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To, že slunce zapadá na západì,    
je nejen logické, ale vyplývá to i ze 
samého názvu svìtové strany. Západ  
je také oznaèení pro náš kraj – geo-
grafické území Èeské republiky. Mladý 
Západ je rubrikou pro mladé autory     
do 35 let. A nyní se zdá, že slunce 
zapadá na Mladém Západì – tvorby 
mladých autorù je totiž poskrovnu.       
Ba témìø není. Poskrovnu je nejspíše         
i práce s mladými potenciálními psav-  
ci na støedních školách. Pozitivním 
vzorem byla profesorka èeštiny na 
plzeòské konzervatoøi Blanka Hejtmán-
ková. Takové uèitele, aby s lupou 
pohledal. Nu, uvidíme, kdo se v bøeznu 
– Mìsíci ètenáøù umístí na èelných 
místech ankety o Ètenáøe roku jako 
ètenáøský vzor z øad uèitelù (od úmrtí 
Uèitele národù letos uplyne 350 let). 
Jisté je v únoru jen to, že v letošní 
„dvojce“ budete text v rubrice Mladý 
Západ hledat marnì.

Støedního vìku jsou již i Vhrsti a Štì-
pán Kuchlei, hranici 35 let již pøekroèil 
také jeden z nových plžích autorù 
Václav Štrunc. Ba i Milena Hasalová –   
v èísle najdete recenzi její první oficiální 
sbírky. Nìkdejší odchovankynì Ason-
klubu se minulý mìsíc stala nejmladší 
pøedsedkyní Støediska západoèeských 
spisovatelù. 

Pilíøi únorového Plže se stali osvìd-
èení literátští borci Stanislav Bukovský, 
Petr Kersch, Daniela Kováøová, Ladi-
slava Lederbuchová, pseudonymní 
publicista Oldøich Petr a David Rùžièka 
(øazení je abecední, nikoliv podle „ostøí-
lenosti“). 

Nováèkem na plžích stránkách je 
Soòa Kratochvílová. Doufejme, že i její 
jméno v Plži zdomácní.
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POEZIE

SOÒA KRATOCHVÍLOVÁ

Nekoneèný pøíbìh
dennì
o knoflík
výš
ocásky
duha na kolenou
hora køížem
igelit
šustí
v mokrých botách
pomeranèové rùže
salám
zakázanì
voní
nezapomene
ovenka
…
rakvièku a vídeò
za dvì pusy
nebo víc zubí se 
pod stolem kopne
zítra nevzdechne
…
jalové nápady
nad ránem 
pøesné výjimky ovoní dny 
pádné promlky 
dùvodné
jen chvíli
…
jednoho letního dne
létali v kruzích 
trubci 
všichni ti kupci 
nabízeli zboží
a jen nevìdìli
…

horké slovo
za uchem
protne
laènì nateklou
nevinnost
závan bolesti 
hlásí
zamlženo
…
krajka protnula 
šepot 
kroky køièí dopøedu
srdce pokulhává
ano ne
…
ranní nevolnost
píše tenkým perem
nekoneèný pøíbìh
nové tváøe
blesky zèistajasna
noèní volání mámy 
do lesù
celièký pusu plnou 
mléka
…
po vlasech ohništì
na moment cizí peøí
strasti odešly v míru
na námìstí Kníru
obrys rtìnky 
na zdraví 
…
nenasytná
sklenìnka v duši 
probdìlá
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kouø v srdci
nedbalá
rampouch v dlani
…
pokroucený tikot 
nevzhledné myšlenky
vrásky v oèích
zale� vpravo
nebo vlevo
bude klid 
…
beztak hodnì marnivá
beztak den ode dne chudne
beztak loudí na psech piškoty
beztak spí bez rytmu
beztak èasto køièí dvojmo
beztak jen civí kolem 
beztak pohlavkuje zadarmo
beztak už ji to nezajímá
nic cizího jí není lidské 
…
po uši ve smradu
toulá se nocí
s nìmou kytarou
bez oèí 
bezhlavì se ztrácí
samotì
…
jeho laciná prázdnota
mì lechtá za ušima 
mìní se pøed oèima
prosí 
levná kolínská
provonìla byt
…
polévka doutná
každým polknutím
prokládám posouvám
smutek odkládám 
na pøedjaøí
…

ve dne zataženo 
v noci nikdy
polévku z jedné lžíce
pak posnídej
až zajde slunce
…
stíny vymetl z komína 
po nocích touží
prosebný vzdech 
zaletìl do dáli
nikdo ho nezaslech
…
proti gustu
lapám
pùlmraky a prolákliny
mažu 
slepé úsmìvy
vìtøím
bezvìtøí
…
podzimní zimomøení
poslední záblesky
kapka po kapce 
pøicházejí
pavuèiny zívají
klokot utichá
pára od pusy se èervená 
už dlouho nemluvila
pøivírám oèi ve vìtru
…
spìšná procházka
skøeèícím mìstem
z oèí do oèí 
lidé každé ráno
línì tìkají 
z vajíèek na džem
…
prázdné stíny
nešetøí kolemjdoucí
pøejdou volné dny
s úsvitem se rodí
rozmyšlenky
poutníci meškají
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PRÓZA

PETR KERSCH

Narcis
Na høbitov chodívám o sobotách. Moje návštìvy na zdejším høbitovì 

mají jediný dùvod: chci být chvíli se svou matkou. Každou sobotu ne – to 
by si matka nepøála. Øekla by: Máš rád svùj život? Tak žij.

Ano, je to tak – mezi živými již nemám èlovìka, kterému bych bez obav 
mohl svìøit svá tajná pøání, povìdìt o svých  zklamáních, prozradit nadìje 
a touhu naplnit je.

Pøed velikonoèními svátky je høbitov uklizen. Na trávnících hrábì zane-
chaly rýhy a trochu mokrého loòského listí. Všude voní èerstvé kvìtiny.      
V dolní, starší èásti høbitova jsou náhrobní desky semknuty do hustých   
øad, jako by chtìly naznaèovat, že mezi sebe další žadatelku nepøijmou.     
U horní zdi, tam, jak stojí vysoký pomník se jmény obìtí války, je volných 
míst k pohøbívání dost. Nové náhrobky mi pøipadají jako èlenové spolku,  
do kterého jsem pøihlášen coby èekatel... Prohlížel jsem si nápisy na 
naleštìných mramorových deskách, zlatisté datumy úmrtí, nìkterá jména 
nebožtíkù jsou mi povìdomá.    

