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Je èas nadcházejícího podzimu. Èas 

mùžeme vnímat jako fenomén a vy-

mezený máme i èas období života, èas 

je také aspektem nazírání na svìt, 

život, spoleèenská pravidla a postoje.    

S tím souvisí i pamì�, vzpomínky… – 

Všechny tyto podoby èasu jsou jed-

notícím motivem textù øíjnového èísla 

Plže.

Je tomu tak nejen u autorù pravi-

delných rubrik – u hrdinky O. v dosud 

poslední kapitole Teorie pøirozeného 

výbìru Karoliny Tetzeli, v dalším z Pøí-

bìhù z odkazu Karla Trinkewitze, místo 

na ose èasu má také ohlížení Davida 

Rùžièky do starých dvorkù a až ke 

koøenùm lidstva, ba stvoøení svìta se 

odvolává Stanislav Bukovský. 

V èase se nejen fakticky, ale i mo-

tivicky pohybují i dvì rùzné básnické 

generace: v rubrice Poezie Karla Erbo-

vá – To døevo bude pamatovat a na 

Mladém Západì Jindøich Èech – Hlídaè 

u brány rozednìní. Ohlédnutím do èasù 

èi do doby po roce 1989 jsou epigramy 

Jiøiny Fuchsové a chvilku èasu si od 

ètenáøù vyžádá i šestá povídka „podle 

abecedy“ Vladimíry Brèákové.

Motiv èasu zdùrazòují také dvì re-

cenzentky dvou generací ve dvou po-

hledech na poezii Petra Šváchy. Jeho 

sbírka se jmenuje – jak jinak – V zahra-

dì èasu. 

Èas je velièina, která je nám všem 

dána a èas je ke všem spravedlivý. 

Tak dobré èasy øíjnového zrání!   
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POEZIE

KARLA ERBOVÁ

To døevo bude pamatovat
Už bila druhá?

Bila tøetí?
Bily se po tváøi nebo v hruï
zkrušeny jistotou že musí  èekat
ètyøiadvacet prázdných hodin
než opìt zajiskøí

Naè mi to lhaní? Jako fáè
èi pouhé pofoukání?
Hnìv proti hnìvu – a jak dál?
Svítit si na nìco co se porouchalo
Co nikdy nepoznalo chu�
ani tu sladkou ani kyselou
ani tu utrejchovou
Co si jen hrálo – co si stále hraje
na velkej dospìláckej život –
škrtá a škrtá Pøepisuje
a neví nikdy  proè

Možná jen osud zakolísal

Možná se smekl Pochyboval
Možná tu báseò nepsal správnou 
                                                rukou

Slyšíš v ní velké bubnování
Možná že k popelu
Možná že k vlastní krvi

 Ale ty nevíš jak –
           aby to nebolelo
Aby to kormidlo tolik neskøípalo

Aby jsi nezbìhl
Aby ses nelitoval
Abys tu nebyl jako anekdota

A tak se snažíš trochu pošetile
jen zahlazovat stopy

Drolí se dech

Z toho už nepostavíš
chatrný taras k sousedovi
který veèer co veèer hraje na virguli
se kterou ve dne hledá prameny

Je to úzkostná píseò – jak by ne!
Jde z hlubin Prodírá se prùduchy
Škvírami  Horkým objetím skal
které tlaèí a žhnou a zítra vytrysknou 
                                            na povrch
mezi zdmi našich domovù

Vrací jim rány – –
však sama otloukána

spíš leští své tóny aby znìly
vzpurnì i chlácholivì
Aby bušily do oblak nad námi
až se rozprší Až se koneènì rozprší
Až vydechnem úlevou a budem 
                                       znovu doufat

v øád svìta

Budem se dívat jak znovu a opìt
se zazelená tráva
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Èasy jsou spanilé a
navzájem se žerou
a staví novou maštal
pro ty co unikli a vlastnì neví kam

Ty jenom køièíš  Nevím proè
Tam dovnitø? Nebo na námìstí?
Tam je to ménì nebezpeèné
vždycky to svedeš na svobodu tisku

útisku nebo stisku
opustíš omyly štvanice a bìs
klidnì i pøísahy a sliby
a budeš èekat až ti osekají

veškeré listoví

Pravdy tam nebylo? Ani zbla
Pak  je to o to snazší
Zbývá už vytesat jen
výklenek ve zdi Vložit  trezùrek

se spoøitelní knížkou
a rychle zazdít

Sbírá se neèas
slídí v myšlenkách
Pokud tu jaké jsou
Poslouží mocným jako rohožky

Slyšíš ty pily?

           Kácí les
Býval tak dychtivý
a plný tajných dramat
Ten èas už uschl      
           Kácí les
a já si nìkde v koutku pøeji
navrátit do stromù
všechen ten zbùhdarma poèmáraný   
                                                  papír
kterým jsme klnuli
kterým jsme žalovali

kterým jsme pøiznávali høíchy

Navrátit stromy Hlasy kukaèek
a šepot jehlièí
To jejich døevo bude pamatovat
všechna ta naše ošoupaná slova
Pøísahy do vìtru a prázdné odhodlání
zanechat aspoò stopu
Ale proè? Komu ku cti?
To døevo to ví – –

Bude mu smutno
Bude teskno
Bude mu jako s lidmi

Nehømí tu ticho?

            Ani náhodou?
Myslíš že vypereš ty høíchy
smìlé I nevìdomé?
A jak je poznáš? Po peøí?
Jak budeš prosit aby postály
chvilenku aspoò            
            Než tu stihneš
malinký snímek na pozadí hor

Taky jsem obèas zkoušela tu tíhu
Nad hlavou slunce smìšnì krákoralo
že si snad umím pøeonaèit svìt
Že si ho pøedøíkám
Nauèím nazpamì�
a budu lépe zpívat

Že budu vzpomínat
            kdo v který den je zrozen
Kdo v ten den zítøejší
Kdo ubit

Však kde je báseò co mne provázela
noc co noc šedou nespavostí?
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VLADIMÍRA BRÈÁKOVÁ

Františka Mokošová

Neznám z ní ani písmene
Ona se vysmívá: Tou nejkrásnìjší øeèí
je pøece mlèení!

Kdo obèas hladil 
kámen proti srsti

Plul jenom co by utržený vor
Myšlenky køížem Žebráckou hùl 
                                                  v ruce
Ten zná jak zpívat AVE

Ví že je lháø a nejvíce lže sobì
            aby se nepobabil
aby snad nevzal kramle
Nebo� mu obèas našeptává strach
            nìkdy I vztek
A nìkdy hloupej frajer

Že musí do kopce
a pojmenovat cestu
která mu tolikrát rozedøela paty
Však byla jeho
i když ji obèas zapøel

I.
Øíkali jí Františka. Nikdy ne Fanka nebo Frantina. Ani dnes nevím, co 

jejich jazyk dávalo na petlici a její hlavu drželo zpøíma. Byla tou, jež hledá 
znamení života, i tou, která mluví k mrtvým. Byla mou rùží z Jericha. 
Rozkvétala, když cikáni hráli na housle a krysaø na píš�alu. Nosila v sobì 
jejich krev, tolikrát proklínanou a zase velebenou, propadala té nièemné 
vášni, èervené sukni, co se na ní toèila, a bála se úzkosti, všeteèných 
tøásní ozývajících se pøedkù.

Dokonce i faráø upíral zrak na její òadra, pøi tanci dmoucí se krásou       
a pýchou. „Jsou nestoudná,“ káral, „chybí jim køížek.“ Ale nechybìlo jim nic. 
Jen oèím odmítala dát znamení muèednické smrti a místo nìj jim 
ukazovala plody života. Vím to, ponìvadž jsem pomouènil to vláèné tìlo, 
abych z nìj uhnìtl bochníky. A když v nich po èase kvásek vzešel, v duchu 
jsem žehnal tomu dílu a modlil se za nìj. Ve jménu matky i dcery i vezdejší 
ženy Františky Mokošové.

II.
Po tragické smrti rodièù se mì ujala babièka. To z její duše ke mnì 

promlouvaly louky, lesy i potoky. Rozumìla jsem jejich øeèi, aniž bych se jí 
kdy uèila. Taky v bylinách jsem se vyznala celkem rychle. Moudrost zemì si 
mì našla sama, chytla mì za ruku a odvedla si mì jako ztracenou dceru.

