. 

Neštìstí

Zatnout zuby
a nevýt,
pøed garáž vytlaèit úsmìv,
i když má najeto.
Nestáèet kilometry,
hrajme to fér.
Jen polechtat ventily
a nový olej.

Zatnout zuby,
rozhrábnout pìšinku,
ještì na ni zbylo.

Zoufalství pod ponk,

slzy do rukávu,

zacinkat pokusnì klíèem.

Sólo na celou ulici,

podobné, ach, tolik podobné.

Mezi námi

potkávám skelety z organtýnu,

bez duší, nápadù, prázdné.

Ve skelných pohledech apatii,

za nimi víøení ras.

Lodníkùm zlomili kormidlo,

pasáèkùm ukradli stáda.

Jen výèepním trubky nezamrzly

a z komínù se kouøí.

Tedy se mýlím,

ale kde potkat souèasnost?

Do kanálu odtéká nadšení

a nové nestaèili zasít. 

Na slavnosti proøídlých øad

Co do jablka, nahnilého zevnitø, 

do kmene na karu za šamana?

Kruhový øád nabourán,

nepøítel pøitom nikde,

ve vzniklých mezerách narùstá strach,

a to ještì nepøilétla saò.

Pod èeskou korouhví, jako vždy,

malost si vybírá daò.

Jsme svìdky odplavené vùle

a nadšení rvát se do konce.

Na prázdná místa dosedají vrány

bez báznì nekrákat do žil,

pohøební kar dokonán,

bylo by dobré pozvednout èíše.

Navzdory øeèem v okolních lesích

do sedel k hrdosti. Do sedel k pýše.
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Kabaret

Tak vloèka snìhová skonèí na sametu  

v tom krutém vìku rudé barvy. Pierot 

zprvu mlèce  vzpomene si na tu vìtu,  to 

jak pøinutil chudé jíst larvy a jak smál    

se tomu kabaretu, suše,  pohrdavì, míøíc 

na nì konec hlavnì. Kdo má právo 

soudit chudé, bez èasu jen víra zbude      

a co láska k èlovìku? Hovno, hovno,  

èlovìk ten je bez vdìku spoleènost se 

rozpadla, už dávno zbyl jen pocit ky- 

vadla ze strany na stranu a když nejsi 

pro stranu  topíš se dál v bezpráví.

Sexuální pointa

Tahleta sexuální pointa, obrací svìt,  

když každá s každým, je to fakt hned.   

Ta skvìlá jízda, sladká jak med, vymaže 

rozdíly, probourá led.  Z chlapa se stane, 

sexuální mašina, z dvaceti žen, š�astná 

je vìtšina. Z ženy se stane, vášnivá bo-

hynì, pøes ètyøi hodiny a stále to sa-   

mé. Jedeme dál, výdrž nám nekonèí,   

po dalších hodinách, usnou si v náruèí.    

Jó, tahleta sexuální pointa, obrací svìt,  

ty chvíle spolu, jak vesmírný let, ze 

všech ti udìlá, šelmy a dravce, tak jen  

se podívej, pilulka v tlapce. Spolkni a za-

pij, párkrát si poskoè a tuhle tu párty, 

poøádnì roztoè! Spletence tìl, zrychle- 

ný dech, sex si užívej, tøeba i ve tøech.         

A špatná nálada, to žádné starosti, 

všechno ti zažene, bièík a bolesti.  Pouta 

a latex, výhra jsou podvazky, èi zmìòte 

polohu, jen žádné závazky. Užívej živo-

ta, dokud jsi mladý, mysli jen na jedno,   

co všechny baví. Vykøiè vše do ulic, že 

sex je tvùj život, a hlavnì pro tebe, celej 

svìt jistot.