Otoèil jsem se – a hleïme: úplnì nový hrob!
Byl to hrobeèek skromnì vybavený: Náhrobní kámen žádný, pouze 

nasypaná, udusaná zemina, do ní vetknutý døevìný køížek zhotovený ze 
dvou ohoblovaných prkének. Na prkénko kdosi napsal namoèiv štìteèek  
do èerné barvy:               

                                           NARCIS DURKA
Na køížku visel dudlík jako kyvadélko, které pøestalo mìøit èas... Kolem 

patky køíže spaly hraèky: zvíøátka, autíèko, chrastítko.
Od oné soboty jsem na høbitov chodil nejen za matkou, ale i k Narcisovì 

hrobu. Nìkdo jeho hrobek ošetøoval. Položil kvìtinu, odklidil plesnivou 
hraèku, pøihrábl hlínu...

Nikdy jsem tam nikoho nezastihl.

- - -

Uprostøed jara k nám pøicházejí dny odpoledních bouøek a lijákù. Ráno 
je obloha jako vymalovaná, o polednách bílá oblaka ztìžknou, zešediví       
a za pár hodin leje jako z konve, blýská se a hømí.

V takovou sobotu jsem opìt rozmlouval s matkou. Mezitím se obloha 
zamraèila, ozvalo se vzdálené zahømìní a k tomu opakovaná hømící 
ozvìna odražená od nedalekých skalnatých strání. V korunách habrù        
se rozšumìlo, zaèalo krápat. Nepøesvìdèil jsem svou zvìdavost, že bych    
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ji kvùli blížící se bouøce mìl omezit. Jako bych byl postrkován nìjakou 
povìrou, šel jsem se ještì podívat k Narcisovi.

Zahømìlo znovu a blíž. Zaèalo zprudka pršet. A hrob jsem nemohl najít! 
Snad pøi dešti ve spìchu jsem minul správnou odboèku z hlavní cesty? 
Vrátil jsem se, v lijáku hledal køížek z prkének. Nic naplat... Narcisùv hrob – 
i s hraèkami a kytkami a dudlíkem – zmizel! 

Dva dny poté, v pondìlí, jsem prosil v kanceláøi høbitova, aby mi úøedni-
ce poradila, kde bych mìl hledat tady na høbitovì hrob svého kamaráda, ve 
které sekci asi... Sleèna upøenì hledìla na bledìzelený monitor poèítaèe.

„Jak jste to øíkal – to pøímení... Dirko nebo Derko? ... Duráka tady vidím. 
Ale žádnýho Durku tu nemam... Kdypa umøel?“

Chtìl jsem øíct: nevím. Sleèna mì pøerušila – že ona není žádný 
správce a správce je nemocný. Správce by mì stejnì odbyl. Øekl by,        
že nejsem v pøíbuzenském vztahu k zesnulému. „Dìte si na radnici,“ 
doporuèovala sleèna, zírala pøitom na monitor poèítaèe a levou rukou 
prohánìla elektronickou myš po desce stolu. „Na radnici sedí v kanclu  
paní Koníèková, ta má øbitovy na starosti, možná vám poradí. Dám vám   
na ni èíslo – chcete?“

Dojdu si na radnici osobnì, ponìvadž vím, že telefony jsou na svìtì od 
toho, aby se øeklo, že nìco nejde.

Oddìlení správy mìstských pohøebiš� má kanceláø v pøízemí radnice. 
Na dveøích kanceláøe jsou pøipevnìné cedulky s rozkazy: Pøipravte si 
doklady! Neklepat! Vstupujte jednotlivì!

Milena Koníèek, DIS.
Bc. Helena Hrùzová.        
Automat na pøidìlování poøadových èísel klientùm nefungoval. Pøed 

kanceláøí stálo nìkolik mužù. Zrovna se dohadovali, kdo pøišel první a kdo 
jako poslední. Svìøil jsem se jim, že se chci úøednice Koníèkové zeptat – 
opravdu: jenom zeptat! – zda je povoleno v databázi nebožtíkù vyhledat 
jisté jméno. Jestli ne – nebudu ostatní žadatele zbyteènì zdržovat.

„Koníèková tady nejni,“ øekl žadatel obleèený do kožené bundy.
„Na dveøích je napsáno, že tam je...“ namítal jsem, „a kde ji tedy mám 

hledat?“
„Nejspíš u móøe,“ øekl druhý muž, „má prej dovolenou.“
„A ta druhá nic neví, je tu teprvé tejden,“ dodal muž v bundì.
„Promiòte,“ øekl jsem, „já teda na ty dveøe za�ukám a jen tak, mezi 

dveøma, se zeptám. To bude minuta.“
Uvìøili mi. Nebylo tøeba na dveøe zaklepat – najednou se otevøely samy 

a z kanceláøe vyšla jakási obtloustlá pozùstalá. Protáhl jsem se kolem ní, 
pøihrbil se a pøednesl svou žádost.

„Já nevim, jestli to de,“ prohlásila bakaláøka Hrùzová, „naè to potøe-
bujete?“
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Zalhat v této chvíli mi nepøipadalo jako nìjaké tìžké provinìní.

„Potøebuji zjistit, zda je ten hrob – pardon – nájem toho hrobového místa 
– øádnì zaplacený a jaká doba tomu nájmu ještì zbývá.“

„A vy ste nájemce? Hrobu, jo? Tak si s tím nedìlejte starosti. Až to bude 
– to..., než ten termín bude vypršený, magistrát pošle nájemcovi upozor-
nìní. Dopisem. Nebo emajlem.“

„Nemáte moji adresu.“

„Pošleme výzvu k zaplacení tomu, kdo je zapsaný ve smlouvì. Na jeho 
adresu.“

Chtìl jsem namítnout, co když ten povinný, zapsaný ve smlouvì, ze-
møel? Nebo je nezvìstný?

Za mnou se ozval muž v kožené bundì: „Hele, starej! Minuta, jo? – 
Zeptat – už ses zeptal, ne? Jo! – Padej, dìdku!“ Zezadu mi položil ruku na 
rameno. Uhnul jsem a otoèil se ke dveøím.

Na chodbì se na mne všichni mraèili.

Mìstský úøad má taky matrièní oddìlení, dokonce na stejném podlaží; 
napøed doleva, pak rovnì a nakonec vpravo za rohem... Orientaèní šipky 
na stìnách jako kdyby chtìly naznaèit, že od narození k pohøbu vede cesta 
klikatá.

Vstupujte jednotlivì, prosím – pøála si cedulka na dveøích.