„Nezapomeò, Františko,“ øíkávala babièka svým mìkkým hlasem, jímž si 
mì navždy pøitiskla k srdci, „všichni jsme souèástí pøírody a pøíroda je 
souèástí nás.“

PRÓZA
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„Pøíroda je souèástí nás?“ kroutila jsem nevìøícnì hlavou. „Jak by to 
bylo možný, babièko? Pøece ve mnì nebìhá zajíc?“ smála jsem se. „Ale 
jsem to já, kdo na nìj líèí! Jó, jedinì, že byste myslela mrtvýho zajíce, 
protože ten ve mnì právì je. Jak vám vlastnì chutnal, na smetanì? Nebo 
byste radìji na èesneku?“

A než mi babièka staèila odpovìdìt, odbìhla jsem do komory pro kastrol 
zajeèího sádla. Sama jsem ho vyškvaøila a nezapomnìla ani na listy jitro-
cele. Mazání z nìj tak bylo úèinnìjší a hojilo boláky ještì lépe.

Babièka nad talíøem obraných kostí spokojenì pokývala hlavou, usmála 
se všemi pìti zuby a øekla: „Františko, jsi rychlá jako voda v horským po-
toce, jako pstruh, co se v nìm žene proti proudu. Ale pamatuj, i ten nejlepší 
pstruh mùže narazit na sítì a každá kosa na kámen. Nic naplat, tak to 
chodí. A ještì nìco ti povím… Život není složitý, i když ti lidi budou tvrdit 
opak. Je to nádech a výdech. A hranice mezi tím je smrt. Takhle jedno-
duchý to je! A jestli máš dar a navíc hodný kus kuráže, mùžeš na tý 
vošemetný hranì slyšet mrtvý. Jejich duše se neztrácí, jen promìòuje        
a promlouvá skrze ty, kdo k tobì pøijdou pro pomoc. Ale ti beztak chtìjí 
vìdìt, co bude, a ne co bylo. Øekni jim, že minulost známe a vìci pøíští se 
dozvíme. Že je máme ve svých rukou, tøebas opratì nedržíme sami.“

Babièka se odmlèela a pohroužila se do svých myšlenek, když vtom jí 
padl zrak na obrané kosti, které daly popud k novému hovoru.

„Zajíc… to je zvíøe plodnosti. Jeho maso dopomáhá k dítìti. Povìz to 
hospodyním, až za tebou pøijdou. A kdyby nìkterá z nich chtìla, aby tomu 
jejímu se vrátila mužná síla, dej jí sušenou hlízu vstavaèe. Tu a� doma po-
vaøí s vodou, anebo ještì líp s mlíkem, a když pøidá med a navrch kapku 
dobrý pálenky, nemùže se v medicínì zmejlit. Ledaže by tomu svýmu 
dopøála víc koøalky než odvaru. Ech, vem ty bídáky èert! Stejnì to mají         
z toho vìènýho chlastu, že jim náèiní nechce stát. S tím nic nenadìláš. Ty 
jen dbej, abys hlízu vytáhla ze zemì, když mìsíc ubývá. Tehdy má nejvìtší 
moc. Jako všechny koøeny.“

Babièka párkrát usrkla ze svaøených bylin, které si namíchala na bolest 
v køíži, a teprve pak pokraèovala v øeèi.

„A tìm svobodnejm, co se zas bojí, aby do toho nepøišly, poraï, a� si 
rozdrcený jalovèinky rozetøou v rozkroku døív, než k sobì mužskýho pustí… 
Ale to je všechno malièkost,“ mávla nad trápením rukou a vstala, aby 
sklidila ze stolu, „proti tomu, jak umí skuèet samodruhý. Neš�astnice. Však 
sama uslyšíš, až v noci zaklepají na okno, a� je nechtìnýho outìžku zba-
víš. Když mají v boudì naštìkáno, pøilezou, a ty abys dìlala zázraky. 
Možná vratiè vypudí plod, co není požehnanej. Možná. Kdoví!“ Ledabyle 
pokrèila rameny a odšourala se ke kamnùm, aby si nahøála bolavá záda.

Ztìžka dosedla na døevìnou stolièku. Vìdìla, že bránit životu je tìžký 
høích, ale taky znala hlad a bídu. Navíc v duši svìta cítila bolest vypa-
lovaných cejchù. Bez známky svádìného boje, který v ní po léta jistì 
probíhal, jen suše prohodila: „Kvìty louhuj v pálence aspoò pìt dní, jináè 
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nebudou mít úèinek. A choï na nì, když mìsíc dorùstá anebo pozdì zrána, 
když už rosa padla.“

Snad aby stoèila hovor jinam, se náhle rozveselila a øekla: „Koukám, 
Františko, z tebe je ženská na vdávání. Zajíce peèeš, jen co je pravda.“

„Zajíc mi do oka padl, ale mládenec ještì ne,“ smála jsem se. „Našla 
jsem ho dneska za remízkem,“ ukázala jsem k stráním, odkud jsem si 
úlovek pøinesla. „A to se øíká, že jsou zajíci vychytralí, a pøece se do mý 
pasti chytil. Mám políèit i na mládence?“ pokraèovala jsem v planém 
žertování.

„Jestli máš òákýho vyhlídnutýho,“ odvìtila babièka už zase vážnì, jako 
jindy i nyní nevšímavá k mým šprýmùm, „pak tì nauèím øíkání, kterým si ho 
k sobì pøivoláš.“

III.
„Jsi špatná køes�anka, Františko,“ napomenul jsem dìvèe s povzde-

chem, „místo na mši se radši vypravíš do luk a mezí, a dokud je nese-
škubeš, marnì tì budu vyèkávat u kostelních vrat.“

Nestalo se tak poprvé, že jsem Františku pøi kázání neuhlídal, jenže 
dnes jsem mluvil o pokoøe, a proto mi její nepøítomnost vadila více než 
jindy. Ze svých kopcù (zámìrnì øíkám ze svých, ponìvadž ode dne, co na 
nì vystoupila poprvé, s ní jaksi srostly, patøily jí a ona jim) se obvykle 
vracela s košíkem bylin, s upytlaèeným zajícem za pasem a s vìneèkem     
v dlouhých plavých vlasech, co po ní stékaly jako pryskyøice z kmene 
stromu. Smála se a už z dálky halekala, že zajíci vøeští, když se honcují,     
a že vìneèek jí co nevidìt z hlavy spadne. Hanebnice!

„Øíkají se o tobì divné vìci. Prý rozmlouváš s mrtvými. Kde se v tobì 
bere ta zpupnost?!“ udeøil jsem na ni jako blesk z èistého nebe. A navzdo- 
ry pøekvapení z vlastního výpadu jsem dál kolem sebe metal boží hnìv.  
Bál jsem si pøiznat, že ve skuteènosti, na dnì své duše, toužím po strachu 
v jejích oèích.

„Opravdu je slyším!“ ohradila se vehementnì s hlavou tak vzpøímenou, 
že jsem to byl já, kdo nevydržel její pohled. Pøece mì musí ctít! Jenže 
místo toho mì dráždí. A pobuøuje. Svým zjevem, smíchem, povýšeností.

„Mrtví se ale neobrací ke mnì. Spíš k tìm, co si je bezdìky nosí v sobì. 
V krvi, kterou nepohøbí, ani kdyby chtìli.“

„Tak dost! Jakým právem takhle mluvíš? Kdo si myslíš, že jsi?“
„Jsem prostøednice tìch hlasù. Nic víc. Nic míò!“
V tu chvíli jsem si bolestnì uvìdomil, že Františka se nikdy neskloní 

pøed mou sutanou, aby mi políbila ruku vykukující zpod èerného rukávu,   
že mi nedovolí pocítit shovívavost mocných, kteøí ze svých výšin shlíží       
k prosebníkùm a s blahosklonným úsmìvem jim kynou, aby již nekleèeli     
a vstali. Františka byla svou vlastní paní.

