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EDITORIAL 1

To, co jsem hledal, dalo se nalézt jen v knihách.

Luboš Vinš

Samozøejmì není žádoucí, aby se      
v editorialu vychvalovaly a za všestrannì 
dobré oznaèovaly, arciže nikoli nezøíze-
nì, div že ne všechny texty, které figurují 
v daném èísle èasopisu, ponìvadž platí, 
že dobré vìci i dobré texty se chválí 
samy. Nebudeme je proto vynášet až do 
nebe, zvláštì je-li naše nebe v tomto 
èase již dušièkové, potìšme se však 
slovy plnými víry, že v listopadovém Plži 
(doufejme!) poznovu najdete kvalitní 
texty! Které se nemusí líbit všem, urèitì 
ale mají právo si lebedit na zapadajícím 
plžím podzimním slunci.

Plzeòská prozaièka Jitka Prokšová 
sice píše romány, leè ty se do Plže ne-
vejdou, zato její povídky ano a nic neva-
dí, že jsou již staršího data: na hodnotì  
v nich pranic nehlodalo. Verše autora 
mnoha sbírek Petra Šváchy pøedstavují 
ukázku z jeho pøipravované nové knížky, 
v níž pokraèuje v kultivování reflexivní     
a soubìžnì i civilisticky ladìné všedno-
denní poezie. Milan Èechura si pøál, aby 
každá jeho povídka byla úplnì jiná, což 
se mu k radosti západoèeského ètenáø-
stva v jeho autorské rubrice èíslo po èís-
le utìšenì daøí. Úplnì jiný žánr zase 
pìstuje ve své rubrice Ivo Fencl, a kdo 
zatoužil putovat v dìtství po planetách, 
mùže se toho pøi èetbì autorových „snù“ 
odvážit znovu a znovu. Pro zmìnu nikoli 
na planetách naší sluneèní soustavy, 
nýbrž na samotných prknech Velkého 
divadla v Plzni si pobudeme s Markem 
Velebným, a to už je co øíci.

Po dvouleté pøestávce se na stránky 
Plže vrací rubrika Rok s haiku, pro niž 
Milan Šedivý (prozraïme, že ve svém 
životì prý chystá velké zmìny!) pøeložil  
v intencích Kusamakury její novìjší 
soutìžní práce. Milovníci haiku si tudíž 
opìt pøijdou na své a jakbysmet i ne-
božtík Karel Trinkewitz, autor knihy 
Chvála haiku. S vážnou tváøí bychom se 
mìli zaèíst do hloubavých úryvkù z bás-
nického zápisníku zesnulého Luboše 
Vinše: znovu si pøi jejich èetbì uvìdo-
mujeme, jak bolestnì Vinš v literárním 
životì regionu schází – a ptát se, co 
všechno ještì ukrývá jeho literární po-
zùstalost, z níž máme èi jsme mìli k dis-
pozici pouze zlomky a zlomeèky. Èile se 
rozepsat by se mìl i talentovaný Petr 
Pánek, poznovu se pøedstavující v rubri-
ce Mladý Západ. Posléze tu jsou takøe-
èené „postpravdy“ Stanislava Bukov-
ského: když nic jiného, obsahují velké     
a samé pravdy o tolik nakažlivých post-
pravdách.

Až na výjimky o titulech autorù spja-
tých s Plzní a se západoèeským re-
gionem píší recenze kritici mimozápa-
doèeští. Tak i zde: Karolína Válová         
o Miroslavu Sosoiovi a Ivo Harák o Ka-
rolinì Tetzeli. V Plzni se žel nenašel 
nikdo, kdo by neslitovným perem pojed-
nal kupøíkladu o Orlojíku plzeòských 
vzpomínek. Nevadí: kritici jsou vzácným 
a zvláštním druhem èlovìka, obèas 
zdánlivì vyhynulým.
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V zahradì èasu
Petr Švácha

Odešly snìhy

Rohaté viny
vystupují ze vzpomínek
Mìly být hloubìji
ještì hloubìji...

Co naplat –
pøi tání snìhu
vystupují podzimní høíchy

Pod kramflíèky
neskøípe mráz
jen pírka holubù zatoulaných

Odešly snìhy...

A my už èistíme hlavnì
které zas namíøíme
proti papírovým rùžím

Loutky

Loutkáø
posedlý døevem
dláto a nùž...

Pinocchio utekl úzkými ulicemi
Já za ním
s vìtrem v ústech
s dlaní ochotnì otevøenou

A nikde žádný døevìný svatý...

Jen nahé vzpomínky
na naslibovanou budoucnost

Bojíme se války o soudek ropy
èi láhev èerveného

V ulicích ale jen vyjevené oèi

a pláè

a otázky

k nimž odpovìdi zatím chybìjí

Saháme do tmy

a hledáme rozhøešení

S loutkami bloudíme mezi domy...

Ale co bude potom

až zaènem potkávat

roztroušené støepy lidí?

Výstava stínù

Oheò nikdy není prázdný

stejnì jak voda

stejnì jak minulost

Chtìl jsem jít na výstavu stínù

Mìli však zavøeno

pro nedostatek báznì

A tak pøíbìhy pøipluly

nezasaženy svìtlem –

bez rámù

a bez kustodù

jen v nahých obrysech

Každý máme v hlavì

svùj soukromý ateliér

Bìda však

je-li to zamøížovaná samotka

Pak nepomùže

ani Edvard Munch

Oheò snad



3

V mlze

Odposloucháváme jeleny

a srnce

a sýèky v lese

A taky sousedy

kamarády

i pøivandrovalce z hor

Zemì je nám malá

i košile

A nejsme neviditelní...

Vzpomnìli jsme si

že básnì utekly 

snad do blázince èi do pekla

A kam my?

Uèíme se vymýšlet maléry

pøehmaty

a nenávisti

Bibli a všechna její slova

zapomnìli jsme v mlze

kdesi za cirkusem

Pøíští báseò

Pøíští báseò

bude už rovná

a nikdy nezestárne

Pøestanu sahat do tmy

jak do minulosti

a ruce si zaènu mýt

v potoce mezi okouny a pstruhy

Øádkù už pøibylo víc než let...

Vzpomínky svleèené jsou na kost

pravda v pantoflích

láska mezi dvìma chleby okoralými...

Na balkony vyvìsili muškáty

vedle nich prapory

a oèi zvìdavé

Návštìva prý pøijíždí z jara

tak abychom smrtku neurazili

Pøátelské slovo

mezi kameny zaseklo se

Vypískali mì slavíci i špaèci

Už tedy nebudu psát já

Pero si bere osud

Zahrada èasu

V zahradì èasu

trhám konvalinky –

loòské i pøedloòské

ale i ty které rozkvetou

za pìt èi deset let...

Je tu jen pøítomný èas

žádné bylo èi bude

Uprostøed dùm

Okolo brhlíci uhelníèci

dlaskové a kosi...

Tady nelze zalhat

ani utéct pøed povodní

V trávníku z veršù

brouzdám své uchozené nohy

Pak si doprostøed lehám

k vùni písmenek a slabik

Odtud žádná vzpomínka

nikdy mi neuteèe

A já vstoupím pøedními vrátky

do vaší souèasnosti



4PRÓZA

Splnìné pøání

Toulá se starobylým nìmeckým mìs-
tem, prochází liduprázdnými ulièkami 
daleko od živoucího støedu. Dojde až      
k nábøeží kolem mìlké øíèky, která línì 
protéká údolím. Slunce schované do té 
doby za šedými cáry mrakù opatrnì 
vykoukne a ozáøí mokré kameny, na 
kterých postávají snìhobílé labutì.

Jan nastaví tìm váhajícím paprskùm 
tváø. Stovky kilometrù od svého domova 
se opírá o zábradlí, které ho studí do 
dlaní. Sám mezi cizinci, sám se svými 
rozporuplnými pocity. Za zády zaslech-
ne pøibližující se hlasy, ten ženský, 
pisklavý má blízko k hádce, jak mùže 
posoudit z útržkù nìkolika vìt, kterým 
porozumìl. Dialekt je tu obtížný, což   
mu potvrdila i øada nedorozumìní hned 
po pøíjezdu. Otoèí se za hlasy a uvidí 
postarší pár. Korpulentní žena a vyschlý 
mužík, na pohled nesourodá dvojice. 
Když pøejdou, Jan se opìt zadívá na vo-
du. Tíže na prsou se vrací v nepravidel-
ných intervalech… pokaždé zadoufá, že 
se už neukáže, a pak… se objeví znova. 
Tak jako teï. Mìlká øíèka vyjde vstøíc 
jeho bolesti. Na hladinì se zrcadlí dívèí 
oblièej. Èerné havraní vlasy, vysoké 
èelo, šedé oèi, malý nos a široká ústa. 
Pøestože nebyla jeho typ, zamiloval se. 
Tenkrát pøed rokem doufal, že i ona do 
nìj. 

Pamì� mu však vzápìtí nabídne 
trochu jiný obraz. Šedé oèi zarudlé od 
nevyspání, nos zèervenalý podzimním 
povìtøím a ústa semknutá do úzké linie.  
I s tím odhodlaným, tvrdým výrazem  
byla tak køehká, tak mladá. Obraz její 
tváøe ze dne, kdy mu pøišla øíct, co ne-
chtìl vzít na vìdomí, ho neopouštìl. 
„Mìli bysme tohle trápení skonèit,“ øekla 
tehdy. „Víš pøece, že jinak to nejde…“ 

„Nechci tì ztratit,“ odpovìdìl, „potøebuju 
tì. A ty mì.“

Banální pøíbìh, proletí mu teï hla-
vou, jsme jako tolik jinejch. Jo, pøipustí 
nerad, na první pohled zøetelnej vìkovej 
rozdíl. Vždycky vzbudí zájem okolí. Jeho 
stáøí a její mládí. Skrytý osten posmì-
chu. Taky on zahlédl zlomyslné ohníèky 
v oèích svých kolegù z práce. Když se 
blížil na doslech, hovor utichal. Sotva 
prošel kolem a vzdaloval se, obvykle 
následoval výbuch nevázaného veselí.

Oèima zabloudí ke skupince labutí na 
kamenech. Jedna z nich se od ostatních 
oddìlí. Vklouzne do vody a zamíøí na 
druhý bøeh. Stejnì jako já, napadne ho. 
Taky se musím dostat na druhej bøeh. 
Budu tam sám, bez ní. Zvládnu to. Proto 
jsem se pøece vydal sem, aby mi ta 
dálka pomohla – musím se aspoò na 
chvíli odstøihnout. Od vzpomínek, od 
míst, kde jsme byli spolu, od ní.

Pustí zábradlí ze zkøehlých prstù, 
pøejde mostek vedoucí ke kostelu na 
kopci. Strmou ulièkou smìøuje k monu-
mentální stavbì. Po chvíli chùze stane 
pøed hlavním vchodem. Aèkoli není 
vìøící, má chu� vejít dovnitø. Nesmìle 
nakoukne. Stará, hubená žena sedící     
u vchodu se ho ujme a vysvìtluje histo- 
rii i zvláštnosti stavby. Pomalu spolu 
procházejí pod klenutými oblouky, po-
stupují mezi øadami starobylých lavic 
ulièkou, která je dovede k oltáøi. Žena   
na nìj krátce pohlédne a jen tak mimo-
chodem prohodí: „Pøejte si nìco. Jste tu 
pøece poprvé, to se splní.“

Jan jí rozumí, ale hned neodpoví,       
a tak se staøenka usmìje a zopakuje 
pomalu spisovnou nìmèinou: „Když je 
èlovìk v nìjakém kostele poprvé, mùže 
si nìco pøát. Pán mu to splní.“

Dvì povídky
Jitka Prokšová
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Jan pøikývne a potichu pronese, že 
rozumìl. Stojí pøed oltáøem, pøivøe oèi. 
Pøes clonu øas vnímá zlatavé odlesky 
zdobných ornamentù… 

A� se TO vrátí, bleskne mu náhle 
hlavou. 

Ale ne, jak to… tam dole u øeky… chci 
pøece na druhej bøeh, ne zpátky. Tak 
proè to vracet? 

Ví proè. Nemùže ji tak snadno vyma-
zat z hlavy. Její oèi, úsmìv, vlasy… Její 
fantazii. Dìtsky upøímné otázky. Mládí,  
to její zatracený mládí! Sakra! Zmatenì 
se rozhlédne kolem sebe, nejistý, jestli 
poslední slova náhodou nevykøikl nahlas. 
Slyšela ho ta dobrá duše? Stará žena 
však dál vymìòuje svíce pod portrétem 
panny Marie, pohroužená do sebe. 

Dva dny po jeho návratu do Èech 
pøilétne struèný mail. 

Mìl jsi pravdu. Chybíš mi. Uvidíme 
se?

S vítìzným pokøikem vyskoèí od po-
èítaèe a bìží za ní. Rozum a cit. Zbrklý 
cit nechce nechat rozum vyhrát. A tak 
ona i on vstoupí podruhé do stejné øeky. 
Vlastnì ne, ani ta øeka není stejná, místy 
jsou pod vodou skryté balvany. Zraòují, 
ale oni nedbají, jako by jen chtìli smazat 
èas odlouèení. A pak… 

Jednoho dne za ním nepøijde. Nebere 
mobil, neodpovídá na textovky. Maily se 
vracejí jako nedoruèitelné. Jan je zou-
falý. Týden se rozhoduje, nakonec se 
odváží zajít až pøed fakultu, kde ona 
studuje. A tam… ji zahlédne. Vede se za 
ruku s vysokým, štíhlým klukem, roze-
smátá, oddanì vzhlížející, cizí. Takový 
pohled u ní nikdy nevidìl.