Na dotaz o osobì jménem  Narcis Durka úøednice mìla kontradotazy: 
„Jste s tou osobou pøíbuzný v pøímé vìtvi? Nejste? Máte nìjaké úøední 
povìøení? Jste historik? Jste od policie? Soudní znalec?... Exekutor?“

Ne, nejsem historik, nejsem znalec – jsem obèan nula. Ujiš�uji matri-
káøku, že se nejedná o žádný podvod, nejedná se ani o nesplacené dluhy, 
ani o zpronevìru, ani o jinou nezákonnou èinnost. Chtìl jsem dodat – 
nejedná se ani o vraždu – ale spolknul jsem tu poznámku, nasadil jsem 
pøihlouplý úsmìv a prosebný pohled starobního dùchodce.

„Jakže se ten váš èlovìk jmenuje? Durka? Køestní nebo první jméno – 
Narcis? Je to snad Róm? Podle toho pøíjmení...“

Neodpovídal jsem. Ve starém Øecku kdo dokázal v dùležité chvíli mlèet, 
byl pokládán za filozofa. Byli jsme v kanceláøi sami. Matrikáøce jako by se 
zalíbilo spoluspiklenectví se starým, zajímavým pánem.

„Pokud by to byl nìjaký staøík, tak ho nemáme zatím to... zdigito... 
prostì: nemáme ho pøevedenýho. Rozumíte mi? Nemám ho v poèítaèi,    
ale nìkde ve starých, papírových knihách – a to znamená dìsný hledání. 
To byste se naplatil, pane drahý.“ Pane drahý øekla docela mile.

Podotkl jsem, že Durka Narcis je dítì.

Matrikáøka zpozornìla, podívala se na mne a bylo znát, že váhá.

„Jak staré dítì?“
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Jak bych mìl odpovìdìt? Pøiznat, že nevím? Odhadnout vìk dítìte po-
dle dudlíku zavìšeného na køíži? Co když ho Narcis dudlal rád a dlouho? 
Plyšová zvíøátka mu nemusela patøit, to byly spíše dìtské dárky andílkovi...

„Dva roky,“ odhadl jsem.
Matrikáøka si pøesedla do køesla u poèítaèe. Nasadila si brýle. Prsty 

tanèily po klávesnici. Na obrazovce se pohybovaly øádky a sloupce. Mìnila 
se barva. Pøipadalo mi, že matrikáøku to baví. Po chvilce hledání prohlásila: 
„Durka to nenašlo... Durkovou Jolanu jo, ta tady je. Ale ta je starší... Z té už 
je dneska puber�aèka.“

Pøemýšlel jsem. Mám se dál ptát? K èemu by to bylo? Do èeho se to 
tady pletu? Jolana Durková bude nohatá, hubatá, okatá sleèinka. Narcis 
Durka byl malý prcek! Existoval vùbec?... Nechávám se asi klamat vlastní 
bujnou pøedstavivostí. 

Matrikáøce jsem podìkoval za velikou ochotu.
Položila brýle na stùl. Podívala se na mne zklamanì, v oblièeji zešedla 

a na pozdrav neodpovìdìla.
Za týden, v zanedbávaném koutì høbitova, ve stínu veliké smuteèní 

vrby, jsem spatøil Narcisùv hrobek znovu! Mohylku nìkdo vytvoøil z trav-
natých drnù, na ní stál døevìný køížek s nápisem už skoro neèitelným, 
vedle køížku stála váza plná vody, ve váze kvìtiny... Vázou byla obyèejná, 
veliká sklenice od marmelády – ale ty kvìty! Pìt èerstvých žlutých tulipánù 
hledìlo na mne s posmìchem; jejich vztyèené kvìty svítily ve stínu jako 
patero lucernièek.

Kdo tak dojemnì peèuje o Narcisovu památku? Jseš moc zvìdavý,        
a proto budeš brzy starý – prorokovala moje matka. Abych burcoval úøady 
nebo dokonce policii kvùli divnému pøemis�ování dìtského hrobu? To ne – 
to se  doèkám jen posmìchu.

Rozhodl jsem se, že náhodnému zastižení tajemného pozùstalého 
pomùžu. Budu na høbitov chodit èastìji.

Zpoèátku jsem se obával, že si mé pøítomnosti na høbitovì nìkdo 
všimne. Nevšímal si mì nikdo. Dopoledne jsem se šoural po cestièkách 
mezi náhrobky. V poledne jsem se vmísil mezi truchlící úèastníky pohøbu. 
Poslouchal jsem knìze modlícího se za odpuštìní nebožtíkových høíchù.   
Z pøehrávaèe cédéèek se linula chrámová hudba. Pozùstalí mne nevnímali. 
Narcisùv nový hrobeèek v nedalekém stinném koutì u høbitovní zdi byl 
sotva vidìt. Odpoledne jsem usnul na lavièce. V šest veèer u høbitovní 
brány zøízenec propouštìl poslední návštìvníky a za mnou bránu zamknul. 
Ráno byla na hrobeèku ve sklenici dolita voda a dány nové kvìtiny. Žluté 
tulipány zmizely – vystøídaly je èervené rùže. Stály ve sklenici zpøíma. 
Stonky rùží byly prostrèeny malým otvorem ve víèku, pøitlaèeném dùkladnì 
ke sklenici. Neznámý u Narcisova hrobu nespìchal. Vìdìl, že ho nikdo 
nebude rušit... Uvìdomil jsem si, že na nìj musím èekat v noci.
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V nadcházejícím týdnu se oèekávaly vlahé májové noci, deš�ové srážky 
žádné, mírnì vìtrno, tlaková výše nad støední Evropou setrvalá. Bude svítit 
Mìsíc? Za tøi dny mìl být v úplòku. Co takhle vzít si s sebou nìco k vlastní 
obranì? V dnešní dobì nikdo neví, co se mùže pøihodit v pravé poledne – 
natož v noci a k tomu na høbitovì... Jak se ten dotyèný dostává na høbitov? 
Pøelézá v noci høbitovní zeï? Nebo se nechává na høbitovì veèer zamk-
nout – jako to chci udìlat já? Bude si u Narcisova hrobu nìèím svítit?   
Mám se k nìmu pøihnat a vzkøiknout: Co tu dìláte? To ne, to by byla  
blbost. Pøiblížit se k nìmu opatrným krokem? To nepùjde, v noèním tichu 
moje kroky budou slyšet. Pøijít a pøátelsky pozdravit: Dobrý veèer! a øíct: 
Poèkejte, prosím, neutíkejte, nejsem hlídaè, zamkli nás tady, viïte? To by 
možná šlo – a potom ho nechat promluvit. Jakmile zùstane a odpoví, bude 
napùl vyhráno. O sobì neøeknu nic – musí se domnívat, že jsme se potkali 
náhodou. Když uteèe, uvidím, kterým smìrem utíká, jak je veliký, zda jde    
o muže nebo ženu... Nebudu na nìj svítit, nebudu ho fotit, zpanikaøil by. 
Mohl by na mne zaútoèit.