„Rouháš se! Už zase! Ne ty, ale já jsem prostøedník! A ne hlasù, o nichž 
nevíme, odkud a od koho pøicházejí, nýbrž našeho Pána Ježíše Krista!“   
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Po tìch slovech jsem se pokøižoval na znamení úcty. „To ke mnì mají 
chodit ti, kteøí chtìjí být uzdraveni.“

„Ty hlasy patøí našim pøedkùm, otcùm a dìdùm, babièkám a matkám. 
Proè právì pro vás je tak tìžký pochopit, že chci koøeny, co nám daly 
vyrùst, zbavit èerva?“

„Slyšíš i hlas svého otce a své matky?“
V první chvíli sebou bezdìky trhla a stála nehnutì, jako by vlády po-

zbyla. Hned se však køivì usmála a namísto odpovìdi se zeptala: „A dáte 
za nì sloužit mši?“

„Dám, jistìže dám… když ty se pøijdeš vyzpovídat ze svých høíchù, 
uèiníš pokání a staneš se pokornou ve svém srdci.“

Odešla. A má natažená ruka zùstala bez políbení.

IV.
Byla to slova, která zastavila otcovo srdce. Slova pronesená v hnìvu     

a v zatmìní smyslù. Slova, která patøila mé matce. A byla to vina za 
mužovu smrt, která pomatenou vdovu vehnala do smyèky a zlomila jí vaz. 
Na vysoké olši blízko kostela se všem na oèích houpalo bezvládné tìlo, 
podivné kyvadlo mezi èernými šiškami. Tik tak. Dobøe ti tak. Tìm bizarním 
hodinám chybìla jen kukaèka.

Nosím v sobì oba tragické konce, a pøitom usilovnì hledám zaèátek. 
Zaèátek vlastního života. Jenže po celou tu dobu ve mnì koluje krev, v níž 
se ozývají mí nepokojní pøedci.

V.
Tenkrát zjara hustì pršelo. Františka chodila po kopcích a nijak jí neva-

dila rozvernost aprílového poèasí. Se zvláštní potìchou nechala déš�, aby 
po ní stékal, aby ji mateøsky sytil jako své mládì. Nespìchala pod støechu. 
Místo toho se zastavila a zvrátila hlavu smìrem k nebi, k jeho mocnì 
nalitým strukùm. Uchvácenì jsem pozoroval ta otevøená, laènì sající ústa  
a horeènì jsem toužil po jejich žízni. Když už jsem nemohl snést pohled   
na vystavené tìlo, dráždivì se rýsující pod mokrými šaty, vyšel jsem z vy-
kotlaného stromu, který mì doposud chránil pøed lijavcem, a pomalu jakoby 
zavìšen do neviditelného lana jsem se k ženì pøibližoval. Pøestože se ani 
jednou neohlédla, cítil jsem, hluboko uvnitø jsem cítil, že slyší mé kroky, 
nebo je dokonce sama øídí.

Blízko ní stála nùše. A zatímco vrbové proutí pod vrchní plachtou tajilo 
hojnost luk i lesù, jiné dary pøírody se bez okolkù draly ven. Ba co víc, byly 
už na dosah ruky. Jen na chvíli jsem zaváhal a pak bez dalšího rozmýšlení 
se jich zmocnil. V mžiku jsem tøímal to zmáèené, zády otoèené tìlo. 
Františko! Kulaté, dobøe tvarované prsy se ocitly v mých dlaních, až pøíliš 
vyhladovìlých a chtivých, než aby èekaly na svolení èi požehnání knìze. 
Obìma rukama jsem hnìtl ty bílé bochníky a vìtru šeptal jméno své milé. 
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Ale ani tentokrát se Františka neohlédla. A naè taky! Proè se otáèet za 
slovy do vìtru? Dál se oddávala dešti a nyní i mým dotekùm. S jakou 
samozøejmostí vše pøijímala! Vzal jsem ji za ruku a odvedl ke starému 
stromu, který mi prve poskytl úkryt. Tváøí se pøimkla k jeho kùøe a já beze 
všech zábran sázel svùj øádnì vykynutý dar do její rozpálené pece.

Neví se, èí pohlaví stálo na poèátku nového života, když v pozoru 
kropilo svatyni, ale ví se, že již na pøelomu léta a podzimka mìla Františka 
bøicho vìtší než místní pijáci. Stále ji vidím s vlèími máky ve vlasech, jak 
kráèí podél pole se snopem zralého obilí v náruèí. Plná, oblá, zlatá. 
Rozkvetlá sluneènice napìchovaná semenem. V ten moment se mùj život 
zastavil a smrskl do tohoto obrazu, jenž se mi pøed oèima objeví pokaždé, 
když si na ni vzpomenu.

Františko, má bohynì pøekrásná, tys požehnaná mezi ženami a po-
žehnaný plod života tvého zraje na výsluní. Ty pøedeš náš osud a dobøe    
ho znáš. Dej nám štìstí, hojnost a radost ze skliznì naší.

VI.
Mým patronem je jelen. Pøichází ke mnì ve snech. S nebem v mohut-

ném paroží a s pohledem, co proniká hluboko do nitra. Pøichází sám. 
Krásný, silný, majestátní. Obklopen pøírodou, která se v jeho pøítomnosti 
mìní v kruh, v podivuhodný prsten pro pøedem zasazenou divokou perlu.

Naposledy se mùj patron zjevil jako mladý, skotaèivý jelínek. Jenže 
považte, babièko, s parožím vyvoleného krále. Doširoka rozvìtvená koruna 
záøila ve své nádheøe, avšak na nìkom, kdo ji ještì nezasluhuje. Bláhový 
dùvìøivec! Kdyby znal tamní lidi, nikdy by ho nenapadlo nakrucovat se   
tím, co se v jejich kraji nenosí. Chytli ho pod krkem a zbavili ho chlouby. 
Chytli ho a ponížili. Uøízli mu paroží a nechali po nìm jen smìšné pahýlky. 
Uøízli mu ostudu a nechali si po ní trofej.

Volám jelínka svého mládí, volám ho a pláèu pro nìj. Pláèu pro paroží, 
co smutek neodloží.

VII.
Je ètvrtá prosincová nedìle. Vrcholí èas adventu. Konèí mše svatá        

a knìz vyzývá vìøící, aby ještì neodcházeli. Na druhé stranì vesnice se 
Františka zmítá v porodních køeèích.

A právì proti ní, dárkyni pøíštího života, obrací knìz svùj dnešní hnìv. 
Proti té sprosté ženštinì, co donedávna bìhala s outìžkem po kopcích       
i lesích, vyrývala koøeny bylin a sbírala listy jmelí. Proti té treperendì, která 
toho namluví až hanba, o jakémsi daru, díky nìmuž slyší hlasy našich 
pøedkù, ale s kým si dítì uhnala, to neøekne.

„Kdo to kdy slyšel, aby nìkdo mluvil s mrtvými a ještì si za to nechá-  
val platit? To nemáte dost vlastního rozumu? Což nechápete, že to dìvèe 
høeší na vaši zpozdilost? Že vám radí, hádá a s bábou léèí vaše neduhy  
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jen proto, aby z vašich kapes vytáhlo peníze! Což to opravdu nechápete? 
Nebo vìøíte v sílu té èerchmantky více než v Boha?“

Mezitím mìla Františka docela jiné starosti, než aby se zaobírala 
faráøovými slovy, jimiž otravoval mysl druhým. Však se nedìlo poprvé, že 
duše vìøících byly pøi mši nahlodávány èervem knìžského kùru. Vzbuzený 
pocit výstrahy pøehlušily porodní bolesti. Táhly se od vèerejší noci a nebraly 
konce. Jistý chasník, který šel z ranního kázání kolem, ale houby kolem,     
to se jen tak tváøil, aby nebyly øeèi, že Písma nedbá a jinde pomoc hledá, 
se k té události náhodou pøichomýtl. To se ví, že ho stará hned svinským 
krokem hnala a do svìtnice ho nepustila, mìla toho chudìra sama dost      
a ještì aby se toèila kolem nìjakého halamy. Sotva se z jejich dveøí vy-
potácel, už døepìl v hospodì, kde nad korbelem piva rozprávìl.