Neš�astník

V hlubokém šeru sedí neš�astník, je   

to èlovìk zbídaèený, cítí se menší než 

trpaslík, bez sebevìdomí a zamraèený     

o celém svém životì pøemítá a nic ze 

svého okolí nevnímá. Kdo to byl a kde  

se vzal? Neví se. Jak asi takový neš�ast-

ník cítí se? Tìlo jak z olova, tváø jako       

z kamene, kdo na nìj zavolá? Kdo si jen 

vzpomene? Zvony zvoní, z nedalekých 

vìží, když na neš�astníka foukne vánek 

svìží. Neš�astník se potom prudce zve-

dá, chvíli pøechází pak si zase sedá, pak 

mu to dochází, že svìt je tìžká vìda,      

ve které není uèitele, vždy� ve svìtì je 

každý žákem a každý èlovìk v tomhle 

svìtì by mìl být pøítelem a spolužá- 

kem. Jsou však lidi, kteøí to neví, na úkor 

druhých žijí a jen na sebe hledí, nic než 

prospìch nevnímají, užívají si, drahý pití 

pijí a neví, že jiní kvùli jejich chamtivosti 

umírají, a každý, kdo se s nimi stýká,  

kus života v sobì ztrácí, èas spolkne 

jeho práci a on se tímto promìnil na ne-

š�astníka.

Svìt je tìžká vìda
Martin Bryndaè 

MLADÝ ZÁPAD

Ilustrace Miloslav Krist
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NAD DVÌMA KNÍŽKAMI 

SE SPOLEÈNÝM JMENOVATELEM

Hodina vlka Evy Válkové

Nìkdy si básnická knížka hledá cestu ke 

ètenáøi pomìrnì strastiplnì. To rozhodnì 

nebude pøípad Hodiny vlka Evy Válkové. Jde 

totiž o poezii jednoznaènì moderní, v níž 

vybroušená úsporná forma skvìle souznívá    

s obsahem, v tomto pøípadì s erotickou 

lyrikou. „Stýská se mi / Po tìle / Po bezpeèí 

stromu / Pøitulení a pøikrytí / Po teple / 

Rozpaèitého dechu / Pøece jsme neèekali / 

Pøekvapeni najednou / Ve š�ávì / Nedoèka-

vosti“.

Padesát osm básnických textù tvoøí velmi 

harmonický celek. Jednotná je jednak jejich 

forma: nerozsáhlé strofické básnì psané 

osobitým volným veršem. Ve verši je zdù-

raznìno obvykle jediné slovo, nikoli však 

nìjakou stupínkovou formou, ale docela 

„prostì“ – slovo tvoøí verš. A ty, ètenáøi, zírej  

na jeho sílu. Myslím, že toto jisté úseèné 

vyjadøování je v poezii Evy Válkové plnì na 

místì. Nejen že se jedná o souèasný trend, 

mám na mysli vyjadøovat své myšlenky 

úspornì, øeknìme esemeskovì. Nejen že 

tímto zpùsobem ponechává mnoho a mno-  

ho na ètenáøovì konotaèní fantazii. Ale pøi 

proudu básníøèiných pocitù, nálad, prožitkù, 

které vèleòuje do svých veršù, je to pro 

ètenáøe dobrá cesta k jejich uchopení, k je- 

jich vnímání. „Záøily / Na mém tìle / Safíry   

na útìku / Koèky / Pøedly / Z chuchvalcù 

smutku / Nìco høejivého“ (Doznívání snù 2).

Jednotná je ovšem i náplò veršù. Málokdy 

v souèasné dobì potkáme tak jednoznaènì 

erotickou poezii – z 58 básní jsem napoèí- 

tala jen 11 vìnovaných pøírodní lyrice, medi-

taci, èi tématu básnictví – v ostatních je vždy 

pøítomna Ona, Ona a On, „tìlo“ nebo jeho 

„tematické“ souèástky, tedy rty, bradavky 

apod. Obsahová, emotivní stránka velmi dob-

øe koriguje struènost a úspornost básnické 

formy: básnické obrazy jsou neotøelé, dalo by 

se øíci, že pøekvapující, což ovšem není jejich 

prvoplánová funkce. Autorka se jednoznaènì 

snaží postihnout své vnitøní já, které je prostì 

takové, tak zírej ètenáøi. „Vìtvièky mých cév / 

Prorùstají k tobì / A žilkování myšlenek / Se 

snáší jako závoj / Nad hlavou / Nebo je to sí� / 

Na úlovek / Zaskoèených duší“.