Tehdy si Jan sáhne na dno. Na ne-
nasytné dno probdìných, osamìlých 
nocí a ještì osamìlejších dnù. Tehdy si 
vzpomene na zvláštní chvíli v nìmeckém 
kostele. A tehdy také pochopí, jak to ta 
stará žena vlastnì myslela, když pøi 
jejich louèení øekla: 

„Kéž byly vaše myšlenky dobré. 
Nìkdy… se totiž stane nejhorším tres-
tem, když bùh vyslyší naše pøání.“

Šedorùžový soumrak

Ze zatažené jarní oblohy se odlepují 
první kapky. Bára zapátrá v kabelce po 
deštníku, zase ho nechala doma. Roz-
hlédne se po možném úkrytu pøed 
deštìm, padne jí do oka vchod do ga-
lerie. Èetla o nedávné vernisáži, pláno-
vala jít se podívat… tak proè ne teï?

Když pozdìji prochází mezi obrazy, 
pøistihne se, že jí myšlenky neustále 
odlétají jinam, nesoustøedí se. Až ná-
hle… Støednì velké plátno, šedorùžový 
nádech louky, uprostøed lavièka, vedle ní 
obrys ležící nahé ženy, èásteènì zaha-
lené šedým kusem látky a vzadu starý 
dùm… to místo pøipadá Báøe známé, 
aèkoli ví, že obraz vidí poprvé. Vroste 
pøed ním do podlahy, souzní s melan-
cholickou atmosférou, nedokáže odtrh-
nout oèi. Setrvá tak dlouhé minuty. 
Koneènì se probere a její rty pøeslabikují 
název na štítku. Šedorùžové svítání.

Další dny se jí obraz obèas vynoøí       
v pamìti… pak zvláštní zážitek utlumí 
každodenní shon. Když se za dva roky 
pøiblíží její kulaté narozeniny a doma se 
ptají, èím by jí udìlali radost, vzpomene 
si na Šedorùžové svítání. Sežene kon-
takt na malíøe, do telefonu zní jeho hlas 
mladì, o to víc ji pøekvapí, když dveøe  
od ateliéru otevøe starý muž. Sama pro 
sebe se usmìje, jak se mýlila. 

Malíø ji provází mezi obrazy, Bára se 
rozhlíží. Projde celý prostor, ale to, co 
hledá, nenajde. Je na ní vidìt zklamání, 
a tak muž vezme do ruky album, které 
leží na stolku u okna, a prohodí: 

„No… tøeba by se vám líbil nìkterej ze 
starších, mám tady jenom jejich fotky, 
uskladnìný jsou jinde.“

Listují albem a po chvíli narazí na 
soubor krajinek z Povydøí. Malíø poklepe 
na jednu fotku a natoèí snímek k Báøe.

„Co tenhle?“
Bára s povzdechem zvedne tváø. 
„Ne, díky, už vás nebudu zdržovat, 

nedá se nic dìlat.“
Zvedne se k odchodu. 
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Pøejde další rok. Jednoho letního dne 
se Bára vrací ze služební cesty, na 
pozdní obìd se zastaví v ošuntìlém 
penzionu na kraji malé šumavské ves-
nice. Na stìnách restaurace visí zará-
mované èernobílé fotografie. Pøi polévce 
si prohlíží ty nejbližší, když dojí, zabloudí 
oèima k nejvzdálenìjší. Pøekvapením 
strne. Vzápìtí vyrazí podívat se zblízka. 
Na snímku je louka se starým domem    
v pozadí. Právì podle domu to místo       
z obrazu poznává. Jen ta schoulená žen-
ská postava s lavièkou chybí, zamumlá 
sama pro sebe.  

Zaplatí a zeptá se pøitom èíšníka, 
jestli ty fotografie na stìnách nejsou na 
prodej. Tedy konkrétnì ta poslední, 
tamhle v rohu. Doèká se udiveného za-
kroucení hlavou. 

„To si mùžete vyblejsknout i sama, 
známej majitele to prej fotil tady po 
okolí.“ 

„A neøek byste mi, kde najdu tamhletu 
louku s domem?“

„Já? To ne… ale tøeba bude vìdìt 
hajnej… ten to tady má prochozený 
køížem krážem.“

Bára koukne smìrem, kterým mladík 
pohodil hlavou. Ob dva stoly sedí pro-
šedivìlý muž v zeleném. Vypadá, že ho 
nezajímá nic než pivo, které zvolna upíjí. 
Bára chvíli váhá, pak se osmìlí, osloví 
neznámého, vysvìtlí mu, proè se na tu 
louku z fotky ptá. Nejdøív jí pøipadá, že ji 
muž vùbec nevnímá, pak se ale zved-  
ne a jde si snímek prohlédnout. Zpátky 
ke stolu se hajný vrací zamyšlenì, 
vestoje dopije pivo a položí na ubrus 
peníze. Nakonec zavelí:

„Vezmu vás tam, stejnì jedu kolem, 
ale je to kus cesty… takže pojedete za 
mnou?“

Bára s radostí pøikývne, dìkuje, jenže 
muž už míøí ke dveøím. Vyjedou, cesta 
lesem je hrbolatá, Bára se soustøedí na 
jízdu, vyhýbá se výmolùm, že málem 
nezaznamená, kolik svìtla náhle prosví-
tá mezi vzrostlými smrky. Dodávka haj-
ného zabrzdí. I Bára zastaví a vyleze     

z vozu. Hajný právì stahuje okénko:
„Tak tamhle je to,“ ukazuje mezi 

stromy, „louka zaèíná hned na kraji le- 
sa, pak zhruba uprostøed je ten barák,  
už hodnì sešel, nikdo se o nìj nestará."

Na slova díkù muž jen kývne hlavou  
a zaøadí jednièku. Bára se vydá lesem, 
místy bìží, jako by se nemohla doèkat, 
až se pøed ní vyloupne louka v celé 
kráse. Už je skoro u ní, už vidí hebkou 
trávu pøed sebou a v dálce starý dùm.

Slunce je ještì vysoko, když se vydá 
pøes louku k domu. Hajný mìl pravdu, 
uvìdomí si, na obraze i fotce vypadal 
dùm zachovaleji. U tohohle se støecha 
rozpadá, okenice vyvrácené, místo 
zahrady jen samé kopøivy. Sedne si na 
vyhøáté kameny zpustlého zápraží, 
rozhlédne se kolem. Zažívá nesourodou 
smìs pocitù. Radost, že takovou ná-
hodou našla místo z obrazu, zklamání, 
že to, co pøed ním tenkrát cítila, se tady 
nekoná. A pak pøijdou pochybnosti. Kdo 
ví, jestli to skuteènì bylo malovaný tady? 
Co tøeba ta lavièka, která chybí? Do-
myslel si ji malíø nebo tu kdysi byla? No, 
mohla ztrouchnivìt a rozpadnout se… 

Pøistihne se, že jednoduše chce vìøit, 
že se ocitla na správném místì. V místì, 
kde slyší šelest trávy i svùj vlastní dech. 
A tak zavøe oèi a nechá myšlenky tou- 
lat, kam si zamanou. Po chvíli jí bleskne 
hlavou vìta, kterou nedávno èetla na 
pøebalu jedné knížky. Na š�astné dìtství 
není nikdy pozdì. Otevøe oèi a rozhlédne 
se kolem… Opravdu není? Touha hrát si, 
doufat a vìøit ve svìt plný barev visí ve 
vzduchu. Tady a teï. Bára se zhluboka 
nadechne a svìt dospìlých starostí se 
zvolna rozplývá. Zùstávají jen ty dìt-
ské…

Hodiny plynou. Ochladí se, slunce se 
právì schovává za les. Bára se zachvìje 
a rozhodne pro cestu zpátky. Pøejde 
travnatý porost, a než vstoupí znovu do 
lesa, naposled se ohlédne za sebe… 
Louka s domem a lavièkou, vedle které 
se choulí polonahá žena, se právì noøí 
do šedorùžového soumraku.   
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Ty roky byly zasvìceny pøiblblému pøi-

kyvování, tupému omílání, papouškování 

zlovolných frází.

Ještì si na jejich úèet dovoluje malý 

žertík: Cha, jistì by všechno nepohodl-

né, nepøíjemné, co by vyplulo z podvìdo-

mí, pøièetli na úèet buržoazní minulosti    

a náležitì pohanìli.

Když ne minulosti svojí, tak jistì pisa-

telovì.

K tomu, jak celý ten nepovedený 

špektákl vnímal.

Navzdory stupiditì vanoucí svìtem, 

dalo se nìkam zalézt, otevøít knížku       

a nechat se unášet.

Zavírá na chvíli oèi a snaží se vybavit 

si, jak na nìho které knihy pùsobily, co 

mu pøinesly.

Mìl jsem tenkrát pocit, že svìt kolem 

se úplnì míjí s tajemným urèením, bez 

kterého pøece nemùže doopravdy exis-

tovat.

Ano, pøipadalo mi, že se propadám, 

ztrácím, s jistým zadostiuèinìním se po-

kouší omlouvat svoji tehdejší hloupost. 

Takových jako já, nechápajících, že aby 

se nìco zmìnilo, alespoò aby èlovìk 

nalezl sám sebe, bylo nutno nìco udìlat.

Pøipadalo mi tehdy, že snad ani 

neexistuji, že ten uzlíèek neštìstí lze 

považovat za pouhou chiméru.

Mysl zatemnìnu onou všudypøítom-

nou, páchnoucí, slizkou hmotou výhrùž-

ných ideologických sloganù, vùbec mi 

nedocházelo, že když mùže svìt mít 

ještì nìjakou jinou dimenzi než stupi-

ditu, což právì knížky naznaèovaly, že ji 

mohu mít i já.

Podivnej svìt
Luboš Vinš

Tak mì zblbli, že dostat se pod povrch 
nedostateènosti, kterou naordinovali 
každému, kdo se dostateènì neklanìl, 
se zdálo témìø nemožné.

Snaha se vždy zasekla o pøízemní 
city, pudy, strach.

Poèkat, stále se mi nepodaøilo do oné 
dimenze proniknout! Vykøiklo v nìm.

Existenci takové možnosti už ale 
vnímám nerozlišenì, utìšuje se.

Vzpomíná na dobu, kdy nenalézal 
žádného smyslu. Kdy vìci pøedstavovaly 
pouhá torza toho, po èem jako muž i jako 
èlovìk toužil. To, co jsem hledal, dalo se 
nalézt jen v knihách.

Ale ne, chytá nitku, aby mu tentokráte 
neutekla, ten pocit, že svìt propadl 
jakémusi krutému žertu, který nás má 
pohltit, jevil se naprosto skuteèným. Zdá 
se, že k zásadnímu posunu ještì ne-
došlo, nìco mu øíká, klíè k pøítomné ne-
možnosti hledám v minulosti.

Ale ona mì nepouští, musím tam 
znovu, zoufá si, jako akvanaut musím do 
hlubiny v odìvu utkaném v prùbìhu 
minulosti. Na odiv vystavovaná plochost 
bez tøetího rozmìru. Bodej� by mì 
napadlo, že za tím vším sajrajtem, moje 
zoufalství a nepøekonatelnou bolest v to 
poèítaje, se nalézá hlubina.

Ne, nitku nelze zamìòovat za provaz. 
Tváøí v tváø totálnímu nesmyslu, který si 
dìlal nárok na tìlo i duši, se snad ani 
nedalo uvìøit v existenci nìèeho mimo 
nìho.

Ale já pøesto zoufale toužil nìjak        
z toho vyváznout, nalézt nìco sku-
teèného. Napadá ho pøímìr: Hloupý 
Honza teleskopem pátrá po blízkosti, 

Z ODKAZU
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hledá lásku, pøemáhá Rupert lítost, jak 
se vyhýbá lidem.

Chvílemi zcela zabrán do sebe zapo-

míná, kde se nachází, a málem by na-

razil do starší paní. Musí být opilý, ète     

v jejím výrazu.

Má chu� se zaèít chechtat. Ano, opilý!

Koneènì, zbaven toho základního, co 

mi bránilo se vymanit ze zajetí, mohu 

zaèít skuteènì pøemýšlet, co se životem!

Probouzí se v nìm radost. Musí ji 

potlaèit, nebo� se chce v myšlenkách 

vrátit.

Pochopit tehdejší svùj stav by mi 

mohlo pomoci, jak se docela zbavit toho 

ïábelského diktátu.

Ale abych zase do nìkoho nenarazil, 

napùl pobavenì sleduje nejen chodník 

pøed sebou, ale též se opìt nechává 

oblažovat pøíjemnostmi vlahého veèera.

Tehdejší Rupert se míjel jak s nesmy-

slným svìtem, tak sám se sebou.

Jak strašlivá nevìdomost!

On nechápal, nerozumìl. Nechtìl mít 

nic spoleèného s tou karikaturou, co se 

vydávala za skuteènost. Zároveò ale 

postrádal schopnost nalézt nìco oprav-

dového.

Ano, ale zároveò se hledání nedalo 

vzdát, vybavuje se mu. To by èlovìk 

opravdu pøestal existovat!

Jako ona šedivá masa obstaráva-

jících, pøežívajících, neexistujících kurev 

režimu.

Jediné, co se jevilo jako nesvázané   

s vìèným vymýváním mozkù, s nutností 

pøitakávat prolhanosti celé té pyramidy 

aparátèíkù se jevila láska, brání teh-

dejšího pošetilého mladíka stateènì 

Rupert.

Nebohé dívenky netušily, jak je pod-

vádím, ale pravdìpodobnì hledaly to 

samé.

Takových jako já, nespokojených, ale 

neschopných z toho nìco vyvodit, se po 

mìstì prohánìly tisíce. Vìtšina z nich 

skonèila uspána omíláním nesmyslù jako 

otroci režimu.

Proti nìmu zamyšlenì kráèící pár. 