„Vona vám Františka tak øvala, že by to zabilo vola. Co ta musí zkusit!“
Šenkýøka po tìch slovech jen máchla utìrkou. Sama mìla pìt harantù 

na krku, muže v zemi, a tak si to mohla dovolit. Vìdìla, proè se na štam-
gasty utrhla a proè jim vzápìtí s rukama v bok vyèinila.

„To jste celí vy, chlapi, hrajete si na hrdiny, ale pod tím, co musí ženská 
ustát, padáte jak mouchy.“

Necelou hodinu potom, co chasník odešel, s úderem zimního sluno-
vratu, se Františce narodilo dítì. Dcera Hana.

Pokleknìme tedy a uctìme narození nového života prastarou, ještì 
pøedkøes�anskou modlitbou.

Dìkujeme Ti, nebeský Bože, že jsi dal ženì sémì a seslal na ni 
životodárný déš�. Dìkujeme Tobì, Františko Mokošová, že se z Tvého lùna 
zrodil Bùh. A sláva Tobì, Hano, slunéèko ve tmì záøící, nech� napájíš naše 
duše svou milostí.

VIII. 
Velmi jsem se tìšil, až ke mnì Františka pøijde, abych ji po šestinedìlí 

uvedl a požehnal ji tak v roli matky. Proè? Nu ponìvadž v naší farnosti    
mìl úvod u žen vždycky vìtší váhu než køest nebo jiné svátosti. Navíc 
neuvést šestinedìlku by podle zdejších povìr znamenalo nechat takovou 
ženu na pospas jisté smrti.

O jedné únorové nedìli, když bylo odbyto šestinedìlí, pøišla Františka 
na ranní mši. V náruèi nesla dcerku, zabalenou do zavinovaèky a teplé 
hounì. Nikdo jí tu neøekl jinak než Hanièka, což mì dost udivovalo, uvá-
žíme-li, že se narodila se stigmatem parchanta. Ale sám musím pøiznat,    
že na tom dítìti bylo cosi pozoruhodného, co nabádalo k radosti nebo 
pøinejmenším k úsmìvu.

Kdekdo v kostele již vìdìl, že je Františka v sakristii a že má pøed obøa-
dem. Nemohl jsem se toho setkání doèkat.

„Opravdu chceš, Františko, abych Tì uvedl? Já Tebe, která dennì do 
své svìtnice uvádí haldy povìrèivých hlupákù, aby jim èetla z mozolù         
a mluvila s jejich mrtvými, opravdu teï já mám uvést tebe?“
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„Já nikoho neprosím, aby ke mnì chodil. Ale jak vidno, i dotek nebo 
bylina má moc uzdravovat. Nejen slovo boží, do kterého vám èas od èasu 
ukápne jed.“

„Zapomínáš se, dìvèe! Ale já ty tvé úklady dobøe znám. Lépe než si 
myslíš. Teï si však vyber! Buï se veøejnì pøed celým kostelem zøekneš 
svého nepoctivého øemesla, a pak tì uvedu, anebo nezøekneš a neuvedu 
tì.“

Vtom momentu padla kosa na kámen. A pstruh uvízl v síti. Františka, 
která se doposud nièeho nezalekla, zùstala zaraženì stát. Oèividnì váhá, 
neví, co odpovìdìt. A mám ji! Koneènì jsem se jí dostal na kobylku. 
Poklekni a líbej, jak se sluší na beránka. Už natahuji svou jemnou, mìkkou 
ruku, na které tvrdne prsten, když vtom se Františka napøímí a dvìma slovy 
smete všechny mé sny.

„Ne, nezøeknu!“

IX.
Tuhá zima vehnala pytláky do panského lesa. Sotva padla tma, vzali 

pušky, psi a šli naproti zvìøi. Jaké je však èekalo pøekvapení, když na 
pasece namísto lapených zajícù našli Františku. Kymácela se na vysoké 
sosnì, sama chycená do drátìného oka. Její hlava se houpala v oprátce   
a pod nohama jí ležel pøevrácený døevìný špalek.

Byla to sebevražda, nebo poprava? Místní nevìøícnì kroutili hlavou, 
èetníci nevìdìli, jak pøípad zapsat do stanièních knih, a knìz propadl 
povìrám, jimž se vysmíval. A� tak èi onak, ve zpùsobu smrti spojila 
Františka svou duši s tou matèinou. A po sobì zanechala dceru zatíženou 
dalším tragickým osudem.

Únor udìlal køížek za neštìstím žen z rodu Mokošù.

XVI. Promiskuita jí (ne)sluší      
O. byla po intenzivním týdnu s Viktorem znovu sama. Uklízela si vìci ve 

svém bytì a snažila se udìlat poøádek i v sobì. To druhé jí šlo o poznání 
hùø. Jakmile zaèala myslet na pøedchozí noci, které s ním strávila, 
pøestávala logicky uvažovat. Bylo to s ním v posteli èím dál tím lepší, ani se 
jí nechtìlo vìøit, že je to možné. O. zbožòovala, když na ni muži bìhem 

PØEDZVÌSTI

 Teorie pøirozeného výbìru VIII.
KAROLINA TETZELI
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soulože urèitým zpùsobem mluvili. A Viktor už teï naprosto pøesnì vìdìl, 
jak to má dìlat. Je vzrušená, jen když si na to vzpomene. 

Jak se tohle všechno odrazí na jejím vztahu k Brunovi? Mìli se za 
nìkolik dní zase po delší dobì vidìt. Nevìdìla, jak s tím vším naložit. Její 
nitro bylo jako pøesýpací hodiny – když se v ní po urèitém intervalu usadily 
všechny pocity, cítila se klidná a její mysl byla na stranì Viktora. Když 
hodiny otoèila, celý proces zaèal znovu a byl ještì bolestivìjší. Vìdìla,     
že Bruno byl, je a vždycky bude její osudový muž, ale že teï tady pro ni 
nemùže být. Pøi dopadu posledních zrnek si uvìdomila, že musí být 
upøímná nejen sama k sobì, ale i k nìmu. Napsala mu zprávu o tom, že si 
nìkoho našla a že to zaèíná být dobré. A že by ho sice ráda vidìla, ale 
zároveò se cítí rozpolcená a nebude se vùbec zlobit, když se rozhodne 
nepøijet a bude èas trávit jinak než s rozpolcenou ženou. Bruno odpovìdìl, 
že je rád, když bude š�astná. A že se taky nic nemìní na tom, že ji rád 
uvidí. A tak se O. s Brunem sešla…

Ten veèer, tu noc, kdy za ní pøijel, bylo to mimochodem pøesnì deset let 
po jejich rozchodu, zaèal Bruno zcela neèekanì bilancovat. Bylo to jako 
otevøít Pandoøinu skøíòku, ze které najednou vylétly nevyslovené emoce     
a neèekaná vyznání. Její velký mužný Bruno si v lásce nikdy nepotrpìl     
na velká slova, aèkoli miloval opravdovì jako málokdo. Teï jí najednou 
øekl, že pro nìj bude vždycky ta nejlepší, nejkrásnìjší a nejúžasnìjší        
na svìtì. Že se to pøed deseti lety podìlalo, ale že budou vždycky spolu,     
i když bude každý nìkde jinde. 

„Byl bys ten nejlepší otec mých dìtí, vždycky jsem si to pøála,“ 
reagovala na to O. 

„Dìti mùžeme mít s kýmkoli, zlato. Kdybych byl s tebou, dìlal bych ti 
jedno dítì za druhým, protože bych ti je prostì musel poøád dìlat. Poøád 
bys chodila s pupkem a poøád bys rodila.“

Pak spolu poslouchali hudbu, oba byli úplnì nazí a O. se pøed ním 
poprvé nestydìla. Sedìla na jeho klínì, pili jeden drink za druhým, kouøili     
a cítili se š�astní. Byl by to krásný konec jednoho milostného obrazu, kdyby 
za ním hned druhý den nenásledoval jiný, o poznání ménì kýèovitý, avšak 
stejnì tak pravdivý a mnohem krutìjší. Byl to obraz Brunova odchodu ze 
dveøí sleèny O. a jeho odjezd k dìtem a manželce. 