Proè mi pøípad zmizení a znovuobjevení dìtského hrobu tak neod-
bytným zpùsobem ukrádá klid a spánek? Co je mi po tom? Nejsem žádný 
vyšetøovatel ani soudce, jsem obyèejný staroch, penzista se všední minu-
lostí a nejistou budoucností. 

Ano, pravda, mìl jsem dìti rád a uèitelování jsem považoval za svoje 
životní poslání. Setkal jsem se nìkolikrát s pøíkoøím páchaným na dìtech – 
dokonce jsem svìdèil u soudu v pøípadu žaloby na otce tyranizujícího svoje 
dítì. A jednou jsem sám podal trestní oznámení na matku mé žákynì – 
matku vydìraèku, která ze svého nejmladšího dítìte dìlala nikoliv služku, 
ale otrokyni. Pøípad se protahoval, obvinìná mìla známosti, byla pøítelkyní 
advokáta, jeden její bývalý manžel pracoval u policie, druhý bývalý manžel 
posílal ze zahranièí velké alimenty... Proces neskonèil pro nikoho dobøe, 
spíš do ztracena. Anonymní výhrùžky na moji adresu pøicházely nìkolik let. 
Ve škole jsem dal výpovìï, moje láska mì opustila, onemocnìl jsem, 
matka odešla na vìènost. Zùstal jsem sám a nasadil si masku lhostejnosti. 
Masku!

Než se pøijde ke høbitovní bránì, prochází se kolem rodinných domkù – 
posledním v øadì je starší jednopatrový dùm, obklopený velkou zahradou 
se skleníky a záhony. Kvìtináøství a vazaèství vìncù. Vždycky jsem kolem 
té firmy procházel bez povšimnutí. Vrata byla tentokráte dokoøán a já dostal 
nápad: koupím na Narcisùv hrob nìjaké kvìtiny. Výborný nápad! Ty kvìti-
ny by mohly být záminkou pro zaèátek noèního rozhovoru s neznámým.

Prošel jsem kolem skleníku až k domu, u kterého na døevìných 
paletách byly vystaveny kvìtinové vìnce. Vedle nich visely na stojanu 
vìneèky, vypadaly jako modely k tìm velkým. Barevné, bílé a èerné stuhy 
se nabízely na zvláštním rámu. Prozatím nenesly žádný vzkaz, žádné 
poslední pøání. Vesele si vlály v podveèerním vìtru.
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Za mými zády vykøikl dìtský pronikavý hlas: „Pane! Co si pøejete?“       
Po cestì od vrat pøicházelo dìvèe asi dvanáctileté, obleèené do pracovních 
kalhot s náprsenkou, nohy v gumových holínkách, na hlavì slamìný dìtský 
klobouèek se zelenou stužkou. „Máme zavøeno!“

„Dobrý podveèer. Nebudu zdržovat, sleèno. Chtìl bych, prosím, jenom 
nìjaké øezané kvìtiny, jen tak jednoduše svázat ozdobnou páskou. Žádnou 
kytici.“

Otevøela dveøe do domu. „Tak poïte dovnitø.“ 
Ocitli jsme se v kvìtináøské prodejnì. Na podlaze a na policích byly 

narovnány kvìtináèe s rozkvetlými afrikány, muškáty... Na dlouhém pultì 
pøede mnou stály v plastových kbelících a ve sklenìných vázách karafiáty: 
krásné rùžové, vedle nich drobnìjší oranžové a taky bílé, s èerveným 
lemováním. A chryzantémy, s velikými, nìžnými, nitkovitými kvìty.

Za chryzantémovou øadou jsem zahlédl velký plechový hrnec – plný 
rozkvetlých žlutých tulipánù.

Ukázal jsem na hrnec: „Tyhle hezké žluté kytky jsou na prodej?“
„Ty žlutý tulipány? Prodávají se, ale málo. Sou moc drahý, jeden za 

padesát korun.“
„Koupil bych tøi, sleèno kvìtináøko.“
Neodpovìdìla. Vytáhla tøi tulipány, svázala je zlatožlutou ozdobnou pás-

kou a velkými nùžkami odstøihla na stoncích koneèky. Nùžky neodložila, 
naopak – sevøela je v pìsti. Jako bodák.

Položil jsem na talíøek vedle pokladny tøi padesátikoruny.
„Jseš tady sama?“ 
Polekala se. Divná otázka. Pozdvihla sevøené nùžky hrotem proti mnì. 

„Vy jste pedofil?“   
„Ne, nejsem pedofil, neboj se. Jdu na høbitov. Ty víš, co znamená slovo 

pedofil?“
Pøikývla. Nùžky držela poøád pøed sebou.
Ohlédl jsem se. „Na dveøích jsem èetl jméno. Jonatán – to je tvùj tatí-

nek?“
Špièka velkých nùžek se sklonila.
„Ne, to je Stefan. Stefan musel jet do nemocnice za mámou. Stefan je 

její... pøítel. Oni se za chvilku vrátí. Telefonoval, že jsou na cestì.“
Tak já si na nìj tady poèkám – pomyslel jsem si – a optám se ho, zda si 

pamatuje, komu prodal v poslední dobì žluté tulipány.
„Tak na pana Stefana poèkáme spolu, ano?“     
Èekali jsme. Odložila nùžky do šuplete, ale nechala šuple otevøené. 

Pøivonìl jsem ke koupeným tulipánùm.

„Ty nevonìj,“ øeklo dìvèe.

„Jak dlouho vydrží, než zvadnou?“
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„To záleží na tom, kolik mají vody. Pìstujeme je támhle venku ve skle-
níku. Ten skleník vzadu – to je skleník mámy. Stefanùv skleník je ten 
vepøedu, u vchodu. Jak ste šel okolo nìj.“

„A ty se staráš o všechny ty kytky, když je maminka nemocná? To jseš 
tedy hodná a šikovná dcera.“ 

Mlèela, mraèila se, uždibovala na karafiátových kyticích povadlé listy.  
Náhle se podívala na mne zpøíma: „Máma není nemocná.“

Podivil jsem se. „Øíkalas, že Stefan... že pan Jonatán jel za ní do ne-
mocnice? Na které oddìlení?“

„Na gyndu. Máma tam šla na potrat.“

Potrat... Do èeho tady zase strkám nos? Odmlèel jsem se.