Chlapec a dívka pøibližnì stejného vìku, 

musí jim být tak kolem dvaceti, stejnì 

jako mnì tenkrát, ho vrátili zpìt k tématu 

lásky, kterým se pøed chvílí zaobíral.

Tìch letmých vášní, zabolelo ho. 

Pokaždé mi pøipadalo, že proderu-li se 

houštinami až na vrchol hory, uvidím 

ztracený, zapovìzený ráj.

Na cestì ale vždy nìkde za rohem 

èíhala hranice, na které pravovìrní chys-

tali v obì� Izáka, Jana Husa, Giordana 

Bruna, Jana Palacha.

Nedalo se jí vyhnout, a tak všechny 

cesty vzhùru byly zároveò i cestami dolù. 

Na co asi myslel podobnì postižený 

Sisyfos?

Nahoøe na mne vždy èekalo zklamání.

Namísto krásného výhledu zase jen 

panorama panelákù. Namísto svobody 

jen nová sada starých pout.

Byl jsem zoufalý a ze zoufalství a ne-

vìdomosti též ubližoval.

Povšiml si, jak celým mìstem korzují 

dvojice, skupinky mládeže smìøující za 

zábavou.

Trochu jim závidìl onu snadnost, se 

kterou dosahují jemu tenkrát zapovìze-

ných vìcí.

Zvláštì snadnost, se kterou mohou 

kamkoliv vyjet.
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Volnost.

Ale kdo by chtìl vrátit èas. Ulevuje si 

od nutkání pohladit nìkterou z tìch 

dívek, øíci jí, jak je krásná.

Stejnì by se mi vysmály, pro nì pøed-

stavuji jen relikt minulosti.

A nikde není øeèeno, že kdyby se èas 

pøece jen dal vrátit, a já vìdìl tenkrát, co 

vím teï, že bych neprožil nìco podob-

ného, ujiš�uje se.

Náhle na nìho jedna z právì jej míje-

jící dvojice dívek pohlédla a usmála se 

mile.

Ruperta naplòuje pocit štìstí. Jen tak 

se na mne usmála a nic se nedìje. Lidé 

se na sebe koneènì mohou jen tak 

usmívat!

Ale jako èasto v takových chvílích 

nìco jej zabolelo. Pøed èím stále utíkám, 

co ve mnì vìzí, jaká minulost mi to nedá 

spát?

Pocit sounáležitosti s tìmi na ulici jej 

však znovu pøivádí k radosti z toho, že 

èerná mùra, zlý sen, už nevisí nad 

mìstem.

Vrací se uvolnìnì ke svým úvahám: 

Jak mohl teenager soustøedìný pouze 

na sebe a na své hledání smyslu života  

v dívèích úsmìvech, v jejich klínech, po-

chopit tu falešnou hru, kterou s ním hrálo 

to, co se vydávalo za život, opìt se snaží 

zlehèit vinu, kterou poci�uje.

Kdo spolupracoval s režimem, kdo 

pøedstíral, že tìm baziliškùm na plaká-  

tì vìøí, kdo poslušnì mával na 1. máje, 

ten smìl žít ten iluzorní „jako život“ bez 

toho, že by jej dennì vyslýchali, že by ho 

mlátili, zavírali, rozhoøèenì horuje.

Nìkomu to ke spokojenosti opravdu 

staèilo, pomyslel si trpce.

To by èlovìk ale nesmìl pøemýšlet, 

srovnávat, vidìt vìci ne tak, jak je po-
dávaly noviny, televize, žvásty na schù-
zích, neskuteènì debilní hesla na kaž-
dém rohu, ale v jejich nahé stupiditì.

Pøedevším vidìt, rozumìt, to bylo za-
kázáno. Jak je možné, že jsem nedo-
kázal rozluštit, co se dìje, proè se vše 
podobalo stupidním heslùm, stupidním 
lžím stranických potentátù?

Mìl tenkrát pocit, že takový svìt 
vlastnì ani neexistuje, a že on tedy také 
neexistuje. Skuteènou seznával pouze 
pošetilou trýzeò. Ovšem i on byl souèástí 
té mašinérie lživého pøedstírání, vítìzství 
tupé malosti.

Vše bylo šedivé.

Jen kdo se vzbouøil, nabýval barev.

Za cenu šikanování, perzekuce celé 
rodiny, ztráty zamìstnání, nemožnosti 
studovat, nabyl skuteèných barev.

Opravdovost, odvaha vždy nìco stojí.

Rupert se však neodvážil. Již od jeslí 
ho utvrzovali v pøesvìdèení, že jediný 
možný zpùsob života je ten, ze kterého 
se mu dìlalo špatnì, který ho z hloubi 
duše pobuøoval, kterému nerozumìl.

Toužil po nicotì. Ona iluze, nafouk-
nutá bublina kalného štìstí ho již neza-
jímala.

Ale kdo touží po nicotì, hledá zároveò 
plnost. Nejistota se však ukazovala jako 
jediný možný zpùsob života. Nedokázal 
prokouknout. 

Kolem sebe vidìl tajený výsmìch, 
drobné sabotáže, žádné hrdinství, jenom 
krádeže v práci, které mìly podkopávat 
režim, ale ve skuteènosti zvyšovaly zá-
vislost na nìm.

Vìtšina se ve skuteènosti neodvážila 
nièeho jiného než pokryteckého výsmì-
chu, pomlouvání, krádeží v práci, které si 
omlouvala.
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Podpla� dítì
Milan Èechura

JINÝ VES KAŽDÁ PES

„Je to dìsný,“ øekl jsem a zatváøil se, 

jako bych právì nìco špatného snìdl.

„Co je dìsný?“ zeptala se žena.

„Vánoce,“ vyjelo ze mì.

„No, blíží se, a co?“ Žena odložila kni-

hu, v níž èetla. „A proè jsou dìsný?“

„Dárky, zase budeme muset shánìt 

dárky.“

„No jo, to máš pravdu,“ pøivøela oèi. 

„Já bych to ale jako problém nevidìla. 

Koupíme všem vnouèatùm knížky, jako 

každý rok. Stejnì na nic jinýho nemáme 

a dospìlákùm už dávno žádný dárky 

nedáváme,“ zhodnotila celkem pøesnì 

naši finanèní dùchodcovskou situaci.

„Knížky, knížky,“ vrèel jsem. „Nikdo     

z tìch sedmi malejch vùbec neète. To 

mají po rodièích.“

„To je fakt dìsný,“ pøitakala žena.      

„A co s tím udìláme?“

„Víš co, vymysli nìco,“ pøehrál jsem 

zodpovìdnost na ni.

„Tak dík,“ øekla a vypadalo to, že se 

opravdu zamyslela. Asi pìt minut bylo 

ticho.

„Pøišla jsi na nìco?“ Už mi ten její 

soustøedìný výraz zaèal lézt na nervy.

„Nooo,“ protáhla svoji odpovìï. „Nutit 

je k tomu nemùžeme.“

„To by blbej neøek,“ vypadlo mi z huby. 

Nìkdy to se mnou fakt nemá lehké.

„Hele nech si to, tak vymysli nìco     

ty, když jsi tak chytrej.“ Zaškaredila se     

a šlehla po mnì pohledem.

„No jo, no jo,“ bruèel jsem smíølivì. 

Nebál jsem se, že by k situaci, kdy bych 

musel nìco vymýšlet, došlo. Výraz její 

tváøe ji totiž usvìdèoval, že opravdu na 

nìco pøišla. Natolik ji už za tìch ètyøicet 

let, co jsme spolu, znám.

„Tak chceš vìdìt, co mì napadlo,“ 

š�ouchla mì do boku.

„Jasnì,“ zašklebil jsem se, jednak      

z nedoèkavosti a jednak proto, že mì to 

š�ouchnutí docela bolelo.

„My je totiž zkorumpujeme,“ vyvalila 

na mì své hnìdé oèi.

„Myslíš, že je jako podplatíme?“ Brada 

mi spadla skoro až na zem.

„Pøesnì tak,“ øekla žena. „My jim ke 

každé knížce dáme ještì pìtistovku.“

V pøíští pùlminutì jsem provedl nì-

kolik úkonù najednou, což byl na mì 

neuvìøitelný výkon. Vynásobil jsem pì-

tistovku sedmi vnouèaty, okamžitì mne 

napadlo, že mùžeme ušetøit za knížky,       

a ještì jsem to staèil sdìlit korupènici.

 „Ty seš hroznej,“ zavrtìla hlavou na 

znamení nesouhlasu. „Pìtistovku dosta-

nou  pouze v tom pøípadì, že tu knížku 

pøeètou. A jak jim to sdìlíme, to bude na 

tobì. Jsi pøece spisoš.“

Toto ponìkud pejorativní oznaèení mé 

záliby jsem pøešel bez povšimnutí, ne- 

bo� jsem se nadchnul. Jsem schopen 

nadchnout se pro každou blbost. Výsled-

kem byl následující text, urèený nej-

mladší generaci rodu.

Milý, -á (jméno vnuka èi vnuèky).      

Øekl jsem si, že bez práce nejsou kolá- 

èe a rozhodl se to pøísloví pøenést i na 

dárky.

Co to znamená?

Pøinesl jsem ti k Vánocùm knihu 
(název knihy). To je sám o sobì hezký 
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dárek. Já ho ale ještì zvìtším, a to         
o 500,- Kè.

Má to ovšem háèek. Musíš si tu 
knížku v nejbližší dobì pøeèíst, poté s ní 
pøijít k babi a dìdovi, se kterými jsem se 
domluvil, svými slovy jim povyprávìt       
o jejím obsahu a zodpovìdìt správnì tøi 
zvídavé otázky, týkající se této knihy.

Pak bude ta pìtistovka tvoje a hned    
ji dostaneš. Jen tì upozoròuji, že oni tu 
knihu èetli, takže žádné velké vymýšlení. 
Mùže být jen úplnì malièké.

Zaèni tedy hned èíst a dìda s babi se 
už tìší na tvoji návštìvu.

Tvùj Ježíšek

Rádio hrálo koledy. Jako každý rok. 
No jo, Vánoce. Letos ovšem byly trochu 
jiné. Korupèní. Tìšil jsem se, jako už 
dlouho ne. Žena sedící vedle mì vy-
padala taky nadrženì. Myslím emoènì 
nadrženì, aby nedošlo k omylu.

„Tak copak asi ten Ježíšek pøinesl?“ 
Už jsem to nemohl vydržet. Usmívali 
jsme se po celou dobu rozbalování dár-
kù. Nejvíc jsme se tlemili, když došlo na 
ty naše. Pézetky (naše soukromé ozna-
èení pro vnouèata – posraná zlatíèka) je 
rozbalovaly s blahosklonným výrazem  
ve tváøi. Asi tušily, co se skrývá pod 
obalem. Pak na chvíli zavládlo ticho pøi 
ètení vysvìtlovacího dopisu. Ponìkud 
rozpaèité. Po pravdì øeèeno, nebylo se 
èemu divit. To tu ještì nebylo. S úplat-
káøstvím v této formì se žádný z tìch 
malých tvorù nikdy nesetkal. Na rozdíl od 
kladných reakcí dospìlé èásti rodiny 
vyjádøil pocity pubescentní družiny její 
nejstarší èlen.

„No, nevím, jestli se k tomu kvùli pì-
tikilu pøinutím.“

Zbytek nejkrásnìjších svátkù v roce 
se ponìkud rozplizl. Jinak to ani vyjádøit 
nelze.

„Je to v prdeli,“ nahradil jsem slovo 

„dìsný“ expresivnìjším výrazem. „Kam 

se ten svìt øítí. Už ani úplatky neza-

bírají.“

Žena nic neøíkala a tváøila se zádum-

èivì. Oèi mìla vlahé.

„Už jsou to tøi nedìle," pokraèoval 

jsem v chmurném pøemítání, „a ani �uk. 

Vùbec nikdo se neozval.“

„Musíš být trpìlivý,“ snažila se žena, 

ale bylo vidìt, že svým slovùm pøíliš 

nevìøí.

„Vykašlu se na to,“ surfoval jsem na-

dále na depresivní vlnì. „Pøíštì ty prachy 

radši prochlastám,“ dal jsem vyniknout 

temnìjší stránce své povahy. „A jestli 

dneska nepøijdou, tak prochlastám i ty-

hle,“ zadíval jsem se na sedm obálek      

s motivaèními pìtistovkami.

Nebýt psa, který se zuøivì rozštìkal, 

tak jsem ten zvonek pøeslechl. Za dveø-

mi stál první èlen ètenáøské delegace, 

rozhlížel se, jako by se obával, že ho 

nìkdo uvidí a pak zašeptal. „Tak jsem 

tady skrz tu knížku.“

Nechci ten pøíbìh umìle prodlužovat. 

Otázky byly zodpovìzeny, úplatek pøe-

dán a bìhem ètrnácti dnù zmizely v kap-

sách malých ctitelù krásné literatury         

i zbývající obálky.

„Tak vidíš,“ usmála se uvolnìnì žena. 

„Povedlo se.“ Sedìli jsme u kuchyòské-

ho stolu a bylo nám dobøe.

„Jo,“ pokýval jsem hlavou. „Byl to 

dobrý nápad. Jen mám takový pocit, že 

by to chtìlo pro pøíštì nìjak vylepšit. Aby 

to netrvalo tak dlouho. Ale nevím jak. 

Vymysli nìco.“

Na odpovìï jsem nemusel èekat 

dlouho.

„Je to jasný,“ upøela na mì žena oèi. 