O. se snažila nebýt smutná. Vìdìla, že tohle všechno je nevyhnutelné. 
Že Bruno miluje své dìti a že bez nich nemùže žít. V daný okamžik byla se 
vším smíøená. A po zbytek nedìle ji høála Brunova láska. Oblékla se do ní 
jako do jeho žhnoucího objetí, které na sobì stále cítila. Byla naplnìná jeho 
láskou, cítila se jako ŽENA. I když nebude mít dìti s Brunem, ale s nìkým 
jiným, bude ho vždycky milovat, a� budou oba kdekoliv. Spolu i každý 
zvláš�. 

(Pokraèování pøíštì)
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ZPÌVNÍK

STANISLAV BUKOVSKÝ

Blaze tomu
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EPIGRAM EMIGRANTSKÝ

Na svìtì nic se nemìní.

Stejnì

jak pøed lety šesti

vyhnancù máme znamení

a bezmocnì

svíráme

pìsti...

(1996)

EPIGRAM O ODVÌKÉ

MOUDROSTI

Odvìká moudrost je,

že prát se nemáš s státem.

By� byls jak lilie,

pro STÁT! Jsi renegátem…

Svùj život utratils

ve službách vlasti rodné.

Dnes zmíráš v cizinì,

a STÁT se sotva pohne...

(Všem Èechoslovákùm, kteøí 

od roku 1989 zemøeli v zahranièí

bez èeského obèanství, bez práva

na restituce, bez práva volit 

v èeských volbách)

JIØINA FUCHSOVÁ

Nesametovì porevoluèní

EPIGRAMY

EPIGRAM PRO ÈESKÝ

KONZULÁT V LOS ANGELES,

KTERÝ SPOLUÈECHY BEZ 

ÈESKÉHO OBÈANSTVÍ 

NA PÁRTY NEZVE

Radovánky, èajíèky,

obložené chlebíèky…

Vaše loïka dále pluje,

já neroním slzièky.

Já nasedám do vlaku

z bledìmodrých oblakù,

do DOMOVA míøím zpátky…

Nevzdám se! 

Svých nárokù!

(Duben 1996)

ROZLOUÈENÍ

Až jednou pøijde den,

smrt ticho rozhostí,

pár pøátel po svìtì

zapálí možná svíci…

Já – oèi stoèené

jak vždycky – za vlastí –

s mrtvými budu stát

dál – DOMA – na hranici.
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Skupina pùvabných barokních øemeslnických domkù na rohu ulic 

Veleslavínovy a Sedláèkovy pøipomíná periferii staré Plznì. Naproti bývalo 

ve støedovìku ústí tzv. Katovské ulièky, kde míval své obydlí plzeòský 

popravèí. Do vypovìzení Židù na poèátku 16. století tu stávalo i ghetto, 

židovská ètvr� se synagogou, košer porážkou a rituálními láznìmi. Oficiálnì 

se židé smìli do mìsta vrátit až po více než tøech staletích. Stávala tu         

i barokní solnice od stavitele Augustona, která musela na pøelomu 60. a 70. 

let 20. století ustoupit moderní telekomunikaèní budovì. A na místì zboøe-

ných secesních domù proti nìkdejší neorenesanèní reálce od architekta 

Moritze Hinträgera pak na prahu 21. století vyrostl bytový dùm developer-

ské spoleènosti Madruzzo. Reálka v pováleèném období sloužila Peda-

gogickému institutu, pozdìjší Fakultì pedagogické, která se krátce po 

sametové revoluci stala souèástí Západoèeské univerzity v Plzni. Právì pro 

plzeòskou „Pajdu“ byla skupina domkù zrekonstruována – jako sídlo 

dìkana a studijní oddìlení. Øada tehdejších postupù by asi neobstála   

pøed souèasnou památkovou péèí, nicménì skupinu domkù se podaøilo 

zachránit. Dominuje jim velký Vuršrovský dùm s portálem, kde symbol paží 

s kladivem èi podkova prozrazují blízkou kovárnu, jejíž široký vstup, dnes 

zazdìný, nebo� zde už pár století nedýmá kováøská výheò, je na fasádì 

domu patrný dodnes. Dokud ještì kovárna sloužila, každou sobotu zde prý 

úderem do kovadliny zakovávali èerta, aby další týden neškodil. Co na tom, 

že chodby dnes zdobí svítidla z „osmdesátých“, ve sklepì lze obdivovat 

díla pedagogù z katedry výtvarné výchovy, pánù Franèeho èi Jíši, nebo 

pøímo na dvorku keramický reliéf Zdeòka Jílka, pøedstavující mladé chlapce 

a dívky, možná studenty uèitelského øemesla. 

Pod Jílkovým reliéfem se nachází i jakési malé pódium. V polovinì     

90. let 20. století jsme se ho snažili oživit kulturou. Tehdy jsem pøi studiu 

zároveò pracoval v univerzitní knihovì, která má dodnes velkou studovnu   

v Hinträgerovì budovì. Scházeli jsme se tam, celá generace soustøedì-  

ná kolem Ason klubu, kde mladé a nezavedené autory našeho regionu 

obìtavì opeèovávala Helenka Šlesingerová, dnešní øeditelka mìstské 

PLZEÒSKÉ DVORKY

DAVID RÙŽIÈKA 

Øemeslnické domky 
na rohu Veleslavínovy a Sedláèkovy
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knihovny. Jména básníkù jako Milan Šedivý, Vladislav Høebíèek nebo 

Milena Hasalová byly pojmem odrážejícím ryzí zvuk. Na dvorku jsme pak 

poøádali i koncerty. Nejvìtší ohlas mìla dívèí hudební skupina Šestka. 

Èlenky totiž spolu chodily na dnes již zaniklou 6. základní školu v Doubrav-

ce. Na repertoáru mìly skladby folkové skupiny Klíè i vlastní tvorbu. 

Rezonovala pøíbìhy dávných èasù. Na Šestky, jak jsme jim k nelibì     

kapelnice spontánnì øíkali (vždy nás opravovala, že jsou Šestka!), cho-  

dilo hodnì mladých básníkù. Vìtšinou se uvelebili na ochozech obkru-

žujucích obvod dvorku a já si dodnes myslím, že navzdory nesporné 

hudební kvalitì Šestky jejich popularitu umocòoval i onen vìk, na samém 

konci školní docházky, kdy se holky – podobnì jako poupì pøed roze-

vøením okvìtních lístkù – mìnily v ženy. Vùní takových kvítek se nechá 

zlákat nejeden básník!

Pokud jde o nìkdejší kovárnu, její umístìní prozrazuje zazdìný široký 

portál smìrem do Veleslavínovy ulice. Ve zdejší uèebnì, ležící ponìkud 

stranou, pokud jde o hlavní výuku, jsme mìli pár hodin jednooborové 

angliètiny, kterou jsem po sametové revoluci studoval. S pomocí zahra-

nièních lektorù jsme se tu pokoušeli pøekovat náš èeský jazýèek tak, aby 

dokázal co nejvìrnìji dát zaznít jazyku Williama Shakespeara, Johna 

Donna, Johna Lennona nebo i držitele Nobelovy ceny za literaturu Boba 

Dylana.

STARÁ STODOLA NEJLÉPE HOØÍ

Láska –

páska pøes oèi

Vráska 

na duši

Skládal básnì –

krásnì

Na to ti dnes už, chlapèe,

neskoèím!

PLŽ SMAJLÍK

IVA SÝKOROVÁ

Dvì veršovánky
REKLAMA NA BARVU NA VLASY

V hlavì se mi rozsvítilo!

Mám však èerno, 

a ne bílo

Èerná hlava – to je léèka

Kadeønictví,  

Schwarzkopf  (Teèka)
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KAREL TRINKEWITZ

Pøíbìhy VIII.

Z ODKAZU

Pøíbìh Ginky Steinwachs

Jméno Ginky Steinwachs jsem poprvé èetl v recenzi jejího románu 
Marylin Paris a moc jsem ho chtìl èíst. Poprosil jsem redakci, aby mi dala 
její adresu nebo adresu nakladatelství románu. Tu jsem dostal a poprosil 
vydavatele, aby autorce pøedal mùj dopis.