„Víte, co je to potrat?“ zkoušela mì kvìtináøka.

Než jsem staèil vymyslet pøijatelnou odpovìï, dostalo se mi jasného 
vysvìtlení: „Udìlají v mámì vejškrab – takovým nožem jako. To mròavý 
miminko z ní vyškrábnou a zahodí ho do kýblu. A v tom kýbli umøe.“

Zíral jsem na tu bledou, zamraèenou dívku jako na zjevení. Kdo to 
mluví? – Že by byla starší než vypadá? Chtìl jsem namítnout, že to s tím 
potratem je složitìjší, než by mohla malá kvìtináøka ve svém vìku 
pochopit.

„Paní Jonatánová pøece...”

„Ale máma se nemenuje Jonatánová, abyste vìdìl,“ pøerušila moje 
pøekotné myšlenky malá kvìtináøka. „Menuje se Durková... Jako já.“

Tajemství bylo poodhaleno.

„Já vím,“ opáèil jsem, „ty seš Jolana, viï?“

Tváøe a uši jí zbledly.

„Vy ste mì špehoval? Já vás taky vidìla! Vidìla sem vás na høbitovì. 
Chodíte tam èasto! Proè? U žádnýho náhrobku nevydržíte dlouho – jiný lidi 
postojí, položí kytky na hrob, zapálí svíèky, uhrabou písek na cestièce, 
utøou obrázky – a vy nic, jen si ètete ména na náhrobcích.“

Vida! Chtìl jsem pozorovat, nikoho jsem nezpozoroval a místo toho 
jsem byl sám pozorován! Tímhle bystrozrakým stvoøením!

„O tvém jménì jsem se dozvìdìl náhodou...“ uklidòoval jsem Jolanu. 
„Máš krásné jméno. Jolana. Ne, neboj se, nešpehoval jsem tì. Tys mì na 
høbitovì vidìla? Musela jsi tam být nìkde skvìle schovaná... Zastavuju    
se pravidelnì u té rozptylové louèky, vidìlas mì? Mám tam pohøbenou 
maminku. Mìli jsme se moc rádi. Ty máš taky svou maminku ráda, tak asi 
chápeš, proè na høbitov chodívám tak èasto.“

„Øíkala jsem jí: Maminko, chtìla bych mít bratra – tøebas mrnì, to by   
mi nevadilo... Mròata rostou, taky by vyrostl... Máma nechtìla. Že je na 
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miminko stará... Že by taky pøi tom porodu mohla umøít... Že jí doktorka 
povídala, kdoví, co by se vám to narodilo... Zùstaneš holt jedináèek, 
Jolanko – øekla mi máma nakonec. – Proè jiný dìti mùžou mít bráchù, kolik 
chcou a proè já ne? Mìla jsem pro nìj pøipravený hraèky. Dokonce i méno 
jsem pro nìj vymyslela.“

„Jak by se tvùj bratøíèek podle tebe mìl jmenovat?“     

„Narcis...“

„To je ten v hrobì?“

„Ne, v tom hrobì žádná mrtvolka není,“ potvrdila Jolana. „Øekla sem si, 
že na panenky sem stará – a když to mimino v nemocnici zabijou, tak        
já mu udìlám hrobeèek a budu chodit k nìmu na høbitov... Jako ty lidi,   
kterým prodáváme kytky. Pøipadají mi krásný – ty kytky na høbitovì. – 
Nejkrásnìjší je høbitov v letní noci... Auta sou z parkovištì pryè... V noci 
vidíte plamínky svíèek a lampièek, náhrobky odrážejí svìtla jako zrcadla. 
Když nad lesem vyjde Mìsíc, na tìch nejnovìjších hrobech rozeznáte 
barvy kvìtin. Obèas zaslechnete zahoukání. Stefan povídal, že soví hou-
kání ke høbitovu patøí. Pod naší støechou, na pùdì, mi Stefan udìlal ložnici. 
Pokojíèek jenom pro mì. Odtamtud okýnkem ve støeše pozoruju svìt. 
Vidím na celý høbitov. Pozoruju lidi, jak pøicházejí. Baví se, smìjou se. 
Projdou bránou – a najednou jsou smutní. Jako by si nasadili masky.   
Dìti? Dìti ne. Dìtí chodí na høbitov málo a jen s dospìláky. Na pozorování 
mám dalekohled. – Správnì triédr. Zdìdila sem ho po tátovi. Mùj tatínek  
byl hajný, víte? Když na nìj spadly stromy, tak jsem byla taky malinkatý 
dítì. Na høbitovì jsem si hrála na pozùstalou starší sestru. Narcisovi     
jsem udìlala krásný hrobeèek, ale nìkdo mi tu hlínu rozkopal, rozházel.  
Nový hrob jsem radši udìlala blíž ke zdi, aby nebyl nápadný a abych mìla 
k nìmu blíž...”

Jolanèino vyprávìní pøerušilo zatroubení automobilu.

„To je Stefan, honem! Musím otevøít vrata, veze mámu z nemocnice. 
Mámì bude asi špatnì po tom potratování.”

Pøed vraty stál velký èerný landrover. Jolana zaèala otevírat. Èekal 
jsem, než auto projede.

Motor vrèel... Za volantem sedìl mladý muž, obleèený do tmavých 
montérek. Ukázal jsem na kytici, kterou jsem koupil, aby øidiè pochopil, co 
tam dìlám. Sedadlo vedle nìj bylo prázdné. Na ostatní sedadla skrze 
tmavá skla vozu jsem nevidìl. Zadní dveøe automobilu se otevøely. Jolana 
se hnala k autu, aby pomohla matce vystoupit. Žena vystoupila sama, 
objala dcerku a øekla s úsmìvem:

„Neboj se, nic mi není... Rozmyslela jsem si to, víš? Jsou to dvojèata!“
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VRABEC NA STØEŠE

VHRSTI

Leporelo – Knihy na hovno
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PEROSTESKY

DANIELA KOVÁØOVÁ 

Co trápí èeské spisovatele? II. 
Jak ta slova klást za sebou

Jsem spisovatel a mám za sebou první krok. Mám nápad a vím, jak       
s ním naložím. Vymyslel jsem základní dìjovou kostru a hlavní osoby,  
zvolil jsem umístìní v èase a místì. Mám vyhráno?