„Pøíštì bude v té obálce tisícovka.“
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(21. roèník 2016)

tears of joy
rain drops run up the window
of home bound plane

Slzy z radosti 
déš� jde vzhùru po oknì
pøistávám doma

Rudyševová Natalija
(Rusko - USA)

rainy summer
just the scarecrow‘s hat
visible above the grass

deštivé léto
jen strašákùv klobouk
je vidìt nad trávou

Ljudmila Hristova
(Bulharsko)

drought
the babbling brook
losing its voice

sucho
bublající potok
ztrácí hlas

Barnabas Ikeoluwa Adeleke
(Nigérie)

at gust of wind
quiet shadows of trees
quarrel

Náraz vìtru
tichých stínù stromù
hádka

Predrag Pera Èikariæ
(Srbsko)

above the cemetery:
the Big Dipper
catches a falling star

nad høbitovem:
Velký vùz chytá 
hvìzdu, co padá

Valorie Broadhurst
Woerdehoffová
(USA)

Someone once loved –
unnamed sepia photo
from before the quake

Nìkdo jednou mìl rád –
fotku sépie bez jména
pøed zemìtøesením

McMurray David
(Kanada, profesor
vyuèující v Kagošimì)

The oceans now
One SOS message
In millions of bottles

Oceány teï:
jedna SOS zpráva
v miliónech láhví

Viviane Leiteová
(Brazílie, Mauá)

all eyes
wide open
aquarium

všechny oèi
vykulené
akvárium

Quendryth Young
(Austrálie)

Visiting hours…
mum keeps looking for
her forget-me-nots

Návštìvní doba...
mamka poøád hledá
své pomnìnky

Keith A. Simmonds
(Barbadosan žijící 
ve Francii)

typhoon arriving...
the farmer's hat
upon his chest

Tajfun je tady...
farmáøùv klobouk
smeknut na prsa

Michael G. John
(Filipíny)

burning sun
a tortoise dragging
its own thirst

praží slunce
želva vleèe i
vlastní žízeò

Susana Mabel Beatriz
Raffaellová
(Argentina)

army of sunflowers
again peace becomes
war somewhere

armáda sluneènic
zas klid nastává 
válka kdesi

Dietmar Tauchner
(Rakousko)

Kusamakura XV.
v pøekladech Milana Šedivého
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in a peaceful field
elephants' memories 
of human cruelty

v mírovém poli
stále sloní vzpomínky
na lidskou krutost

Ed Bremson
(USA)

touch…
the snail curls within
its shell

dotyk...
hned šneèí závin
v ulitì

Tanja Dikova
(Bulharsko)

summer morning...
shimmering sunshine
                              splashes
down the waterfall

letní ráno...
mihotavý svit cákl
dolù vodopád

David Simmonds
(Velká Británie)

Up
Down
Waving Seagull!

Vzhùru
Dolù
Mává racek!

Siamak Aghazeinali
(Kanada)

Two full moons
up in the sky
down in the pond

Dva úplòky
na nebi
na rybníce

Katadžama Širo
(Japonsko)

lover's grave
a wandering butterfly
stops and folds its wings

milenèin hrob
toulavý motýl klesl
spojuje køídla

David Cobb
(Velká Británie)

a century – plant
whether I will live to see
its blossom?

sto let – rostlina
budu živa, uvidím
ji vykvést?

Diana Petkova
(Bulharsko)

midwinter
the darkness inside
a birdhouse

v pùli zimy
je tmavo vevnitø
ptaèí budky

Meik Blöttenberger
(USA)

sprawling naked
in the sun
the new-ploughed field

rozvalené nahé
na slunci
zorané pole

Leonard Lavery
(Velká Británie)

cancer ward –
young nurses discuss
last night party

onkologie –
mladé sestøièky
probírají párty

Origa
(USA)

bending to a flower
to my shoulder
a butterfly

nahýbá se pro kvìt
k mému rameni
motýl

Marshall Hryciuk
(Kanada)

Gently stroking
the cherry blossom blown
on her Braille book.

Jemné hlazení
kvìt tøešnì jí pøistál
na Braillovì písmu.

Vassilis Comporozos
(Øecko)

snipped
lilac flower still knows
how to open

snítka
šeøíku stále ví
jak se rozvít

Višnu P. Kapoor
(Indie)
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Massively
Rising
Summer clouds

Mohutnì
Rostoucí
Letní mraky

Kitadžima Ai
(Japonsko)

rush hour
the homeless man
snoring loudly

dopravní špièka
bezdomovec
chrápe nahlas

Maria Tomczaková
(Polsko)

(22. roèník 2017)

starving refugee
a hand approaches her mouth
with a microphone

uprchlá má hlad
k ústùm zdvihá se ruka
s mikrofonem

Indra Neil Mekala 
(Indie)

refreshing water
from a decrepit well...
the old man's wisdom

z prastaré studnì
obèerstvující voda...
moudrost starcova

Kuznìcovová Natalija
(Rusko)

Trees in gowns
of autumn hues
tremble in the wind

Stromy v rouchu
podzimních barev
chvìjí se vìtrem

Kit Radcliffe
(Velká Británie)

just born
a mushroom lifts its cap
towards the sun

teï vyhlédla
houba vystrkuje èapku
pøímo k slunci

Vitasoviæ Ðermano
(Chorvatsko)

rubble
a child picks up a toy
collateral damage

štìrk
dítì zvedá hraèku
z toho kouká újma

Jocelyn Ajami
(USA)

a silent veteran
sips a cup of sorrow –
in a shot

tichý veterán
srká z šálku zármutku –
støílí se

Jovanka Božiæová
(Srbsko)

dandelion seeds
on the wind
graduation day

Padáèky smetánky
ve vìtru
v absolventský den

Cristina Apetreiová
(Rumunsko)

summer drought –
the only green
a raven's sheen

letní sucho –
jedinou zelení
havraní lesk 

Clayton Beach 
(USA)

picking mulberries –
your lips more blue
than the lizard's tongue

sbíráme moruše –
rty máš modøejší
než ještìrka jazyk

Gregory Piko
(Austrálie)

Little by little
moon is undressing
her cloudy kimono

Kousek po kousku
mìsíc jí svléká
kimono z mrakù

Vasile Moldovan
(Rumunsko)

wrinkled hands
the fisherman patches 
                              the net
with his memories

vrásèité ruce
rybáø záplatuje sí�
vzpomínkami

Zdenka Mlinarová
(Chorvatsko)

(Dokonèení v pøíštím èísle)
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Asexuální Venuše
Ivo Fencl 

SNY

V období, kdy byla Alenka ještì hol-
kou a já pøi smyslech, jsem jednou sedìl 
v její pùdní hvìzdárnì a dalekohledem 
osahával nekoneènì vzdálenou planetu 
Venuši. Tu nìkdo zaklepal na dveøe. 
„Dále?“

Byli to Jirka s Alenou. Jí bylo osm let, 
jemu deset. Hráli si ještì pøed chvílí u nìj 
doma (naproti pøes ulici) s maketami 
dopravních znaèek a nadjezdových 
køižovatek. Jirka totiž dostával od táty 
drahá autíèka a Alenku taky zaujala;  
byla až neuvìøitelnì všestranná. Ale   
teï stáli tady. Vedle mì. A já slyšel: 
"Pozoruješ Venuši?"

„Ano. A samozøejmì ne tu vìstonic-
kou.“

Alena se mì v tu chvíli spíš ze sluš-
nosti zeptala: „Jaké jsou tvé názory na tu 
planetu?“

Jak ten dotaz padl, hned jsem vidìl, 
že si už zase pøipadá o sto tun maza-
nìjší než já. V posledních letech se nic-
ménì zaobírám myšlenkou, že snad 
veškeré dìti jsou, než je zkazí školy, 
chytøejší než dospìlí. Každé podobné 
zobecnìní sice kulhá, jistì, ale s výjim-
kami to platí v Africe, Kamerunu, Èadu, 
Grónsku a všude.

„Co si o té planetì myslím?“ zeptal 
jsem se øeènicky. „Nu... na Venuši asi 
nežijí živoèichové. Je to jen obrovská, 
vychladlá skála, omletá jako kámen 
kosmem a omlácená meteory jako šika-
novaný zobák na vojnì. Je to jen tupá, 
hloupá rotující koule. A jen Bùh ví, naè    
ji stvoøil.“

Alenka svraštila èelo. „Podle mì by na 
Venuši zvíøata mohla žít.“

Jindy se ovládám. Ovládat se umím 
skoro jako rodilý Brit, napøíklad princ 
William. Ale tenkrát jsem vážnì skøípal 
zuby, až se mi uvolnila šestá plomba 

vlevo. „Aleno! Ty poleno! Jak to mùžeš 
takto barbarsky tvrdit? Dìláš ze sebe 
zase mudrce? Vìdmu? Libuši? Sice máš 
ten nejvìtší dalekohled na Zemi, ale 
Venuše je pøece stále zahalena hustými 
mraky.“

„Jistì, ty pitomèe,“ sykla Alenka Cen-
ková. „Ale mraèna mnì naprosto neva-
dí.“ A ukázala mi na dálku blok s nìjaký-
mi logaritmy a maticemi. „Vypoèítala 
jsem, že na Venuši musí být dýchatelný 
vzduch!“

„Vážnì? Kyslík? Tak to mì podrž.     
To jsem tedy zvìdav.“

„Mùžeme se tam pøece letìt podívat,“ 
øekla. S Jirkou zmizeli v laboratoøi a té-
hož dne zaèala stavba meziplanetární 
rakety.

Jsem trochu snob a jen jednou jsem 
za nimi zašel. Vlastnì z jiného dùvodu 
jsem byl tak pyšný. Protože mnou lom-
covala skrytá závist lempla.

„Aleno! Proè nezadáš práce nìjaké 
firmì Ba�a anebo do Bruselu? Penìz 
pøece máš jako šlupek, to díky všem tìm 
svým dosavadním objevùm! Urèitì máš 
víc zla�ákù, než jich mívala v truhle na 
pùdì vily Vilekuly ta slavná Pipi.“

„O fikce z knih nejde,“ odsekla. „Ne, 
ani Donaldu Trumpovi bych to nezadala.“ 
To øekla pøímoèaøe a prostì. „Jsem 
vždycky svá.“

Poklepala mi po chvíli na hlavu fran-
couzským klíèem. „Natož to dát Indo-
èínì. Korejcùm. Spadl jsi snad na šíšu     
z jahody, ty suchare? Osobnì jsem ne-
podepsala pražádné dohody s Èínou.     
A ani s Putinem ne.“ Nato zase zmizeli     
s Jiøím v laboratoøi.

Dny ubíhaly. Z laboratoøe znìl èasto 
smích. Dìti, už to vím, pøesnì chápou, 
co dìlají. Ale já tehdy ještì nepochopil 
nic a pøi každé zprávì o pokroku stavby 
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si dìlal na èele koleèko. Inu, byl jsem až 
moc dospìlý. Až pøíliš bigotní i nedomrlý. 
Ale pøešlo mì to. Trojstupòová raketa 
jednoho rána okrovì záøila na startova- 
cí rampì uprostøed Aleniny zahrady.       
S výjimkou èervené špièky, v jejímž nitru 
se skvìly útulné kabiny, splývala do-
konale se zelení a okrem okolí. Na let 
jsme se pøipravovali peèlivì dva dni. Èetl 
jsem První lidé na Mìsíci (H. G. Wells), 
holil se, zabìhal si... Nato jsme já, Ale- 
na a Jiøí nastoupili do modulu, usedli    
do plebejských pletených køesel. Uplynu-
ly ještì dvì minuty. Tikalo nìco, pak     
se ozvala rána. Startovali jsme. Tedy 
úspìch. V pøíštích okamžicích jsme 
opouštìli troposféru a švihali si to jako 
Lauda ionosférou. Let trval pìt dní.

Pìt dní a pìt nocí. Nemìli jsme ani 
rádio. Pak špièka rakety vnikla do mrakù.

„Já to øíkal,“ ušklíbl jsem se ïábelsky.
„Odeberu vzorky,“ øekla prostì. Stiskla 

knoflík. Patøil ke glasturbnímu vysavaèi 
zabudovanému do boku.

„Je to prach zvíøený a zdvižený od 
povrchu?“ zeptal jsem se.

„Nejen ten. Koukej. Tenhle je i ga-
laktický.“ Hrsti mìla plné kamínkù.

Pak jsme se propadli níž a další 
dùkaz o pùvodu neprùhledného nebe 
nad Venuší pøineslo pøistání. Ucítili jsme 
náraz. Zvedli jsme netvorné mraèno a to 
mraèno ne a ne se usadit, ale pak se 
viditelnost zvýšila a my spatøili skrze 
okýnka obrovské houby. A... Páni!

Slyšet toho bylo! Cvrkot! A... „Co to 
tady skøípá?“ Registroval jsem syèení     
a chrochtání a chrèení a chlemtání a do-
konce i chechtání. „Copak se to smìje? 
Nežijí snad na Venuši hyeny?“ ptal jsem 
se a vzpomínal na hyeny, které maloval 
v pitoreskní džungli jistý Celník.

„Hned to zjistíme,“ usmála se Alenka. 
Jakmile se usadil prach, uvidìli jsme ty 
potvory pøíšerné a pekelné. Vlastní zlé 
sny! A nevýslovnì ohyzdné.

Jenže dìtem se líbily.

„Já sama nejsem nijak zvláš� hezká,“ 
øekla Alena skromnì, „ale musím øíct, že 
jsou ošklivìjší. Jenže mi to nevadí. My 
se totiž musíme na každého dívat zraky 
jeho milující matky èi družky. A neplivej 
na podlahu.“

Okolo modulu èíhavì stálo nìkolik 
èerných pavoukovcù s chlupatýma noha-
ma a nevyhrávali Bacha. Jen produkovali 
pøíšerné zvuky. Když je Alenka spatøila, 
vykøikla radostí. „Mìla jsem pravdu! 
Zvíøata!“

Skvìli se pøed zraky Pozemš�anù a 
disponovali modrými zobáky. Do dálek 
dalekých vyèuhujícíma, zarudlýma oèi-
ma. Umístìnýma až nahoøe na hlavách, 
asi jako malé kopule.