Kromì bìžnìji používaných básnických 

prostøedkù typu metafora èi pøirovnání nebo 

perifráze autorka velmi úèelnì používá také 

zapojení smyslových vjemù pøi asociacích 

nálad. „...Make-up hudby / Barví chvíle / Na 

èokoládovo...“ (Situace) „...Pohled / Jak šíp / 

Do ulity mozku / A svìt najednou / Chutná / 

Po broskvích / A trochu slanì...“ (Je èas na 

zmìnu) Zrádná básnická klišé, tak ošidná 

právì v milostné, resp. erotické lyrice, doká-

že autorka pojímat zcela novì. Napø. oheò      

a voda – „...Na polštáøi / Vlny  tvých vlasù / 

Oheò a voda / Granát v køiš�álu / A ne / Blá-  

to popela“ (Pøítomnost). Obdobnì dokáže užít 

básnicky velmi choulostivé slovo srdce –       

„V harému srdce / Jak zuby starce / Tolik 

pomlk / Mlèení opony i jevištì...“. Nebo 

básnicky archetypální slovo rùže – „Motýlí 

doteky / Tvých rtù / Které pobláznily / I poupì 

rùže / Až otevøely / Brány vesmíru...“

Ovšem není nad naprostou osobitost s vy-

tøíbeným jazykovým výrazem: „...Eso smrti-

hlava / Pøebilo / Srdce modráskù a žlu�áskù /     

A jemné vrásky odžitého / Se lesknou / V rose 

slz“ (Barvy druhých vidím jen pøes své 

zabarvení 1).

Sanitka básnì 

Evy Válkové a Karla Šebka

Cyklus Sanitka básnì stvoøila Eva Válková 

coby psychoterapeutka spoleènì s nadaným 

básníkem a tvùrcem koláží Karlem Šebkem    

v dobì jeho pobytu v psychiatrické léèebnì      

v Dobøanech. Na otázky, které se asi ètenáøi   

po pøeètení výše zmínìného vyrojí na mysli, 

hned odpovìzme, že ona nebyla jeho tera-

peutem a že se ani – podle jejího tvrzení – 

nejednalo o arteterapii. Souznìní básnických 

duší uprostøed posttotalitního svìta nejistot 

(psáno v letech 1993–1995) bylo takové, že  

prý každý napsal vždy jeden verš. Tyhle sku-

teènosti zmiòuje sama Eva Válková v pro-

zaické Vzpomínce na Karla Šebka, která je 
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Zasláno

Ve dvojèísle èasopisu PLŽ (è.7/8 – 2018)  

jste uveøejnili moji úvahu pod titulem Mùj 

vztah k Bohu, ve které se v jednom odstavci 

zmiòuji o pùsobení Msgre Josefa Limpoucha 

na plzeòském Masarykovì reálném gymnáziu 

v letech 1945 až 1947. Jako sekundáni a ter-

ciáni jsme v onìch školních rocích pøi povin-

ných a klasifikovaných hodinách náboženské 

výchovy užasle naslouchali výkladu Písma 

svatého, pronášeného øímskokatolickým knì-

zem zpùsobem, kterému bychom dnes øíkali 

fanatický. Tenkrát na pubertálního studentíka 

katolíka, podle nacistických norimberských 

pravidel židovského míšence, pùsobil tento 

páter odpudivì.

V uvedeném odstavci píšu, že se tøinácti-

letému vnímavému chlapci pøi náboženské 

výuce Josef Limpouch jevil jako autoritativní 

jesuita – a nikoliv jako osvobozený vìzeò        

z nacistických koncentraèních táborù, jako po-

slanec Prozatímního Národního shromáždìní, 

uznávaný teolog a proslulý kazatel.

Josefu Limpouchovi, odsouzenému v roce 

1953 za velezradu na deset let žaláøe, reha-

bilitovanému až roku 1990 (25 let po jeho 

úmrtí), náleží trvalá úcta nejen Plzeòanù, ale    

i moje.

                                   Petr Kersch

souèástí knížky. Dodávám, že pro ètenáøe 

poezie je dnes docela tìžké rozlišit, kdo co 

psal – tedy i rozlišit mužské a ženské verše. 