Ani náhodou. Ve shodì s Murphyho zákonem, jakmile vyøešíte jeden 
problém, okamžitì se objeví další. Napíšu povídku? Krátkou èi delší? 
Novelu? Román? Odpovìï není tak nahodilá, jak by se na první pohled 
mohlo zdát. Spisovatelé jsou totiž specialisté, zamìøení napøíklad na krátké 
povídky, na historické romány nebo na detektivky. Objeví-li se v jejich hlavì 
nápad, velmi brzy transformuje do podoby, která specializaci odpovídá. 
Nìkdy je úzká, jindy širší, ale neznám žádného spisovatele, který by ji 
vùbec nemìl.

Takže napøíklad povídka. Ve tøetí osobì nebo v první? V pøítomném 
nebo v budoucím èase? Jako souvislý, následující dìj? Anebo s retro-
spektivami a návraty do minulosti? Anebo román? Jak ho rozèlenit?         
Na kapitoly? Èíslované nebo pojmenované? Na tyto otázky si musí spi-
sovatel odpovìdìt, ještì než vezme do ruky pero nebo zasedne ke 
klávesnici. První dva problémy tak najdou øešení výluènì v jeho hlavì.     
Ne nadarmo se nìkdy øíká, že úvodní kus práce zvládá vleže na posteli 
pozorujíc prasklinu na stropì. Avšak mnì se nejlépe pøemýšlí v autì.    
Když øídím, sama, rádio vypnuté... a jedu cestou, nad kterou nemusím 
pøíliš pøemýšlet. Každý spisovatel to nejspíš má nastavené jinak. Nìkdo 
vymýšlí sedì u poèítaèe, jiný leže v posteli, mnoho spisovatelù jen prostì 
hledí ven z okna, zatímco se mozkové závity èiní.

Prvotní èást spisovatelské èinnosti zahrnuje nìkdy ještì studium èi sbìr 
podkladových materiálù. Na rozdíl od promýšlení nápadu jde o èinnost 
fyzicky nároènìjší. Listuje knihami a uèebnicemi, vyhledává na internetu èi 
v deskách, zapisuje si poznámky. Odkud a kam se dá dostat vlakem. Kolik 
penìz v dobì Bedøicha Smetany bylo tøi sta zlatých. Je ve Frýdku-Místku 
vysoká škola? Jak se latinsky øekne to èi ono?

Tato èást spisovatelství je moje oblíbená, protože už vím, jakou z cest 
se vydám. Mùj problém je jiného, vlastnì technického charakteru. Píšu 
støednì dlouhé texty, mají kolem dvou stovek stran, a tak bych uvítala 
nìjaké udìlátko, nejlépe softwarového charakteru, které by za mì archi-
vovalo a zase nacházelo už jednou vyhledané podklady, osnovy, pomocné 
èasové osy, slovníèky, definice, citáty a vùbec stavební kameny, z nichž 
pak v následující fázi postavím katedrálu, resp. napíšu detektivku. Mùžete 
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POHÁDKY

ŠTÌPÁN KUCHLEI

Rybáø a jeho žena – Prase není prase
Rybáø a jeho žena

Jednou rybáø odešel k øece, rybaøit, spolu se svým synem.
Vlasec rybáøova prutu se omotal okolo koøenu stromu pod hladinou,   

ale rybáø se domníval, že se mu na háèek chytila opravdu velká a tìžká 
ryba, že jí ani vytáhnout nemùže.

Køikl na svého syna a poslal jej rychle domù, aby po nìm vzkázal ženì: 
„Rozhádej se s pøíbuznými a sousedy, abychom se s nimi nemuseli dìlit     
o velkou rybu, kterou jsem právì ulovil!“

Rybáøova žena se svlékla do naha, pouze kromu (tradièní kostkovaný 
šátek) mìla kolem pasu. Tváø si pomalovala temnými znaky z popele.  
Ruce vstrèila do malých hrncù, tìmi o sebe tloukla, pøitom sípala, prskala    
a tanèila a takto odešla k pøíbuzným. 

Sousedé i pøíbuzní se velmi podivili, když ženu takto uvidìli: „Proè 
nemáš šaty, ženo? Kde jsi nechala stud?“

„Abych v pavuèinì své duše zachytila vesmírný vítr, z nìj uhnìtla hvìz-
dy, podobné moøským koníkùm, a ty pøilepila pomocí písní na vìtve stromù. 
Proto jsem nahá!“

„A proè jsi pomalovala svou tváø èernì?“
„Odlehèím tak svou hlavu, aby neupadla a nezakutálela se do krabích 

dìr èi králièích nor.“
A poté zaèala pøíbuzným i sousedùm sprostì nadávat.
Pøíbuzní a sousedé chtìli nejdøíve vzít rybáøovu ženu ke krú kmaj, 

léèiteli, další domù, a� si odpoèine, snad je to z pøímého, horkého slunce… 
Pak ale dostali nápad, jak pøijít k penìzùm. Proto ženu vzali k soudci.

se pochopitelnì ptát zkušenìjších, ale kolik je na svìtì spisovatelù, tolik    
je nejspíš i rad, zvykù a nástrojù pomoci. Nìkteøí bratøi v triku se dokonce 
zdráhají radu udìlit, protože to je jenom jejich know how, tedy utajené.   
Jiní øíkají, že žádné pomocné systémy nepotøebují, protože vše, co chtìjí 
napsat, si také sami podrží v hlavì.

Tìm bezuzdnì závidím a jasnì si uvìdomuji vlastní nedostateènost.    
Já to mám prostì jinak a toužebnì èekám na vývoj umìlé inteligence, 
abych své budoucí Siri mohla øíct: „Kam jsem si, holka, zapsala jména, 
jimiž chci pojmenovat hlavního hrdinu?“ Z reproduktoru se ihned ozve 
požadovaná odpovìï a na monitoru se objeví správná stránka. Uklidním 
se a plynule pøikroèím k další èásti. 
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Soudce všechny vyslechl a urèil, že rybáøova žena musí zaplatit za své 
nepøístojné chování pokutu, velké peníze – ne pøíbuzným a sousedùm      
(k jejich nelibosti), ale soudci, samozøejmì. 

Mezitím…
Když rybáø poslal svého syna se vzkazem, pokusil se vytáhnout svùj 

„úlovek“ z vody, ale síly mu nestaèily. Proto si svlékl šaty, vskoèil do øeky    
a snažil se vyndat „rybu“ holýma rukama. Naneštìstí si ale poranil oèi        
o koøeny stromu, okolo nichž se pod kalnou hladinou omotal rybáøùv 
vlasec. Oèi pálily a krvácely. Rybáø se pokusil takøka poslepu dostat z øeky, 
ale tu náhle zadul silný, chladivý a zlomyslný vítr, odfoukl rybáøovy šaty do 
øeky, a proud je uchopil a odnesl s sebou.