To se stalo a brzo na to mi Ginka poslala svou knihu, v níž cituje uèitele 
na Sorbonnì: Lacana, Liotarda Deleuse, Levi Strausse a celou další plejá-
du strukturalistù. Román je koláží kulinárních receptù paøížských restau-
rací, anekdot, bonmotù, odvážných slovních høíèek. Byl jsem nadšen.

Zaèal jsem si s Ginkou dopisovat a posílal jsem jí své koláže. Ona mi na 
revanš posílala své romány. Pošta pøinášela knihy z ostrova Malorky. Špa-
nìlské náøeèí ostrovanù doplòuje Ginka perfektní katalánštinou i náøeèím 
Baskù. Malorka je pozadím jejích románù Erzherzog Salvator, moøeplavec. 
Byl z rodu habsburských císaøù, ale politika ho nezajímala. Svìt ho znal 
jako oceánologa, autora desítek vìdeckých publikací. Salvator byl i velmi 
potentní muž. Ginka soudí, že zalidnil Malorku svými potomky.

Tøi její romány jsou vìnovány Malorce. První vlastnì rodinì císaøe, její-
mu dvorskému životu ve Vídni a na zámku v Benátkách nad Jizerou, kde 
se malý Salvator vozil na houpacím koni. Tím mì Ginka inspirovala k vel-
kému objektu Pocta Erzherzogu Salvatorovi. Je témìø 150 cm vysoký        
a kolážovaný segmenty plánu Vídnì se všemi jejími mìstskými ètvrtìmi. 
(Ten objekt putoval po rùzných výstavách v Itálii a byl mi ukraden mafií 
italských obchodníkù ve Veronì.)

Jeden z románù o Malorce popisuje milostný vztah George Sandové      
s Frederikem Chopinem. Tøetí román jsem pøi psaní tohoto pøíbìhu nenašel 
ve své knihovnì. Ale mám dopisy Ginky, které se váží k Salvatorovu 
houpacímu koni. Existuje totiž spoleènost ctitelù Salvatora, která v zámku   
v Benátkách slavila jeho významné výroèí a pozvala Ginku, aby pøeèetla 
jeho laudatio. Z radosti nad tímto jejím úspìchem jsem udìlal malý objekt – 
obraz se stem zrcadélek, v nichž se prostorovì ve tøech rozmìrech ukazuje 
tváø Ginky. Ten objekt se pøi jednom stìhování z Frankfurtu do Berlína po-
škodil. Byl jsem ho v Berlínì vyzvednout a potìšil se výhledem z okna bytu 
na køižovatku, které vévodí berlínská synagoga.
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Pøi stìhování do Èeska jsem ho vzal s sebou a daroval ho své ženì – 
ona si nejèastìji s Ginkou telefonuje. Je to pro ni oáza osvìžení v poušti, 
kterou je jí èeština.

Objekt „Ginka“ zaujal jednoho sbìratele konkrétního umìní. Daroval 
jsem mu ho pro galerii a muzeum konkretismu. Tak zùstane objekt v Èesku, 
kde jsem kdysi spoluzaložil Klub konkretistù, jehož èleny po ztroskotání 
Pražského jara osud vìtšinou rozvál do exilu. A všichni jsou v Èechách kla-
siky. Kloním se památce Karla Kyncla, Radka Kratiny, Dalibora Chatrné-
ho… Mìl jsem je rád stejnì jako Ginku Steinwachs. 

STANISLAV BUKOVSKÝ

Neuveï nás v pokušení

POSTPRAVDY

Nejvyšší církevní autoritì se nelíbí, abychom v Otèenáši žádali Pána 
Boha, aby nás neuvádìl v pokušení. Dle nìj nanejvýš dobrotivý Bùh to        
s námi pøece myslí dobøe, a nemùže nás proto pokoušet a svádìt                
k nepravostem. Od toho je tady, jak víme, odjakživa Satan. Ale má to 
háèek.      

Kdo stvoøil Evu, Stvoøitel èi Satan? Pøece Stvoøitel. Ne nadarmo se Bùh 
jmenuje zároveò Stvoøitel. A stvoøil ji takovou, stejnì jako každou jinou  
ženu pod sluncem, zvláštì pak nìkterou, aby vìtšinu mužù, ovšem kromì 
jisté vìtšinou tolerované menšiny, uvádìla v pokušení. A tak a� se to pa-
pežovi líbí èi nikoliv, i když v žádném pøípadì nechceme zpochybòovat jeho 
neomylnost, v pokušení nás neuvádí ani Satan, ani Darwin, ale pøeci jenom 
prostøednictvím svého výtvoru Bùh.

Svatý Pavel nás nabádá, abychom se žen vystøíhali, a kdo to nedoká-
že, nech� se ožení. Ale ani tím se problém pokušení beze zbytku neøeší. 
Ženatý muž mùže být uvádìn v dovolené pokušení svou manželkou, 
protože je s ní sezdán, Bùh ty dva spojil a co Bùh spojil, je v poøádku.     
Ale cožpak ženatý muž nevidí jiné ženy, cožpak mu není dobøe v jejich 
spoleènosti, cožpak mùže na nì nemyslet? Zvláštì když se svùdnì oblé-
kají, zaèasté skoro neoblékají. Má si ucpat v opeøe uši, když zpìvaèky 
krásnì zpívají, a zavøít oèi, když lehkonohé baletky svá tìla a ladné po-
hyby na odiv dávají, a zavøít oèi i ucpat uši, aby pùvabné hereèky na jeho 
rozum a city nepùsobily? Nemá ani chodit povzbuzovat lepotvaré plážové 
volejbalistky? Má se koukat jinam, protestují-li proti nìèemu závažnému 
obnažené feministky?
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Bùh stvoøil svìt takový, jaký je. A narafièil to tak, že nás neustále a na 
každém kroku uvádí v pokušení. A jak známo, co Bùh èiní, dobøe èiní. Chtít 
na Nìm, aby nás neuvádìl v pokušení, je vlastnì protivenstvím Božímu 
zámìru. Bùh nás, z nám dejme tomu nepochopitelného dùvodu, chce 
uvádìt v pokušení a my tu nejsme od toho, abychom mu to rozmlouvali. 
Chtìli bychom snad a chtìl by to papež, aby ženy pøestaly být hezké          
a pøitažlivé, aby už nás Bùh jejich prostøednictvím nemohl uvádìt v po-
kušení? Pak bychom se ani nepotøebovali ženit, stravovat se nakonec      
dá po hospodách. Svatý Pavel by s námi koneènì mohl být spokojen,      
ale byl by spokojen i Bùh?

Když stvoøil Stvoøitel Evu, ranil Adama èásteènou slepotou, aby nevidìl, 
že Eva, a nahá k tomu, je pokušení samo. Ale jen co pojedl z Božího 
dopuštìní a Evy navedení ze stromu poznání, Boží zámìr se dovršil          
a pokušení bylo na svìtì. Nevím, nevím, zda je správné, ba není-li to 
dokonce troufalost, svým zpùsobem naznaèovat Stvoøiteli, že nechceme 
být uvádìni v pokušení. Kdyby nechtìl, aby nás ženy uvádìly v poku-  
šení, mohl je stvoøit všechny takové, jako jsou tyhle nám všem známé,   
sice zajímavé, ale pokušení v žádném pøípadì nevyvolávající – Sleèny       
z Avignonu. 