„Je tu vzduch?“ lapal jsem po dechu.
Alena mrkla na digitální mìøiè kyslíku. 

„Ano. Ale bohužel dost øídký. Chce to 
pøece jen tøi skafandry.“

Tu mìøiè (vyèuhující z modulu) zmizel 
v útrobách žrouta. „Mlask!“

Oèi jedlíka se spokojenì blýskly. Ze 
chøtánu se vzápìtí vyvalil pavouèek. 
Odkutálel se. Rostl. Pøed našimi zraky 
dospìl ve velikána. Nato se on i rodièe 
chutì vrhli na naši kovovou loï.

„Možná jsou zamilovaní i do lidí,“ 
prohodila Alenka, kterou útok nevyvedl   
z míry. „Ale barevné kovy milují na sto 
procent.“

Nemýlila se. Ty bestie prahly roz-
chroupat vše ocelové a rodit potomky. 
Tkvìl v tom i zdejší politický systém. 
Jeho princip. A útok byl surový. Ale 
nezabránil Jiøímu a mnì ve fotogra-
fování. „Chcete ještì nìco vidìt?“ ze-
ptala se znièehonic Alenka.

Obrátil jsem se k ní a civìl do ústí 
revolveru! Ne! Tento sen já nesnesu. 
Což za svùj skepticismus zasloužím 
smrt? Neubránil jsem se hysterii a smí-
chu: „Ali! Neblbni! Chceš vymýtit ty pa-
vouky? To se nám nemùže povést. 
Støely, uvidíš, leda zazvoní o hrudì         
a odrazí se. My lidé jsme ten prach.     
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Ten skuteèný prach. Máme to marné. 
Pøedem.“

„Ne. Nemáme. Ty zbabìlý kojote! 
Psoune. Pleteš se. Jiøí, nech ho být! 
Mám speciální náboje. Hej, miláèci, 
zadržte dech.“ Nato bleskurychle poo-
tevøela okno a tøikrát vypálila.

Jedna zrovna zrozená pøíšera vy-
buchla jako granát. Bylo to možné? Ano. 
Najednou jsem zíral jenom na hromádku 
popela. Z pavouka víc nezbylo. Znièila 
ještì asi dvacet pøíšer, ale nedaly se       
a ledacos železného z lodi už zbaštily. 
Takže byly s to rodit mladé. Ti mladí 
dospívali v nìkolika minutách a spolu       
s rodièi útoèili jako zjednaní. Ale Alena      
s poklidem a odìna v úhledném ska-
fandru zamíøila na vycházku do místní 
pøírody. Ïáblové šli po ní, jenže holèiè- 
ka nebyla železná, nýbrž z masa, a tak 
ochabli. Alenka ne a stala se královnou 
ostrostøelcù. Pohodlnì pavouky likvido-
vala.

„Jsou to jen stroje,“ hlásila vysílaèkou. 
„Zavøete to okno, blbci! Jsem na dobré 
vlnì. Víte, jaká mì napadla teorie?“

„Dostateènì šílená, aby byla prav-
divá?“ zeptal jsem se v neèekaném, 
chvilkovém vznìtu.

„Venuše bývala obydlena lidmi a ti vy-
nalezli pavouky. Proè? Do válek. Naèež 
lidé vymøeli.“

Zatímco pøednášela skrz mikrofony 
jako na Sorbonnì, støílela co pistolnice 
na Divokém západì a bylo to poèíná-    
ní spornì dvojaké a divé. Skloubila    
však nemožné. Postupnì explodovalo   
na tøicet dalších kovových Venušanù.          
A ostatní? Znatelnì netruchlili. Laènì 
žrali trosky a rodili skrz vlastní chøtány 
nové a nové dìti. Zas a zas. Nevyluèuji, 
že podobný princip už byl patentován        
v pozemské literatuøe, nicménì dosud 
nikdo neuhádl, že by to fungovalo v tom-
hle tempu. Tu... Alena mi podává re-
volver, jako bych to vidìl dnes. Hlesne: 
„Vzdávám to.“

„Proè?“

„Ponìvadž nevidím konce.“ Ale já       
a Jirka jsme øekli, a� se proboha vzpa-
matuje. Tak se �ukla do èela, zpod pøí-
strojové desky vyòala sprej a postøíkala 
další desítku pavoukù. Hle, vypaøili se.

„Kdes to vzala?“

„To musíš mít tady. Ne, v Bibli to není. 
Nenajdeš to tam. Ale nìco podobného 
vynalezl už profesor Myšpulín a já... 
Tohle je korektní. Pøevzala jsem dobrý 
nápad.“ A pokraèovala ve vraždìní. 
Eliminovala i posledního pavouka. „Pojï-
me,“ øekla.

Pouští jsme se plahoèili hodiny, než 
jsme v dáli zaregistrovali obrys. Pøiložila 
k oèím triedr. Podala mi jej a žasl jsem. 
Vbrzku jsme stáli u paty ètyøbarevné-   
ho monumentu. Rašil z pouštì ke hvìz-
dám. Ó, stavebnicová pyramido. Masive 
vyrobený z obdélných balvanù. Ve výši 
se stìny soumìrnì vyvracejí ven a zase 
ustupují dovnitø. Následuje stvol. Stonek. 
Nad tím se kolos závratnì rozšíøí. V dal-
ší architektonické sekvenci se stìny 
soumìrnì prohnou dovnitø a až špièka 
onoho poháru je kostièkovou pyramidou. 
Pøekvapením byl úzký a brzy vertikální 
tunel uvnitø, který nìkdo vybavil stupy. 
Poutníci jako my díky žebøíku šplhají až 
sto deset metrù nad pouš�. Z vrcholu 
jsme se rozhlédli do písku bez konce. 
„Pozor!“ vyjekl Jirka. Právem. Uprostøed 
plošiny zela ještì jedna šachta se 
žebøíkem, jemuž jsem neodolal. Po pa-
desáti metrech sestupu (Jiøí a Alena šli 
za mnou) pøišel výstupek, ale drolil se 
pod botou. Proè jsme tak riskovali? Sám 
nevím. Já byl puzen zvìdavostí a ostatní 
motivace neumím racionálnì vysvìtlit.

Ani Hillary to neumìl.

Pøesto se nám bláznovství vymstilo! 
Archeologové vždy riskují. Pøátelé mì 
dost nestabilizovali, bota sklouzla a mùj 
pád by skonèila Zubatá. Kdyby ji nena-
hradilo pružné síto. Náhle jsem spoèíval 
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na nìm, a když jsem posvítil baterkou 
dolù, paprsky se odrazily od trojúhelní-
kového sarkofágu. Objala mì hrùza. 
Hrùza – pøi pohledu na pøíšeru. Spí?

Nebo je už tisíc let mrtvá? Byl to du-
hový had s èervenavým ocasem, s pá-
rem nohou a jedinou rukou vyèuhující ze 
žluti tìla. Šedá hlava obøí a ještìøí. 
Spoèíval na tváøi a vidìl jsem dìsuplné 
èelisti; ještì dnes mì pøekvapuje, že 
jsem dokázal poøídit snímky. Jak vzpo-
mínám, cítil jsem dokonce nadšení. Toto 
byl urèitì pùvodní Venušan. Pravý!

Kamarádi na mì volali dutinou, ale 
jelikož nemìli lana, vypadalo to, že na 
sítku umøu. Ale zpozoroval jsem knoflík. 
Sotva jsem jej stlaèil, sítìné lùžko prav-

dy vystøelilo jako ve snu vzhùru hnáno 
neviditelnou pružinou. Frrrr! Alena s Jiøí-
kem skoro nestaèili uskoèit, když se 
kolem jejich nosù drátìnka mihla stále 
rostoucí rychlostí.

Ale zasekla se. Ustrnula! A já se 
vznesl do molekul zdejšího prachu a letìl 
i obloukem našeho pøíbìhu. Ó! Jak to, že 
jsem se vzápìtí nezabil pádem? Písky 
nìhy panují Venuši. Vstal jsem snad pùl 
kilometru od monumentu a polámaného 
nemìl nic. Poèkal jsem na kamarády. 
Spolu jsme se vrátili i na Zemi. Ale když 
jsem se po letech Aleny ptal, jak se na 
„planetì lásky“ cítila, jenom stroze 
odsekla: „Víckrát bych na Venuši už 
neletìla, mùj milej.“

Flexibilita          

Každý se už dneska nežení, každá 
nevdává, ale dejme tomu, že se nìkdo 
ožení. Chodí do zamìstnání, jeho žena 
chodí do zamìstnání, a tak si vezmou 
hypotéku a postaví si dùm. U domu 
budou mít zahrádku, na zahrádce tráv-
níky, záhonky, stromy, keøíèky a na pís-
kovišti si tam budou hrát jejich dìtièky.

Pak pøijde tatínek o zamìstnání. 
Žádné zle. Žijeme v dobì, kdy máme 
být, jak nám ti moudøí doporuèují, flexi-
bilní. Když tatínek nesežene nové za-
mìstnání v místì bydlištì, ve mìstì, kde 
mají na hypotéku postavený domeèek, 
sežene ho jinde a tøeba i nìkde v cizinì. 
Když pøijde o práci i  maminka, mùže si 
taky najít práci nìkde úplnì jinde. Jinde, 
než kde doposud bydlela, a jinde, než 
kde teï pracuje tatínek. 

Další postpravdy
Stanislav Bukovský

Dùm se za tìchto okolností tøeba 
prodá, moc se ale za nìj nedostane. Hy-
potéka se sice poctivì splácela, ale 
umoøovaly se hlavnì úroky, øadu let se 
odbornì øeèeno obsluhoval dluh, a tak se 
vlastnì skoro nic nezaplatilo a dùm, a tu-
díž i peníze z jeho prodeje patøí bance.

Jestliže se teï manželé rozvedou, 
budou mít možná dìti ve støídavé péèi. 
Dìti pak budou flexibilní odmalièka. Do 
školy budou chodit tøeba jeden týden      
v jednom mìstì, druhý v mìstì jiném. 
Budou-li rodièe bydlet každý v jiné zemi, 
budou se dìti moci uèit každý týden        
v jiném jazyce. Než školu vychodí, tak 
možná jejich rodièe nìkolikrát zmìní se 
zamìstnáním i zemi, do níž budou za 
nimi dojíždìt za støídavou péèí. Vydìlají 
na tom, protože si osvojí více jazykù,       
a jak známo, kolik jazykù umíš, tolikrát  
jsi èlovìk. 
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Ochrana pøírody

V minulosti se pøíroda nešetøila, lesy 
se žïáøily, zvìø se lovila pro užitek i pro 
zábavu, se šelmami se neznalo slitování. 
Šelmy žádnému zodpovìdnému hajné-
mu do revíru nesmìly. Èlovìk pøírodu 
krotil a slavnì nad ní vítìzil.

Dnes se pøíroda chrání. I šelmy se 
vzaly na milost. Zakládají se národní 
parky, chránìná území, chrání se i aleje 
a památné stromy. Zvíøata ohrožená 
vyhynutím, a neustále jich pøibývá, se 
pøísnì chrání, èasto až do doby, dokud 
zcela nevyhynou.

Aby si lidé pøírody užili, proè by ji ji-
nak mìli chránit než proto, aby se z ní     
a v ní jejími krásami tìšili, budují na ho-
rách, kde je nejzachovalejší, lyžaøské 
sjezdovky technickým snìhem zasnìžo-
vané, pøíjezdové silnice k nim, parko-
vištì, ubytovací, restauraèní a zábavná 
zaøízení, bazény s vyhøívanou vodou, 
fitness centra a pùjèovny jízdních kol.

V zemìdìlství se využívá ke zvýšení 
výnosù a pro likvidaci škùdcù a plevelù 
èím dále tím více chemických prostøed-
kù. Zemìdìlská pùda se zastavuje, 
budují se dálnice, silnice a golfová høištì. 
Pøíroda je naše priorita, ale také je tøe- 
ba myslet a chovat se ekonomicky. To je 
bez diskuse.

Tak je tomu u nás a je tøeba zdùraznit, 
že rozsah zalesnìných oblastí zùstává   
v èeských zemích zachován. Pøíroda se 
chrání, ale tìžko øíct, zda je na tom èím 
dál lépe èi hùøe. Tøeba motýly už skoro 
není vidìt. Ale každopádnì lze kon-
statovat, že jsme na tom u nás s ochra-
nou pøírody lépe než tøeba v Africe a vù-
bec ve všech svìtadílech v oblastech      
s deštnými pralesy, v Arktidì, v moøích     
a oceánech, zkrátka všude.

Pøesto se pøíroda nedá. Vylovily se     
z velké èásti ryby? Zato se rozmnožily 
medúzy. Nejsou už vidìt koroptve           

a zajíci? Zato jsou vidìt straky a pùda   
je všude rozrytá od prasat. A co teprve 
jak se daøí potkanùm, klíš�atùm a bak-
teriím. I to jsou tvorové boží a nebuïme 
rasisti, neupøednostòujme jedny nad 
druhými.

Vymírají jilmy, jasany a všelijaké 
kytièky, co byly døíve bìžné? Nevadí. 
Daøí se invazivním druhùm, jež druhy 
døíve hojné a teï vzácné i vyhynulé, 
bohatì nahradily. Jak se jenom daøí 
bolševníku, køídlatce, netýkavce! A� se 
èlovìk jak chce snaží, nad pøírodou 
nezvítìzí.

Kázeò

Za starých èasù na to, aby lidé øádnì 
pracovali a chovali se spoøádanì, do-
hlíželi drábové. Pozdìji spíš policajti, 
èetníci a policejní informátoøi. Strážci 
poøádku mìli potøebnou autoritu, když 
nìkomu naøezali, v žádném pøípadì ho 
nenapadlo si stìžovat. Bylo-li tøeba 
pøitvrdit, byli tu od toho kati. Bylo to 
praktické a nepøeplòovaly se vìznice, 
což rozhodnì nejsou žádné nápravné 
ústavy, ale zaøízení pro zvyšování kva-
lifikace zloèincù. Platilo: žádní zloèinci, 
žádné zloèiny.