Proto musel prokøehlý rybáø zùstat schovaný v øece až do noci. Teprve 
poté se poloslepý a nahý rybáø plížil vsí do svého domu.

Dùm byl prázdný, uvnitø nic nezbylo. Rybáøova žena musela zaplatit 
soudci veškerými penìzi, které mìla, ale jelikož ani to na splacení pokuty 
nestaèilo, musela dát i všechen nábytek a zaøízení domu.

A tak rybáø díky své chamtivosti pøišel o své šaty, dobrou povìst, peníze 
i vše v domì, poranil si oèi a šel spát hladový…

Prase není prase 

Tøi dny po velkém dešti, který pøišel znenadání a prudce jako pøíliš 
mladá láska (a pøipomínal déš�, jenž zastihl Preja Putu, Buddhu, když 
meditoval pod stromem Mukálindá, kdy se obøí královská kobra kolem 
Osvíceného obtoèila, a svým tìlem a svou jedovatou hlavou jej chránila 
pøed dravým deštìm), øekl Mistr Sopaj tìm, kteøí pøišli naslouchat:

„Žil kdysi muž jménem Kos. Koupil prase a cestou z trhu potkal tøi 
darebné mladíky. První Kosovi øekl, že jeho prase není prase, ale telátko. 
Druhý Kosovi øekl, že koupil pìknou kozu. Tøetí pak, o nìco pozdìji, Kosovi 
tvrdil, že nekoupil prase, ale psa. Chtìli jej napálit. A vskutku, Kos dostal 
strach, že na trhu koupil ducha, proto zvíøe pøivázal ke stromu a utekl.      
Tøi mladíci se tomu velmi smáli, ale prase odvázali a odvedli jej do Kosova 
domu. Kosovi vše vypovìdìli, omluvili se za své roš�áctví a nakonec se 
tomu smáli všichni ètyøi.

‚Jsem starší. Tradice proto øíká, že jsem moudøejší, ale tøi mladíci mì 
pøelstili.‘

‚To pouze proto, že jsi nedùvìøoval sám sobì, svému úsudku. Dùvìøuj  
v sebe, a nevìø všemu, co øíkají okolojdoucí tvého života,‘ odpovìdìli 
mladíci.

A my všichni, moji drazí,“ ukonèil svùj pøíbìh Mistr Sopaj, „musíme 
peèlivì vybírat a vážit, komu budeme naslouchat a vìøit. Vždy mìjte ale 
jedno ucho navíc jen sami pro sebe. Srdce šeptá a svìt je hluèný jako 
mládí.“ 
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PLZEÒSKÉ DVORKY

DAVID RÙŽIÈKA 

Bezruèovka a Velké Jádro
Dùm v Bezruèovì ulici èíslo 9 se obrací do ulice zdobnou fasádou         

z konce 19. století. Podobá se tak trochu nazdobenému dortu. Obdobu 

renesanèních sgrafit zde støídají štukové ozdoby. Plzeòané budou nejspíš 

znát vinárnu zvanou Velký Jadran, pøezdívaný také „Velké Jádro“, oblíbené 

místo setkávání divadelníkù, básníkù, výtvarníkù a vùbec kumštýøù, by� 

nejen jich. O tom svìdèí i fresky dosud nedocenìného plzeòského ma-   

líøe Jiøího Kovaøíka, velké nahé postavy zaujímající pózy na rozmìrných 

Bakchanáliích èi výsek z pobøeží Jadranu s tamìjšími pøímoøskými domky. 

Umìleckou duši však nadchne i schodiš�ový prostor domu, kde obnovitel 

stavby, pan Václav Horák, štìdøe zaplatil i zhotovení zcela nových soch do 

uprázdnìných výklenkù, kde mùžeme spatøit Našeptávaèku hledící na sebe 

navzájem s Rohatým démonem, Sisyfa vzpírajícího kámen tìžký jak neko-

neèný osud nebo Ženu zdvíhající nad hlavu vzpouzejícího se hada. 

Skuteèné lahùdky oèím však naservíruje pøedevším dvorek, kde krom 

nìkolika historických portálù, obnovené studny s replikou kování i okovu 

uprostøed dláždìné èásti dvorku lze pøejít do malé zahrádky bující zelení,  

jíž vévodí gigantická pískovcová tváø ducha tohoto dvorku. A na konci 

zahrady strmí vzhùru pozùstatek nìkdejší støedovìké mìstské hradby        

s naznaèenými stínkami cimbuøí. 

Zachránìný domovní portál osazený v hradbì nevede nikam. Zdánlivì. 

Pokud bychom pøece jen mìli moc projít pomyslnou zazdìnou branou, 

ocitli bychom se – øeknìme – v ráji hudby. Tedy, na dvorku plzeòské 

konzeravatoøe, která už po léta vychovává øadu kvalitních hudebníkù èi 

pìvcù. Malý domek vlevo jen odborníkovi pøipomene nìkdejší baštu 

vystupující z mìstských hradeb. Napravo pak nìkolik stupòù tvoøí jakési 

malé pódium. Pro pøípadná vystupování žákù. Kromì pozadí tvoøeného     

již zmínìným pozùstatkem staré mìstské hradby se nad dláždìním dvorku 

tyèí zvláštní keramický útvar, dnes již netryskající fontána od – bohužel 

pøedèasnì zesnulého – charismatického plzeòského výtvarníka a keramika 

Ivana Hostaši. 
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Prosklenými dveømi bychom mohli pokraèovat ze dvorku na školní 

chodbu a dál kolem vrátnice ven do Kopeckého sadù... Ty ale nejsou cílem 

naší dnešní cesty. Radìji projdìme zdí zpátky. 

Zde – na dvorku za „Velkým Jádrem“, pøímo pøed slepým renesanèním 

portálem pøeneseným z nìkterého ze zboøených starých plzeòských domù 

a druhotnì vsazeným do zbylého pásu mìstských hradeb, jsem zažil asi 

nejzvláštnìjší autorské ètení. V nabitém programu festivalu Plzeòské 

dvorky pøišla na mou poezii jedna jediná paní. Pøece jen už postarší.       

Ale pøišla cílenì na mé básnièky, protože mou tvorbu dlouhodobì sleduje. 

Takové pøedstavení se pøece nedá zrušit pro malou úèast obecenstva.        