Ilustrace Stanislav Bukovský
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Kouzelník sta rùží

Jsem cirkusácký pacholek,
kouzelník sta rùží,
malé dìcko bez hrdosti,
co zøídkakdy se vzmuží,
básník, co na kotníky
psal verše èernou tuší 
Jsem parkový povaleè,
vykladaè z dlaní,
hrbáè, co nad vínem
v pùl jedné se sklání,
milenec, co nemiluje,
žije bez vyèítání 
Jsem šepot na tváøi,
architekt snìní,
vìrný hlídaè u brány rozednìní,
vše, co ve mnì èekáš
a vše, co v mnì není 
Jsem cirkusácký pacholek,
jsem kouzelník sta rùží 

Mládí

Vypadáme jako zlaté sochy
v polední záøi odleskù,
stali jsme se dívkami a hochy,
co touží po potlesku 
Naše vlasy zdobí vavøín,
tìla halí tógy bílé,
žiju v dobì, do níž patøím,
naè odpírat si kratochvíle?
Teï je èas našeho mládí,
proè pøidávat se do legie,

MLADÝ ZÁPAD

JINDØICH ÈECH

Hlídaè u brány rozednìní
když neláká nás války šikování?
A� neumírá, kdo rád žije
Až nachýlí se moje dny,
takto a� zní mé pøání,
chci umøít ve výkøiku,
ne v boji, ale v milování 

Psí víno

ulicí se táhne stín
a okrové slunce
to jde tam s ním
a na konci ulice
zmizí døíve než
na jeho jméno
si znovu vzpomeneš
a psí víno
smáèí déš� 
podél plotù bloudí muž
a na jeho kabát
se psi zlobí už
a na konci ulice
zmizí znovu pak
jako po dešti
vždy rozplývá se mrak
a psí víno
smáèí déš� 
vesnicí se táhne stín
a z jeho rukou
vzhùru stoupá dým
a na konci ulice
pùjde zase dál
nebudeš tušit 
že døíve jsi ho znal
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Vyprávìní

Slunce je pomeranè,
který zlátne na veèer,
a hvìzdy jsou 
papír pøed žárovkou,
ve kterém je spousta dìr, 
a vítr cítím,
když mi foukáš do vlasù,
a tvoje oèi, to jsou
dva kaménky topazu, 
a mlha, to je kouø
z mých cigaret,
a štìstí – to je
dotknout se smìt, 
a den, to je chvíle, 
než pùjdeme znovu spát,
aby i naše srdce
mohla pookøát

Nicky

Do ruky vzalas naši touhu
a shrábla naše životy
a ty vyzáblé nicky 
nìkde z rohu
si lákala ze samoty
Teï uctívám tì
jako pannu,
kterou doufám v sobì,
že jí jsi,
protože pro ironii samu
nechci být já,
chci být 
my

Dívka z pohlednice

Vypadáš trochu jako dívka ze staré pohlednice
a víš, že øíkám, jeden pohled nestaèí, chci stále více
Rád bych se na tebe díval ráno, když vaøíš kávu
Rád bych tì sledoval, jak cestuješ od Korsiky
až po tajuplnou Jávu
Rád bych s tebou proèítal staré knížky pøed spaním
Rád bych tì hladil ve vlasech, když se za obzor
pomeranè uklání

Rád bych ti ráno zaklepal na dveøe a pøinesl kvìtiny
Rád bych rozcuchal plavé vlasy,
které se snášejí jak alpské laviny,
rád bych s tebou proležel sluneènou nedìli,
rád bych snášel tvoji rozmrzelost i bezdìèné veselí,
rád bych tì sledoval, když se veèer zešeøí,
rád bych se s tebou pohádal a pak zas smluvil pøímìøí,
rád bych tì vyfotil a vytiskl pohlednice,

protože, jak víš, jeden pohled nestaèí,
chci stále více
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(NE)KRITICKY

LADISLAVA LEDERBUCHOVÁ

Šváchùv básnický èas
Básník Petr Švácha má s èasem jako s tématem svých textù dlouhodobý           

a dùvìrný vztah. Motivy plynutí èasu, cyklického èasu pøírodního i èasu jako osob-
ního fenoménu lidského života, se v jeho tvorbì objevují opakovanì; téma ukotvil      
i v názvu svých dvou sbírek – v roce 2014 vydal Svlékání èasu a jeho sbírka 
poslední má titul V zahradì èasu (Plzeò: Pro libris, 2018).

Ve svém poetickém vidìní básník èas uzavøel do prostoru zahrady, kde lze jeho 
nestálost pozdržet vzpomínkou a reflexí uplynulého a jejíž hradba má schopnost 
stále upomínat na koneènost èasu vymìøeného lidskému životu a tím naléhavìji 
upozoròovat na hodnoty pro nìj nezbytné. A pøedevším je Šváchova zahrada 
prostorem vzrostlých básnických kultivarù – v básni Zahrada èasu, která sbírku 
uzavírá, autor vyjadøuje, co spolu s ním prožíváme jako ètenáøi pøi èetbì celé sbírky, 
totiž výsostný èas lyrické pøítomnosti: Je tu jen pøítomný èas / žádné bylo èi bude 
/…/ V trávníku z veršù / brouzdám /…/ Odtud žádná vzpomínka / nikdy mi neuteèe. 

Šváchova lyrika je málomluvná až strohá, slovo je váženo na váze citové pla-
chosti a obrazové støídmosti, zato kalibrované významovými pøesahy. Úroèí známé 
emblémy a úsloví, ale vždy  v potvrzení sebe sama: Brodím se básní /…/ do nitra 
slov / ke koøenùm srdce /…/ Na rozdíl od vody / krev teèe do kopce… (b. Kde jsi?). 
Nebo: Vìzním tì / hned vedle krve / v rudé kráse /…/ Øíkají tomu láska // Mám tì 
však / též tìsnì pod kùží (b. Øíkají tomu). Nebo: království za jedno vlídné slovo… 
(b. Vlídné slovo). 

Citované verše nedemonstrují jen autorùv smysl pro hloubku slova, ale také 
napovídají o tématech, jimž slouží. V intimní poloze výpovìdi je to pøedevším trvale 
pøítomná milostnost. Jako ponorná øeka v hloubce vzpomínky, i v èerstvé ránì – 
téma lásky v èase, v nìmž sice blednou její pùvodní barvy, zato získává nové valéry 
tolerance a odpovìdnosti: Dvì hlavy / na jedné vlnì / vysokým napìtím propojené // 
Škrtnout  / a oheò kolkolem /…/ Pojï / vyvìtráme pøistøižené øádky / èi celou stránku 
// A pak a� cesta /  tøeba do kopøiv! (b. Noc s Harlekýnem). Prý nezaplatili jsme /    
za pobyt v naší letní lásce // Petøínská zrcadla / už nám ji nikdy nenavrátí / Tak naè 
poplatky a výzvy! (b. Horký dech). Poslední tramvaj / za sebou zamkla èas // …     
Já vím – / jen domyslím poslední svùj dopis / který zítra poslat musím / za tvým 
snem (b. Poslední tramvaj). A lásku unavenou je tøeba umìt léèit – dopøát jí nový 
vítr a založit nový oheò: …slova na zámek/  i ta co øíkali jsme spolu / z oèí do oèí // 
My dva / a vítr / a klestí pøipravené / v krbu na podpal /…/ Musíme vyvìtrat / Mráz 
nemráz  (b. Ticho). Jen tak mùže obstát ve chvílích nejtìžších: Bílé pláštì / bolest 
po postelích /…/ Nevím kam chodíš / pro svùj nìžný úsmìv // /…/ …najdu tvoji 
køehkou ruku / jak mi hladí tváø (b. Ráno).

Šváchova poezie není konfrontaèní, revoluèní, ani tematicky ani formálnì, je      
v dobrém smyslu slova evoluèní – nastavena sluneènímu jasu a zkušenosti pøedkù: 



22

Døevo nedozrálo / do úrovnì houslí /…/ Slunce už nezapøeme // Ještì pøiložit do 
kamen a otevøít prastarou uèebnici / dìjepisu (b. Døevo nedozrálo). Bohatství života 
je i v nedokonalosti, prohrách a zklamání, však dáno vírou, že …Slunce vstane /      
z promáèených plen (b. Vlídné slovo) a laskavost je lék i na bolesti svìta. V tomto 
smyslu jsou autorovy reflexe života moudré, ne však naivní a bláhové. On ví,         
že Slepá královna / na šachovnici nevyhraje /…/ Èas ohýbá se v pase /…/ 
Nejzákeønìjší útok / je vždycky zezadu //Proto posílím jezdcem / obrannou vìží /      
i malou rošádou (b. Šachy). Ví však také, že na šachovnici života nelze vyhrát,      
že èas nelze pøechytraèit, že podzimu neuteèem a že zklamané touhy romantických 
snù ústí do všední reality a životní bilancování mùže být bolestné: Za oèima stín / 
slunce skrèené / výèitek plná nùše…(b. Klíè). A on od domu k domu hledá, co zbylo 
z víry (b. Svatý), kdy Sám èas má kruhy pod oèima / protože noc co noc sláva / den 
co den bída (b. Den po tobì).