Lidé urození se vychovávali sami me-
zi sebou. Mìli na to šavle, meèe a pisto-
le. Každý si to rozmyslel, než øekl nebo 
udìlal nìco, co øíkat nebo dìlat nemìl. 
Høbitovy se plnily hulváty, rváèi, ale i chu-
dáky, kteøí se znelíbili. Když se kácí les, 
tak létají tøísky. Nedá èi spíš nedalo se 
nic dìlat, poøádek musel být a dbát 
muselo se pøedevším na èest.

Když bylo zapotøebí, aby si hlavnì 
dìti nìco na celý život zapamatovaly      
a na stará kolena to pak jako starci sdì-
lily svým potomkùm, tøeba kde se umístil 
mezník mezi pozemky, seøezali je na tom 
pamìtihodném místì. Øíkalo se tomu,  
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že takové dítì dostalo na pamìtnou. 
Bylo to jednoduché a osvìdèilo se to.

Rodièe a uèitelé vyznávali zásadu, že 
škoda rány, která padne vedle. Z takto 
vychovaných dìtí vyrostli vesmìs slušní 
obèané. Vymykaly se jen nìkteré dìti     
z lepších rodin. Tìm se øíkávalo zlatá 
mládež.

Zato dnes každé dítì ví, co jsou lidská 
práva a co je demokracie. Podívat se teï 
na dítì pøísnì už by mohlo mít pro jeho 
budoucí duševní vývoj nedozírné ná-
sledky. I bez toho jsou témìø všechny 
dìti frustrované, vystresované, trauma-
tizované nebo hyperaktivní, autistické, 
trpící dyslexií, dysgrafií, dyslalií a jinými 
dysfunkcemi. Pøísnost a lpìní na po-
øádku by dìti nepøežily.

Umìní 

Velký demiurg stvoøil nepøeberné 
množství výtvorù ve formì nejrùznìjších 
tvorù. Stvoøil ostatnì i to ostatní, také 
rostliny a i neživou, možná že jen 
zdánlivì neživou, pøírodu. Nejvíc nás   
ale zajímají tvorové, nebo� sami mezi nì 
patøíme, a protože se hýbají. Jsou to 
svým zpùsobem mobily schopné samo-
reprodukce. 

Tvùrce èasem nìkteré své výtvory, 
když se mu pøestanou líbit, ze svìta 
sprovodí. S jinými experimentuje, vylep-
šuje je, dokud v nich nenajde zalíbení. 
Nìkteré považuje za hotové a dále do 
nich už nezasahuje, zatímco jiné mìní 
neustále ve snaze dosáhnout co nejvìtší 
dokonalosti. Dalo by se i øíct, že je Velká 
hraèièka.

Ve svém tvùrèím úsilí mìl rùzná 
období. Nejprve vytváøel, jak to chtìl již 
Komenský, aby se postupovalo od jed-
noduššího ke složitìjšímu, malé a ne-
komplikované artefakty. Zkoušel rùzné 
smìry, nikdy neustrnul, stále hledal.

Nejzdaøilejšími pøedstaviteli realis-
tického období jsou nìkteøí savci jako 
tøeba kùò, antilopa nebo žena. Muž se 
už tak nepovedl, toho asi bude zapotøebí 
trochu vylepšit. Pøedstaviteli groteskní 
stylizace jsou napøíklad žirafa nebo 
hroch. Surrealismus dobøe reprezentuje 
ptakopysk. Královstvím surrealismu jsou 
však hlubiny oceánù. Lze tam spatøit, 
pokud v té tmì lze vùbec nìco spatøit, 
díla tak fantastická, že by si nìco ta-
kového ani Hieronymus Bosch a Sal-
vador Dalí nedokázali pøedstavit. Happe-
ningy pøedvádìjí z dopuštìní Velkého 
demiurga nejèastìji ptáci, tøeba tetøevi, 
krocani a pávi. Ale také mnohé ryby       
a dokonce i lidé. Krásnými pøedstaviteli 
op-artu jsou zebry, tygøi, mloci skvrnití èi 
slepice kropenky.

Umìlci se snaží napodobit Velkého 
demiurga, leè marnì. Hyperrealisti 
mohou dìlat co chtìjí, ale dokonalosti 
nedosáhnou. I když povrchní pozorovatel 
si mùže myslet, že cosi pøesnì zobrazují, 
je to jen tím, že ani jejich zrak není 
dokonalý. Umìlci, kteøí sázejí na fantazii, 
jsou také pouhými žabaøi. A� si vymýšlejí 
sebevìtší nesmysly, v pøírodì jsou ke 
spatøení neskonale vìtší. A co je zvlášt-
ní: zatímco nesmysly umìlcù jsou pou-
hými nesmysly pro nesmysly, neboli l‘art 
pour l‘art, tak i ty nejnesmyslnìjší výtvo-
ry Velkého demiurga jsou ve skuteènos- 
ti funkèní a životaschopné. V oceánech, 
ale tøeba i v obyèejném hnojišti je tako-
vých plno.

Zkrátka výtvarní umìlci nemají žád-
nou šanci pøiblížit se, by� sebeménì, by� 
aspoò trošku k Velkému tvùrci. Snad   
jen hudba je na tom lépe. Samozøejmì 
jen nìkterá, tøeba ta od Johanna Se-
bastiana Bacha. Možná, že i nìkterá 
poezie. Tak to nakonec vidìli už v antice. 
Výtvarní umìlci už tehdy nebyli pova-
žováni za nic víc než za øemeslníky.
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Jak jsem byl na jevišti 
plzeòského Velkého divadla

Marek Velebný

ten úkol poctivì a zaèal jsem s experi-
mentem „vousy“ pár dní pøed koncem 
roku. Sice se mi zdálo, že by i vlasy 
potøebovaly trochu zkrátit, ale holt to 
musím vydržet skoro do konce ledna, 
než skonèí natáèení. No tedy spíš jest-   
li to vydrží okolí. Radìji hned øíkám vì- 
tu z Prodané nevìsty: „Lidièky, nebojte 
se, já nejsem medvìd, já jsem Vašek.“ 
Možná bych mohl suplovat zemøelého 
strejdu, který mìl takovou „Kristovo“ 
image. V práci se mì kolegynì ptala, co 
to mám na puse. Nejdøíve jsem si sáhl 
na tváø, zda na ní nìco nemám, ale pak 
mi došlo, že to je moje doèasná zmìna.

Zaèátkem ledna jsme byli pozváni na 
kostýmovou zkoušku. Setkal jsem se 
tam s mnoha kolegy z rùzných souborù 
Divadla Dialog, nebo� se ke mnì do-
nesla informace, že skoro všechny her-
ce z Dialogu vzali. Vlastnì pøedtím, ješ-
tì než jsem dostal esemesku, jsme mìli     
v polovinì prosince schùzku s režisérem 
filmu, který chtìl všechny uchazeèe po-
znat a vybrat si. Mìli jsme se anglicky 
pøedstavit a øíct krátký výstižný pøíbìh    
v minutì. Jelikož jsem pak šel ještì na 
schùzi spisovatelù, šel jsem k panu 
režisérovi jako jeden z prvních. V rych-
losti jsem si pøipravil nìkolik vìt z pøí-
bìhu z práce a zaujal ho. Ten mikropøí-
bìh nebo já? Od organizátorù jsem mìl 
dovoleno, když jsem potøeboval odejít  
na schùzi, po rozhovoru s režisérem jít 
pryè. Režisér prý s vybranými bude   
chtít ještì mluvit, ale v tom pøípadì všem 
zašlou zprávu. Veèer mi pak na akci 
bývalého Antidivadla Honza Sojka pro-
zradil, že prý jsem byl vybrán, ale chtìl 
jsem si to ovìøit oficiálnì. Za tøi dny pøi-
šla zmínìná esemeska. Co teï? Taková 
vìc se neodmítá. Tak už jen si domluvit 

Na jevišti Divadla Dialog jsem docela 
jako doma. Velké divadlo je naproti 
Dialogu nebo je Dialog naproti Velkému 
divadlu? Na jevišti Velkého divadla jsem 
se poprvé ocitl pøi letních turistických 
prohlídkách divadelního zázemí. Nevím 
už, kolik to je let. Ale teï to bylo trochu 
jinak, tedy úplnì jinak. Mìlo to souvis-
lost i s mým „angažmá“ v Divadle Dialog. 
Informaci o tom, že se bude v Plzni na-
táèet ve Velkém divadle film ve fran-
couzské produkci, jsem zaslechl èi èetl. 
Od vedení Divadla Dialog jsme dostali 
koncem roku nabídku k úèasti na cas-
tingu pro epizodní role do pøipravova-
ného filmu Edmond. Casting pøipravovali 
kolegové, se kterými mám tu èest hrát     
v pøedstavení souboru Spodina, tj. v Go-
golových Hráèích. 

Pøišel jsem relativnì na zaèátku a byl 
jsem asi dvanáctý. Vyfotili si mì, zmì- 
øili, zapsali a bylo to. Tak uvidíme, øíkal 
jsem si. Jakub Zindulka povídal, že chtì-
jí asi padesát lidí a že to budou tako-    
vé štìky na jeden dva natáèecí dny. Tak 
pøed lety jsem na škole byl v komparsu 
Bídníkù s Gerardem Depardieu, co se 
toèili v Plasích, a ve filmu Bez rodiny       
s mým oblíbencem Pierrem Richardem  
v Chotìšovì. Pøed pár lety se k tomu 
pøidalo komparsní „angažmá“ v nìmec-
kém snímku Der Turm, kde jsem si 
zahrál demonstranta.

O to více mne pøekvapila v polovinì 
prosince zpráva z castingové agentury, 
že jsem byl vybrán do epizodní role 
divadelního technika s tøinácti natáèecí-
mi dny. Snad to není jako ta hláška „Byl 
jste vybrán...“ z filmu Srdeèný pozdrav 
ze zemìkoule. Pøi castingu ve zkušebnì 
Divadla Dialog mi sdìlili, že se nemám 
od zaèátku nového roku holit. Vzal jsem 
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volno èi dovolenou. „Ty bláho,“ tøináct 
natáèecích dnù. To se nedá s tìmi kom-
parsy na jeden dva dny srovnat. 

Nìjak jsem nemohl pøed prvním na-
táèecím dnem dospat, že by nervozita? 
Jistì. První den jsme s mnoha kompar-
sisty sedìli v hledišti. Venku jsme pøed 
natáèením a pøi pauze na obìd byli ve 
vyhøívaném stanu na dolní terase Vel-
kého divadla. Kolem mne spousta lidí      
v oblecích „buržoustù“, v napoleonských 
uniformách, dámy v šatech s bohatými 
suknìmi, úèesy nebo parukami apod. To 
ta naše speciální jednotka, tedy skupina 
pìti divadelních technikù, spíš pøipomí-
nala ruské revolucionáøe.

První den byl docela zápøah. Skupina 
hercù sedìla na patrových lavicích, které 
jsme pak mìli odnášet. Byl jsem rád, že 
mi kolega Ivošek pomohl. Vždy� jsme již 
sehraná dvojka, když jsme pøed nìko-
lika lety byli angažování do pøedstavení 
hry Honzy Sojky Hodina historie, do ro- 
le zmatených slabomyslných školníkù. 
Takové úlohy by nám šly. Také spolu 
hrajeme i v Gogolových Hráèích. Jak to  
u filmu bývá zvykem, obraz se zkouší, 
pak natáèí z nìkolika úhlù. Tak mi to 
stìhování a pøenášení tìžké lavice dalo 
zabrat. Je to zajímavá zkušenost, ca-
tering, maskérky, maskéøi, vlásenkáøky, 
kostýmy, asistenti ze štábu, bez nichž si 
nemùžete skoro ani odskoèit. Režisér, 
asistenti, kameramani, zvukaøi apod.  
Slyšíte to známé: „Ticho, natáèíme.“ 
Zvuk, kamera, klapka, akce. Ale tady     
to slyšíte ve smìsi nìkolika jazykù, èešti-
ny, angliètiny, francouzštiny a italštiny. 
Stand by, quite please, roll sound, ca-
mera, klap, speed, an Action. 

Film Edmond je z divadelního pro-
støedí o Edmondu Rostandovi, autoru 
slavného Cyrana. Takže francouzští i na-
ši herci hrají Cyrana. Vybavuji si Cyrana 
v podání mého oblíbence Gerarda 
Depardieu, který pak podobnou scénu 
hrál i v komedii Táta nebo milenec. Ve 

ètvrtek jsme byli s kolegou, kterého bych 
pøirovnal k ruskému revolucionáøi, ne- 
jen díky jeho tøi roky pìstìnému vou-   
su, vybráni, abychom po scénì odtáhli 
schùdky (v originále balkón) pro Roxanu. 
Veèer jsme tam museli zùstat nejménì   
o hodinu déle, jelikož se toèila ještì 
slavná balkonová scéna zblízka, respek-
tive zepøedu, kdy na jevišti bylo nutno 
postavit kolejnici, po které se posunovala 
na rameni kamera. 