Pomoci nám ètenáøùm mohou jen dva sa-

mostatné krátké oddíly psané vždy jen jedním 

autorem: Prosím tì odejdi zùstaò / odejdi 

navždy Karel Šebek Evì Válkové a Zatímco 

pomalu dohoøívá / tvoje cigareta Eva Válková 

Karlu Šebkovi. 

Forma veršù je totiž vyrovnaná: nepom-

pézní volný verš tvoøí úseèné vìty, tedy spíš 

kóla, zaèínající vždy velkým písmenem, jinak 

ale bez jakýchkoliv interpunkèních omezení. 

Myšlenky v básních bez názvù plynou jedna 

pøes druhou, vrství se jako cihlièky tvoøící 

stìnu. Nejde o zcela surrealistické pojetí, tj. 

naprosto asociativní tvorbu, zamìøenou na 

vlastní „nevìdomí“. Naopak – ve slovech 

nalézáme veliké vcítìní se do toho druhého, 

jakoby jeho myšlenky byly souèástí mého 

myšlenkového svìta. Navíc básnì, øeèeno 

lapidárnì, mají konec – závìreèný verš jako 

poslední akord nechá doznít pøedcházející 

proud citových projevù.

„V pøestávce mezi dvìma dechy / Jsou 

ženy pouštì a ženy pouštì / k pouštím a ženy 

oázy / Padá z nebe pepø naší lásky / Pùllitry 

svobody / Všechny otazníky pravdy / Všechny 

zastávky vlaku života / A pøed nakreslením 

žraloka / Ještì podepsat domácí úkol / Odpo-

vìdìt na stopadesáté proè / Oko je zpovìd-

nice...“

Obsahem tìchto jakoby nedoøeèených vìt, 

je v èitateli pohled na svìt lomený láskou.       

A to láskou ve smyslu erotického prožitku vní-

maného existenciálnì, tedy jako absolutní, 

jedineèný, jediný pravý. Jde o sblížení dvou 

básnických cítìní, nebo skuteèné splynutí 

dvou ostrovù v lidském moøi? Ètenáø takových 

veršù pøece nemusí vìdìt všechno! A� si 

ponechá na jazyku ten surrealistický pocit       

s pøíchutí expresionismu a kapkou experimen-

tální polevy. 

„…Dal bych život za lžièku lásky / Za kra-

jáè mléka / Za kapku vichrného moøe / Ale 

moøe i lásku už vyprodali / Ale andìl se mi 

pøesto dál obèas dívá pøes rameno / Kvìtináè 

krajáè otèenáš“.          

Karel Šebek – podle Válkové – surrealista 

životem, jehož tvorbu ovlivnily nevyrovnaný 

rodinný život, sebevražedné pokusy, závislost 

na lécích a pobyty v psychiatrických léèeb-

nách – je také autorem koláží, jejichž re-

produkce knížku doplòují. Každá dobrá koláž 

odráží to nevyøèené v nás zase jiným zpù-

sobem nežli text – v tomto smyslu jsou Šeb-

kovy koláže originální a nezamìnitelné. A pøe-

devším – nezastupitelným zpùsobem dokreslí 

ètenáøi nevšední osobnost svého autora. 

„Popsaný papír / Popsaný krví sestøelených 

ptákù / Z mraèen hvìzd / Polibek se stává 

morèetem / A novorozenì které èekám s Eiffe-

lovou vìží / Kolem mé sestry møíže / Køíže 

møíží...“

Ilona Gruberová
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Miloslav Krist

ZAPOMENUTÉ IDOLY

Miloslav Krist

Hrdinové mé (ne)povinné školní èetby
v dnešním svìtì – Paleèek
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Vladimíra Brèáková (1982 Písek) - bohemistka a literátka, žije v Plzni

Martin Bryndaè (1994 Sokolov) - pracovník ostrahy, básník, žije v Praze

Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) - výtvarník 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

Jiøina Fuchsová (1943 Plzeò) - básníøka a publicistka

Ilona Gruberová (1970 Plzeò) - pedagožka a kulturní publicistka

Karel Hrubý (1923 Plzeò) - politolog, publicista, žije v Basileji

Petr Kersch (1934 Praha) - prozaik, žije v Dìèínì

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

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

Václav Toucha (1943 Plzeò) - pedagog, básník
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