V poslední ètvrtinì sbírky sílí reflexe èasu jako téma spoleèenské. Pøekotnost 
životního tempa a odvozenost souèasného individuálního života od sociálních 
kvasù, hnutí èi smìrù autor hodnotí jako tragický zásah do života èlovìka, z nìhož 
mizí soucitný vztah k bližnímu: Už jsme unaveni / z dirigování smìrù svìta //           
A nikdo se nezeptá / jak šála a zda teplo od nohou (b. Život). Sociální mechanis-  
my mohou èlovìka dehumanizovat, poddá-li se nekriticky jejich tlaku, stane se 
ovládanou loutkou – Saháme do tmy a hledáme rozhøešení // S loutkami bloudíme 
mezi domy… / Ale co bude potom / až zaènem potkávat / roztroušené støepy lidí? 
(b. Loutkáø). Je tøeba bránit svùj soukromý ateliér / Bìda však / je-li to zamøížo- 
vaná samotka (b. Výstava stínù). Postmodernímu èasu, v nìmž básnì utekly / snad 
do blázince èi do pekla, chybí  integrující étos, nebo� Bibli a všechna její slova / 
zapomnìli jsme v mlze / kdesi za cirkusem (b. V mlze).

Zahrada èasu Petra Šváchy nemá dekorativní úpravu francouzského parku, 
nerostou v ní exotické døeviny a kvìtiny, postrádá i rozlehlost parkù anglických. Je 
to vìtrem proèesaný èeský palouk (nìkde na okraji Plznì, jak dosvìdèují v textech 
zmiòované mìstské lokality), seèený péèí dobrého hospodáøe, jenž zùstává vìrný 
svým pracovním postupùm. Myslím, že dobrou sklizeò ètenáøi ocení. 

ILONA GRUBEROVÁ 

Petr Švácha v zahradì èasu
V zahradì èasu je název další z celé øady básnických sbírek Petra Šváchy.         

A kdo ji otevøe, zklamán jistì neodejde. Lyrický pohled do subtilních prožitkù 
básníkovy duše nevyhledává konfrontaci s ètenáøovými vlastními prožitky, ale spíše 
prokreslení toho, co my sami prožíváme: pocitù, vzpomínek, vnímání pøírody bì-
hem roèních promìn, lidí, vztahù…  /.../ Od kaple/ k Velkému vozu/ hned za oj/ 
pøivázán sten/ Èí? Mùj?// ... (Pupalky).

Básnì jsou psané volným veršem, takovým, který nesvazuje básníkovu 
obraznost, ovšem pøespøíliš neakcentuje jednotlivé básnické obrazy. Jde spíše        
o poklidné prolínání logicky navazujících pøedstav, nežli o kaleidoskop tvrdì 
zarámovaných obrazù podržených fragmentací veršù. Verše jsou seskupené 
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stroficky, délka strof se promìòuje báseò od básnì od ètyø do osmi veršù. Ovšem 
mezi tìmito útvary nalezneme vždy také útvary kratší, jednak dvojverší, která 
jakoby refrénem doznívají, nebo naopak pøeznívají logicky stavìný proud pøed-  
stav – podtrhují základní pøedstavu, nebo jí dávají zcela neèekaný kontrapunkt. 
Jednak sólové verše, které spíše doøeknou nakousnutou myšlenku, nebo se k ní   
vážou další otázkou. Celek takto stavìné básnì klouže v promìnlivém rytmu          
a nenechá ètenáøovy myšlenky usnout. Navíc toto schéma je dodržováno ve všech 
jedenaètyøiceti básnických textech celé sbírky, takže básnický výraz pùsobí velmi 
konzistentnì.

Krajina zarámovaná/ do mrazu a snìhu/ Tudy neprojde/ ani posel s ratolestí// 

Leda zlodìj/ s nožem vystøelovacím// Škrabošky stále na tváøích ... // Až pøijde 

odmaskování/ nejvíc udivené bude Slunce/ schované dosud/ v misce mezi štìtci 

(Zimní obraz).

Básnì nesou názvy, které vždy obsahují téma celého textu, navozují smìr 

myšlenky. Úvodní strofu/ strofy pak èasto vyplòuje – kdyby nešlo o lyriku, dalo by se 

øíci – témìø popis. Oslnivý popis, který nám dá spatøit místo, krajinu, ale i charakter 

èlovìka, tak jak jej vidí svým tøetím okem básník. Napø. místnost setkání: ... My dva/ 

a vítr/ a klestí pøipravené/ v krbu na podpal/Víc nikdo – / jaro v nedohlednu/ písnì    

u dna øek/ ... (Ticho). Nebo snìhová krajina (viz výše, Zimní obraz). Ale také málo 

lichotivá charakteristika dívky: ... V pøízemí tvých pøedstav/ bílý kùò/ v podkroví pak/ 

cesta do Benátek/ ... (Klíè). Mimochodem diversitu pohledu mužského a ženského 

najdeme sice ojedinìle, zato pregnantnì vystiženou i jinde: ... / Dìlíme se o pøízeò 

vody – / já beru pstruhy/ ty odraz Karlštejna// (Voda).

Ovšem vìtšina setkání s opaèným pohlavím se nese, jak to v lyrice – alespoò 

podle ètenáøek – má být, v nyvì milostném, by� lehce pragmatickém duchu. Takže    

si všichni pøijdou na své: Horko vypadává/ z vyklenuté oblohy/ Na pøídi dne pozdrav 

z Honolulu/ na zádi upomínka z ráje// Prý nezaplatili jsme/ za pobyt v naší letní 

lásce// Petøínská zrcadla/ už nám ji nikdy nevrátí/ Tak naè poplatky a výzvy!// Zaví-

rám okna/ i dveøe/ Vzpomínky na ètyøi západy// a ještì na petlici (Horký dech).

Celá sbírka je pøímo prodchnutá umìním. Jako by autor chtìl protknout verše 

kouzlem dalších Múz. A ètenáø si to užívá, asi jako dort o nìkolika patrech. Nej-

èastìji navštívíme svìt malíøských ateliérù: Námìstí è. 22/ pøes dvùr/ a do 2. patra// 

Maloval jsem tam/ sny/ a pokusy o budoucnost// Voda byla modrá/ i obloha/ i svetøík 

co právì/ svlékala jsi// Že obraz nakonec nevyšel/ byla jen hloupá høíèka/ èasu (22).

Dále projdeme svìt hudby: .../ Potkáme se/ pøi høe na ariston/ Ty s klikou/ já       

v tanci s maškarami// Pak ruce èernou tmou omyjeme – / a mùžeme vstoupit/ 

rovnýma nohama/ mezi hvìzdy (Ariston). A ani Thálie nepøijde zkrátka, napø. báseò 

Divadlo vrcholí.

Poezie Petra Šváchy je plná úžasných scén, umìleckých konotací, je plná 

vzpomínek, krajin a mezilidských  vztahù, je plná velkých metafor a pøirovnání. ... 

Ptáèníci/ nadzvedli oblohu/ aby se dalo létat//... (Mladé lásky). To všechno básník 

smí, to všechno básník má. Protože mu nikdy nechybí opravdovost. Mùžeme nad 

jeho knížkou spolu s ním omývat svou jinak optimistickou duši od drobných skvrnek 

lehce depresivních pocitù z našich vzpomínek.
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Vladimíra Brèáková (1982 Písek) - VŠ pedagožka, básníøka a prozaièka, žije v Plzni

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

Jindøich Èech (1998 Plzeò) - student, básník, šéfredaktor

Karla Erbová (1933 Plzeò) - básníøka, žije v Praze

Jiøina Fuchsová (1943 Plzeò) - básníøka, prozaièka a publicistka, øadu let žila 

v exilu v USA

Ilona Gruberová (1970 Plzeò) - pedagožka a kulturní publicistka

Ladislava Lederbuchová (1949 Plzeò) - bohemistka, literární a divadelní 

recenzentka

David Rùžièka (1969 Plzeò) - publicista a básník

Iva Sýkorová (1958 Plzeò) - pedagožka a básníøka

Karolina Tetzeli (1975 Klatovy) - pedagožka, básníøka a prozaièka, žije v Plzni

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