I když jsme se museli docela snažit, 
byla to pro mne opravdu pocta držet 
Roxanì schùdky pøi slavné scénì s Cy-
ranem. Pozoroval jsem vyšívanou Roxa-
ninu sukni, vyšívaný vzorek. Také jsem 
pøedstavitelce Roxany podal šátek, který 
si odložila na schùdkách. Pak jsem 
pozoroval ten cvrkot kolem, maskérka 
docházela pøepudrovat oblièej, posunout 
šátek, podržet sukni, pøinést láhev s vo-
dou apod. Mìl jsem Roxanu, tedy její 
pøedstavitelku vedle sebe. Aèkoli o ní 
asistent pøi zábìrech, když nás úkolo-
val, co máme dìlat na scénì, mluvil jako 
o té „vypelichané babì“ (to myslel asi 
kvùli její paruce), byla to pocta. Také    
po posledním zábìru nám rakouský 
asistent režie podìkoval a podal ruku. 
Na konci zábìru, když už si mohla 
Roxana odpoèinout, ji mladý režisér 
Alexis Michalik objal a políbil jako po-
dìkování za úspìšný zábìr. 

Potom se ještì muselo zajít do balet-
ního sálu pro vìci a odejít do budovy 
bývalé právnické fakulty se pøevléknout.    
V pátek to nìkteøí vzali v kostýmu rov-
nou i do volební místnosti, ale já se 
radìji pøevlékl. Prý v nìm vypadám jako 
havíø. Je to nìkdy legrace poslouchat 
nebo pozorovat herecké kolegy pøi obì-
dì nebo èekání. Èlovìk vyslechne mno-
hé zajímavosti. Tøeba že kolega Ivošek 
hrál i v První republice, Námìstíèku nebo 
Èetnických humoreskách. To pak mùže 
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Symbol pokroku
Petr Pánek

Všichni, kdo do Paøíže jezdili, øíkali, 
jak je To ohavné, že To vypadá jako 
lešení, že To bude celosvìtová ostuda, 
že, že, že...

To ale ještì nebyla dostavìná. Je to 
tak typické. Lidé nìco uvidí, udìlají si 
okamžitý úsudek, ohrnou nos. Jako bys-
te je kopírovali pøes cyklostyl. Ale vždy� 
to je jako ochutnávat haute cuisine v po-
lovinì její pøípravy a ošklíbat se, že to 
teda opravdu k jídlu není. Svìt je plný 
pokrytcù a pomýlencù.

Nechtìl jsem schválnì do hlavního 
mìsta jet, abych Ji nevidìl rozdìlanou. 
Ano, øíkám Ta tam, kde ostatní øíkají To.

Mìl jsem to štìstí, že jsem do mìsta 
po celou dobu stavby témìø nemusel. 
Kde by se tam taky èlovìk jako já vzal. 
Obyèejný úøedník z venkova. Jen jedin-
krát se naskytla bezodkladná povinnost 
tam zajet. Vyøešil jsem to však lišácky. 
Jen si to poslechnìte.

Musel jsem totiž doprovodit matku do 
mìsta k lékaøi – ten náš ve vsi omarodil 
a sám odjel do lázní, kde si léèil vroze-
nou dušnost, v poslední dobì horšící se. 
Já jsem dlouho nevìdìl, jak to vykou-
mat, abych zároveò mohl jet s matkou 

(to byl mùj rodinný závazek) a zároveò 
nespatøit tu, na kterou jsem se tìšil jako 
malý Kuba pros�áèek (to byl mùj osobní 
závazek). Spásnou myšlenku podnítila 
sestra, která máchala venku pøed do-
mem hadry. Pøibìhl za ní synek a nìco 
chtìl. Sestra mu dala jeden hadr a zdvih-
la prst ve výchovnì varovném gestu. 
Klouèek odbìhl vesele i s hadrem opo-
dál, kde èekalo poèetné kamarádstvo ze 
vsi. Malý jura rozdal instrukce a dìti si 
zaèaly hrát na slepou bábu. A já si øekl: 
Clair! To je ono. Budu tam za slepce. 
Léta strávená v ochotnickém souboru 
mne nauèila vcítit se do jakékoli role. 
Slepce jsem už ostatnì u nás na vsi       
v divadle hrál, když jsme dávali Oidipa.

V roli slepce jsem doprovodil matku    
k lékaøi. Dokonce jsem zahrál odváž-
ného, když se poulièní šejdíøi snažili  
mojí matce nìco vnutit – domnívali se, 
že vede ona mne, ne já ji! Rozkøikl jsem    
se na nì, což neèekali, a rázem utekli. 
Zpátky na nádraží jsme se dostali bez-
peènì a ve vlaku jsem už masku mohl 
odhodit.

Èekal jsem další dlouhý rok, než byla 
koneènì hotová. Zkazky o tom, jak 

srovnávat i kvalitu cateringu apod. Rejža 
nás také po poslední páteèní klapce 
prvního týdne pozval na bowling a drink. 
Tak jsme mìli možnost se blíže sezná-
mit s hercem, který hrál v Amélii z Mont-
martru nebo Vetøelci, tj. Dominiquem 
Pinonem.

Aèkoli jsem hrál bowling párkrát pøed 
mnoha lety, šlo mi to jako na houpaèce, 
kolikrát skoro nic, párkrát zase skoro 
shozené všechny kuželky. Takže jsem se 
pøitom spíš ujal oblíbené funkce foto-

grafa a dokumentoval akci. Od kolegù 
jsem se dozvìdìl, že prý jsou s námi 
Francouzi velmi spokojeni, že spolu tvo-
øíme dobrý tým. Na internetu si èlovìk 
pak také „vygùglil“ informace o režisé-
rovi a francouzských hercích, abychom 
byli trochu v obraze, s kým máme tu  
èest spolupracovat. Tak jsem zvìdav, 
kdy bude film hotov, zda pùjde i do èes-   
kých kin nebo jen do artových, klubo-
vých kin. To klidnì pøijedu na premiéru 
do Prahy. 
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Kunderiáda

„Spoleèná vášeò ke krásnému a ducha-

plnému slovu“ mùže býti dobrým pojítkem, 

pøestože zní našemu sluchu ponìkud pa-

teticky. Totiž budeme-li schopni vnímat také 

její skrytì erotický stejnì jako existenciální 

podtext a dokážeme-li ono slovo pochopit a 

uchopit v jeho plnosti; která se rodí ze 

spolužití. Ze – teï už se nelekneme ani fráze 

– spolupráce. A� už mezi ètenáøem a autorem 

(èi spíše jeho textem), anebo mezi interním 

autorem onoho textu a demiurgem bdícím nad 

jeho látkovým a inspiraèním zdrojem, dokonce 

snad vùbec nad jeho životem. Jak pravil 

Vladimír Novotný ve svém doslovu o knížeè-

ce Karoliny Tetzeli: „...vstoupila s naším 

Paøížanem... do dialogu sui generis, ...do hry 

s Kunderou, do hry na Kunderu, zároveò i do 

hry s vlastním psaním i do hry (èi pohrávání?) 

s kunderovským psaním. ...pro tyto obèas 

sebetrýznivé hrátky v intencích Kunderou 

milovaných encyklopedistù s gustem volila 

urèité slovo èi slovní spojení z díla paøížského 

Olympana."

Slovo, slovní spojení èi krátké syntaktické 

úseky (ne)nahodile zvolené z Kunderovy 

Nesmrtelnosti stávají se tak hlavní hrdince / 

dívce toužící sepsat kunderovský román 

jakýmsi mottem dne, tedy ne jen základem 

úvah èi textových šarád, ale pøedevším 

metodou stejnì jako slupkou zpùsobu bytí.   

vypadá, byly èím dál hrùznìjší. Nìkteøí 
øíkali, že nad mìstem trèí jako bolavý 
palec, jiní šli pro ještì horší pøirovnání. 
Já jsem si toho dne udìlal volno (nebyl 
stejnì úøední den), hezky jsem se oblékl 
a vyrazil do mìsta. Nikdo nevìdìl proè, 
jelikož jsem se s tím nikomu nesvìøil. 
Proè taky. Oni mají svùj názor už hotový. 
Já si ho teprve chtìl vytvoøit.

Pøijel jsem do mìsta. Ulice doslova 
pøetékaly lidmi. Mezi nimi se proplétali 
jezdci na bicyklech, na koních, také koò-
ské spøežky, ale i supermoderní automo-
bil, který vypadal jako velký dìtský ko-
èárek, z nìhož se èmoudí. Muži si za-
cpávali nosy a dámy tøepetaly kapesníè-
ky, aby rozehnaly ten nepøirozený puch.

Ji jsem spatøil už z veliké dálky. A ne-
staèil jsem zírat. Musel jsem si protøít 
zrak. To abych se ujistil, že nemám vlèí 
mlhu. Ne, opravdu. Byla tam a byla... 
prostì obrovitá. Byla vìtší než cokoli 
lidskou rukou vytvoøené, co jsem do té 
doby vidìl. Zdála se být vysoká jako 
majestátní alpské štíty hor. Jako by se 
tyèila až k mrakùm, ne, až nad mraky! 
Chvíli jsem stál jako opaøený. Ucítil jsem, 
že do mì nìkdo š�ouchá. Vedle mì stál 

pán, který mi nabízel dalekohled. Pùjèil 
jsem si ho a vidìl jsem jím, že nahoøe 
stojí lidé a mávají vesele dolù. Pán pro-
hlásil politicky, že nìco takového mìsto 
dosud nemìlo. Pøitakal jsem.

Mìstem bouøilo bujaré veselí. Okolo 
létaly rachejtle, burácely slavnostní salvy 
z dìl, šumìl nadšený potlesk obèanstva, 
hrála muzika, zkrátka všude byl slyšet 
ševel dobrého lidské naladìní.

Nahoru na vìž jsem se toho dne 
nedostal. Ale nevadilo mi to. Rád si to 
užiju jindy. Byl jsem tak sebraný pohle-
dem zvenèí, že jsem jel domù dosytosti 
pøeplnìn zážitkem. Celou cestu jsem se 
usmíval.

To, co ve mìstì vzniklo, je symbolem 
síly lidské vùle. Sto let po velkém pøe-
vratu, po dalších svedených válkách, re-
volucích a tisících promarnìných lid-
ských životù. Po všem tom plahoèení na 
pomezí života a zkázy snad koneènì 
tato tøi sta metrù vysoká kráska pøipo-
mene, že naše budoucnost je jinde než       
v blátì bitevního pole. Kéž by na každé-
ho pùsobila tak jako na mne. Musím        
o tom udìlat zápis do naší vesnické 
kroniky.
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Ta, která spoèinula v celibátu s Kunderou, 

promìnila se tedy v jakéhosi verblera,  což je 

„èlovìk závislý na užívání a zneužívání slov“.

Byl tedy Kundera v Evangeliu podle Me-
siáše duchaplnosti (Pro libris, Plzeò 2017) 
vskutku zneužit? Míním, že ani v nejmenším. 
Snad jen, po zpùsobu (post)postmoderních 
prozaikù, použit a využit. A to nikoli prvoplá-
novì. Karolina Tetzeli totiž nezùstává u kun-
derovských aluzí, citátù, parafrází a perzifláží 
(k jemné a trefné ironii slušelo by se proho-  
dit cosi o lásce nehnìvané). Øeknìme radìji 
hned, že si z Kundery bere více a hloubìji. 
Hned po nìkolika vìtách jsem si totiž povšiml 
autorèina (hovoøím teï o autorce externí) 
dùrazu kladeného na nenahodilost výbìru 
slov èi složení slovních spojení a na vý-
znamovou i rytmickou pøesnost textu: „Dou-
fala, že to bude slovo vlídného obsahu a 
libozvuèné formy, a se zatajeným dechem se 
dotkla oné magické stránky.“

K vlastnostem, jež má Tetzeli s paøížským 
Olympanem spoleèné, patøí ještì onen typ 
psaní, které bychom v posledku mohli na- 
zvat esejizující beletrií. S dùrazem kladeným 
na složku úvahovou a meditativní, (sebe)re-
flektivní, k níž jednotlivé narativy vytváøejí   
(ne bezbytku a prvoplánovì) exemplární 
(vskutku po vzoru støedovìkých exempel) pøí-
klady. Povšimnìme si napøíklad rozvažování 
nad slove(se)m neudìlal: „Tak a zase návrat   
k slovesùm... Co by pro ni Kundera neudìlal... 
Ale to slovo na ni pùsobilo pøíliš všednì, navíc 
bylo formulováno jako zápor, nemohla z nìho 
proto cítit nic než negativní energii.“ Možná, 
že nás právì takto vede k hlubšímu pocho-
pení toho, jak ve svém myšlení a životì za-
cházíme se znaky. 

Samozøejmì: ne vše je zcela kunderovské 

– a ne vše bezezbytku zdaøilé. Dozajista bych 

uvítal zøetelnìjší linku pøíbìhovou, která by se 

(vedle oné metody / výbìru motta dne) mohla 

státi dárkyní zøetelnìjší textové soudržnosti; 

takto totiž – bez pøedchozího pøedznamenání 

– zdá se mi závìr knihy gestem až pøíliš 

efektním. Vzpomínám si také, kterak jsem 

uvítal každièký náznak zvìcnìní, tedy trans-

formace niterných úvah do vnìjškové realiza-

ce, konkretizace šibalského úsmìvu v hrnku 

„se dvìma koèkami a žlutou rybièkou“. Ale 

tolikéž si vzpomínám, že jsem si øíkal, že by 

se tak mohlo dít èastìji a zøetelnìji. Možná      

i proto, že jsem prózu Karoliny Tetzeli (vlast-

nì experimentální povídku) hodlal èíst jako 

døíve prózy Kunderovy. Tedy mimo jiné jako 

návod: návod k nakládání nejen s oznaèu-

jícím, ale dokonce s oznaèovaným. Nejen       

k myšlení, ale také ku konání. Kdyžtì se 

právì takto mùže literatura státi prostøed-

níkem i prostøedkem vìdomého užívání (si) 

života. ...a život prostøedkem k zažívání 

literatury?

„Ve svìtì prázdných slov je pøíliš mno-    

ho špatných textù.“ Kniha Karoliny Tetzeli se 

ovšem pohybuje spíše ve svìtì slov duchapl-

ných, snad i proto není ani duchamornou ani 

špatnou. Patøí mezi takové, které uèí rozlišo-

vat, myslet, realizovat. Zrozena z èetby a prá-

ce intelektuální poskytuje až fyzickou rozkoš   

z vìdomí, kolika rùznými zpùsoby lze realizo-

vat náhlé osvícení. Arci: i kdyby se tak mìlo 

stát jenom slovy a ve fantazii.

                                                    Ivo Harák

Má ve vlasech žiletky i kvìty zla

Svou pátou knihu, básnickou sbírku 

vydanou v únoru 2018 pod názvem Divá Báro 

(Herelove, Hradec Králové) napsal Miroslav 

Sosoi údajnì bìhem ètyøech šílených mìsí-

cù, které prožil v pražském Braníku. Do 

metropole se chvilku pøed tím vrátil z do-

brovolného roèního nìmeckého exilu „tak 

nìjak zase jednou zaèít“. Pøijel zbaven 

všemožných závislostí a také zregenerován 

po svých dvou hutných, hluboce existen-

ciálních, místy bolestnì introspektivních         

a zacyklenì filozofických knihách Déš� který 

nebyl (2015) a Žlutej král (2016). Do násled-

ného zpola vegetativního bohémského ko-

lobìhu opilost-kocovina-vystøízlivìní však 

vstoupila Bára. Skuteèná bytost s andìlskou 

aurou, láska, múza…  Miroslav Sosoi kdoví-

proè bytostnì nesnáší oznaèení „básník“, 

tøeštìní ovšem neustalo, naopak s probu-

zeným silným citem a poslechovým znovu-

objevem desek kapely Psí vojáci dostalo 

teprve grády.
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Sosoiova tvorba je vždy vícevrstvá a velmi 

zvláštnì je v ní pracováno s intertextuálními 

odkazy. Ty tvoøí jakési prùhledy, deformující 

èoèky, skrze které je možné, nikoli však nutné, 

se na pùvodní text dívat. Ten se tak zjevuje  

až ve tøech možných dimenzích a vždy záleží 

na tom, na který odkaz ètenáø pøistoupí, tedy, 

kterou èoèku vloží do krasohledu. Knihu Divá 

Báro je možné èíst jako „tribute“ Filipu To-

polovi, jako litanii vyslanou smìrem k Báøe 

nebo jako svérázné obecné velebení svobody. 

Pøièemž jednotlivé vrstvy se èásteènì stýkají, 

až prolínají.

Pøímo o „poctu“ Filipu Topolovi se v knize 

asi nejedná, ale o urèitou jeho „pøipomínku“. 

Sosoi totiž ve své tvorbì razí názor, že klanìt 

se modlám je hrozné a ještì strašnìjší je se 

jednou z nich stát. Až urèitou autorskou ob-

sesí je ironizace lyrického subjektu, který si 

„zatemòuje hlavu plnejma ústama sebeklamu 

a zároveò pomíjí veškerou odpovìdnost“. 

Topolova tvorba, zejména ta hudební, však se 

spisovatelem souznìla delší dobu. Zaèátkem 

loòského roku Sosoi publikoval v Plži, èa-

sopise Knihovny mìsta Plznì, soubor Nové 

fragmenty, které byly jakýmsi prapoèátkem 

sbírky o Báøe, a jeden fragment, pozdìji ve 

sbírce skuteènì rozpracovaný, mìl název 

Filipovi in memoriam. Topolovskou linii sbírky 

nejspíš upøednostnìme pøed prvoplánovým 

„vyznáním Báøe“. V básni Už se tì nebojím 

ksakru se objeví explicitní „filip mi halekal       

o žiletkách na tìle // o žiletkách v tìle, o žilet-

kách ve vlasech // mezitím co se prostìradlo 

vypínalo do pìti rohù postele Života“. 

Pro období „divé Báry“ navíc najdeme me-

zi obìma autory i spøíznìnost autobiografic-

kou. Filip Topol zemøel roku 2013, byl velmi 

intelektuálnì založeným spisujícím hudební-

kem, kterého média obèas oznaèovala za 

„šansoniéra undergroundu“; žil rockenrollovì 

divoce a sebedestruktivnì. Hudba, rytmus        

i texty Psích vojákù formou onìch prùhledù 

prostupují celou sbírku. Nejpovedenìji asi       

v básni Chci všechno vyèerpat…, do níž je 

vložena èást, více zpìv než verš, oznaèená 

podnadpisem Školní lavice. Hovoøí se tam     

o tom, že vìtšina lidí si v tramvaji sedá 

dozadu, aby si vèas všimli revizora. Jistì, 

podobnì, jako dìti preferují zadní školní 

lavice, aby byli z dosahu uèitele ztìlesòujícího 

øád a nesvobodu. Jen básník (umìlec, Filip?) 

si sedá dozadu z jiného dùvodu, aby všechno 

vidìl. Zajímavá reminiscence na píseò Psích 

vojákù Èerný sedlo z alba Nalej èistýho vína, 

pokrytèe. Zpracovány jsou dále tøi základní 

motivy: èerné sedlo, bílá øídítka a zlatý øetìz.

Když už jsme u „pokrytcù“, tak pøi èetbì 

básní z Divá Báro, si mnohokrát vzpomeneme 

na Baudelaira a jeho Kvìty zla. Tøeba když 

francouzský básník v Pøedmluvì (zde v pøe-

kladu Vladimíra Mikeše) uvádí verš: „Ty ji 

znáš, ètenáøi, to monstrum rozmilé // ètenáøi 

pokrytèe – mùj bližní – drahý bratøe!“

Ostatnì Miroslav Sosoi nepopírá, že jeho 

básnický postup definic obdivu k ženì v tìch-

to básních je srovnatelný s typem úvah, které 

pravdìpodobnì øešil Baudelaire pøi psaní 

Fanfarlo. Už z toho vyplývá, že sbírka vlastnì 

není o Báøe, která je jen konkrétnì pojme-

novanou zástupnou figurou mnoha abstrakt, 

jako jsou touha, víra a také vdìk. Zpìv o Báøe 

na piedestalu se díky rozvinutým paralelis-

mùm, a èasto až tøikrát, snad symbolicky, opa-

kujícím se stejným slovùm a veršùm, podobá 

žalmu. Pøipomeòme, že už samotný název 

knihy má formu oslovení, které mùže evo-

kovat následnou prosbu. V knize se navíc 

vtipnì hraje s pøesmyèkou divá-divná. 

Oproti døívìjším dílùm je zøetelný jazykový 

posun, støídmý kondenzovaný výraz, který vše 

osekává a obrušuje na minimum, na základní 

kostru. Slovy se šetøí, slova se váží, hledají   

se slova víceobsažná. Dokladem by možná 

mohlo být i nezvyklé zaøazení jedné básnì, 

úvodní Divá Báro svítí mìsíc dvakrát, ovšem 

s malinko pozmìnìným poøadím slov a jed-

nou vynechávkou. Každopádnì Miroslav 

Sosoi dosáhl øemeslné zruènosti, která jako 

by místy konejšivì nahrazovala pùvodní 

živelnost.

Všude se nadmíru objevuje bílá barva. Do 

pìti rohù postele (mimochodem geniální 

metonymie touhy) je šponované bílé pro-

stìradlo, bílý je (u Sosoie èasto pøítomný) 

mystik Rasputin, „bílej a pøesladkej“ je Filip, 

bílé jsou vzpomínky, hadry, klobouky…, 

podobnì jako ta Topolova øídítka. Bílá 

symbolizuje onen zaèátek zmínìný v úvodu, 

který vlastnì zaèátkem není a také symbo-
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Výrazný výtvor Ve Vy Vrát

Na vrcholku pomyslné vydavatelské pyra-
midy se tyèí renomované publikace typu 
Sebraných nebo Vybraných spisù, nejrùz-
nìjších souborù nebo výborù z díla, zatím-   
co na jejím skromném úpatí se nejednou ob-
jevují nemálo unikátní tisky, které si zaslouží, 
aby se o nich vìdìlo. Alespoò a pøinejmen-
ším v nevelkém kruhu zájemcù o daný typ li-
teratury – v tomto pøípadì o novou èeskou 
poezii. K publikacím tohoto komorního druhu 
mnohdy patøí tituly uveøejnìné vlastním ná-
kladem, které nìkdy mají charakter bibliofil-
ského vydání, nìkdy ménì, leè najít urèující 
dìlící èáru mezi bibliofiliemi a nebibliofiliemi 
bývá èasto náramnì zapeklitý oøíšek. Pøipo-
meòme si tedy, opírajíce se o nedávno vyda-
ný Slovník bibliofila, že u bibliofilských tiskù se 
klade dùraz pøedevším na dokonalou sazbu, 
druh užitého papíru, typografickou úpravu, ale 
i na vazbu, pøípadnì ilustraci a (zpravidla ne-
patrný) poèet tištìných exempláøù. Zajímavo,    
že o rozèlenìní textù bibliofilie ve slovníku ne-
padne ni slovo.

Nepochybnì však bibliofilské èili krásné 
tisky patøí ke svého druhu zlaté žíle knižní       
a literární kultury a nikoli náhodou bibliofilii 
pìstovali mnozí známí i ménì známí básníci 

(èímž nepopíráme, že existují i bibliofilské 
prózy apod.). K tìm druhým, arciže nezaslou-
ženì ménì proslulým patøí západoèeský 
poeta a grafik Jiøí Poslední, jenž svou bás-
nickou tvorbu soustavnì uveøejòuje právì 
prostøednictvím bibliofilií. U knížek tohoto ty-
pu je pøedpoklad, že se nebudou povalovat 
netknuté v knihkupectvích, nýbrž skonèí         
v dobrých rukou, by� v nevelkém poètu: leè 
dobrých rukou je všude ve svìtì poskrovnu. 
Mìla by ale o bibliofilských vydáních být ur-
èitá povìdomost: tak napøíklad nejnovìjší 
básnická bibliofilie Jiøího Posledního se 
nazývá Rádce èekárny život, vyšla vlastním 
nákladem v poètu tøi desítek výtiskù a je 
doprovázena dvìma grafickými listy poøíze-
nými poetou a výtvarným umìlcem v jedné 
osobì technikou suché jehly. Jelikož jde o bi-
bliofilský tisk, podotknìme ještì, že grafická 
úprava je dílem Daniely Štumpfové a že 
vlastní bibliofilie je vytištìna na papíøe firmy 
Excudit.

Zda tato bibliofilská básnická publikace 
vyšla v rámci komorní edice Konvent èi nikoli, 
nelze prostým okem potvrdit s naprostou 
urèitostí, pøejdìmež tudíž natotata k podtitulu 
sbíreèky, který dozajista stojí za zazna-
menání: zní totiž: Ve Vy Vrát. Naštìstí má 
tento podtitul v závorce ještì vysvìtlení, díky 
jemuž se dovídáme, že ona zaklínaèská 
formulka neznamená nic jiného než Verše 
Vyhaslého Vrátného. Kdyby tam bylo Vart, 
nabízelo by se k užití krásné starožitné slovo 
vartýø, nic však autorovi nepodsouvejme. Leè 
co jeho vlastní øádky èili verše? U bibliofilií, 
tudíž ani zde, obvykle nenalézáme ni mini-
doslov, ni minipoznámku, nebývá tu èasové 
urèení nebo nìjaký jiný paratext. Místo všech 
nenáležitých a nepøítomných paratextù proto 
odcitujme alespoò jedno jediné dvouverší, 
které ujasòuje, o jaký druh básnìní zde jde: 
nejblíže má k lyrice filosofické a ještì více 
zpytavì reflexivní. Co svrchovaného zde po-
radila „èekárna život“? Nuže, tlumoèí toto 
poznání: „Když zbyde už jen vlastní svìt,      
to èasto hodnì, / hodnì bolí.“ Ještìže onen 
vlastní svìt mùže být utìšenì zabydlen, ba      
i jako by zalidnìn pùvabnými bibliofilskými 
publikacemi. Pak toho, kdo miluje knihy, svìt 
bolí ménì hodnì.

Vladimír Novotný

lizuje svobodu. Mnohokrát jsou nám pøed-

staveny za ruku nevedené dìti vypuštìné    

do parku èi lunaparku, muži bez kravat, 

odsouzenci bez smyèek, psi bez obojkù. Sice 

puštìní „na volno“, ale bezprizorní pouze 

zdánlivì. Je to svoboda v mantinelech, které 

dávají pouhou iluzi bezpeèí. Èiší z toho urèitá 

ironie a dá se pøedpokládat, že ona „èistá hla-

va deštìm vomytá“ asi nebude dlouho staèit.

Miroslav Sosoi tvrdí, že kniha Divá Báro na 

jeho pøedchozí díla nenavazuje. Skryl však do 

ní osobitý verš, jakýsi svùj podpis, nacvièený 

již z Deštì který nebyl, tedy variaci na „mùj 

tanec je smrt na úvìr“ inspirovanou Luisem 

Ferdinandem Célinem. V básni Zbabìle pøe-

toèit nazpátek kalendáø èteme: „Je-li smrt 

úvìrem – kdo je mùj vìøitel? // Rok na dluh 

propíjím tìžkosti ženy.“ Ono to s tou bílou 

barvou asi nebude tak svìtlé a jasné.     

                                     Karolína Válová
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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

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

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

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

Petr Pánek (1988 Plzeò) - scenárista, rekvizitáø, vdìèný student

Jitka Prokšová (1962 Plzeò) - vysokoškolská pedagožka, prozaièka

Milan Šedivý (1977 Teplice) - básník, kritik a libretista, žije v Praze

Petr Švácha (1942 Plzeò) - básník, žije v Kladnì

Karolína Válová (1979 Praha) - romanistka, doktorandka FF UK

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

Luboš Vinš (1959 Blatná –2014 Blatná) - básník a prozaik
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