A tak jsem pod dohledem pískovcového ducha dvorku pøednášel, jak 

nejlépe jsem umìl. Stáli jsme tu mezi kvìtinami sami dva, ostatní lidé si 

prohlíželi vystavené obrázky v pøední dláždìné èásti dvorku. Nebo na-

slouchali podmanivé kytaøe, která tam znìla. Svùj program jsem dodržel     

v plné délce a nezkrátil ho ani o minutu. Vìrnost je ctnost, která má být 

odmìnìna. Takže jsem se snažil dát své ètenáøce to nejlepší. Dojalo ji to    

k slzám a nechala si ode mne podepsat knížku, kterou si pøinesla s sebou. 

Srdeènì jsme se rozlouèili a paní zamíøila k domovnímu prùchodu. Èekal 

tam na ni postarší pán, její manžel.

POÈASÍ

Únor

VÁCLAV ŠTRUNC 

- 5 °C, jasno, 

snìhová pokrývka 15 cm, 

tlak slabý vzestup

chladivé svítání

mìkké svìtlo za polárním kruhem

mi jemnì šimrá za krkem

a kouøí mi šeptem do uší

rozevírá se

a zrnko po zrnku mì odnáší s sebou 

do nového dne 

to vìdomí otevírá
                  pupeny mìkkého svìtla
a dìní kvete

pupeny událostí
èekají na vìdomí
kam mám upøít pozornost?
do bøehù hmoty?
skrze èoèku støedu

chladem jemný
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POSTPRAVDY

STANISLAV BUKOVSKÝ

Stáøí vpøed!
Mladost radost. V mládí má èlovìk dostatek energie, nápady a se vším 

je rychle hotov. Rychle jezdí autem, rychle støídá partnery a ožení-li se,  
bez dlouhých cavykù se zase rozvede. Mládí snad nikdy neskonèí, myslí si 
mladí. Proè se v mládí pøipravovat na stáøí, proè si šetøit na stará kolena, 
proè nežít hned teï naplno, a� to stojí, co to stojí? Nìkdy mladí narazí, 
nìkdy jim nìco nevyjde, ale pøed sebou mají dost èasu, vždycky mohou 
zaèít znova s nìèím jiným a tøeba, když to nepùjde jinak, klidnì i nìkde 
jinde.

Ve støedním vìku je èlovìk na vrcholu. Ètyøicet let je ten pravý vìk. 
Ètyøicátníkùm poøád ještì zbývá dost energie, ale jsou už rozvážnìjší         
a bohatší o množství nasbíraných zkušeností. Nemají už sice nové nápady, 
ale jsou schopni ty ze své mladosti dotahovat do konce a mít z nich 
potøebný užitek. Autem jezdí o nìco pomaleji a chovají nadìji, že se dožijí 
stáøí. To si trochu idealizují, nìkteøí se dokonce uprostøed života už zaèínají 
tìšit na penzi. Dìlají si plány, jak si to budou užívat.

Lidé tøetího vìku nic nemusí, a pøesto to nestíhají. Poøád nìco hledají,     
a protože zapomínají, èasto i zapomenou, co vlastnì hledají. Hledané 
neèekanì nalézají pøi hledání èehosi jiného, kdy už dávno zapomnìli, proè 
hledali to, co pøedtím hledali.

Nìkteøí dìdeèkové ku podivu nesnášejí, aby se jim øíkalo dìdo.          
Ani vlastní vnouèata jim tak nesmìjí øíkat. Spoléhají asi na to, že když si    
to zakážou, zùstanou poøád mladí. I když už budou tøeba pradìdeèky. 
Nenazývejte je proto tak, v nejhorším jim øíkejte senioøi. To má v sobì jistý 
pøídech ctihodnosti. 

Má-li takový osmdesátiletý staøík nìjakou funkci, drží se jí zuby nehty     
a namlouvá sám sobì, že na to poøád ještì staèí, dokonce mnohem líp, 
než by toho byli schopni ti mladší. Rád všechny pouèuje, i když sám skoro 
nic neví, protože, co kdy vìdìl, dávno zapomnìl a nic nového už není 
schopen pochopit, natož se to nauèit. Nikomu zásadnì nenaslouchá,        
od nikoho si nedá poradit. Mluví a mluví neustále dokola o tom, o èem 
mluvil už vèera, pøed týdnem, pøed rokem a nepøestane o tom mluvit    
zítra, za týden, za rok. Bìda, zaène-li nìkdo pøi jeho výkladech vyrušovat. 
Takového by nejradìji poslal na hanbu. 

Jsou i takoví, kteøí druhým neustále pøipomínají své nìkdejší zásluhy. 
Cítí se zneuznáni, a když je nikdo nechválí, tak se aspoò èas od èasu 
pochválí sami. Nìkteøí se ve stáøí také stávají plaètivými, dojímají se nad 
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minulými i souèasnými nespravedlnostmi, až jim èasem zaène pøipadat      
k pláèi celý svìt. Jsou i takoví, døíve vcelku slušní, kteøí na stará kolena 
zaènou spros�aèit. Nìkdejší atheisti zaènou hledat spásu ve víøe a další 
zas podlehnou povìrèivosti. Také se z nìkterých staøíkù stávají hašteøivci. 
A jiní zase upadají do apatie. Hojní jsou ve stáøí nedoslýchaví. Na cokoliv, 
co se jim øekne, odpovídají otázkou: Co?

Proto se ke starým spoluobèanùm, vy mladší, vždy chovejte korektnì. 
Chvalte je, jak dobøe vypadají, jak jim to poøád myslí, jak jsou nena-
hraditelní. Neskákejte jim do øeèi, i za tu cenu, že se v rozhovoru s nimi 
nikdy ke slovu nedostanete. Vypadají-li už nìjací staøeèci na umøení, 
rozhodnì jim neuškodí vaše milosrdné ujištìní, že jejich sexappealu 
neodolá žádná mladá blonïatá krasavice. Setrvávají-li takovíto senioøi 
poøád ještì v nìjaké funkci, øíkejte jim co nejèastìji, že bez nich by to 
nešlo. Když pak nedaleko od svého bydlištì zabloudí, odveïte je domù       
a pøi rozlouèení jim podìkujte s tím, jaká to pro vás byla èest dìlat jim 
doprovod. Neustále si pøi tom opakujte, že staøí lidé jsou vìkem zmoudøelí. 
Vždy� opakování je matka moudrosti.

Ilustrace Stanislav Bukovský
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(NE)KRITICKY

LADISLAVA LEDERBUCHOVÁ

Astronomie poetických
struktur Mileny Hasalové

Autorka nazvala svou sbírku Struktury na slunci (Plzeò: Pro libris, 2018). 
Pravopis titulu napovídá, že pozornost básníøky se neupíná k astro-
nomickému pojmu oznaèujícímu hvìzdu sluneèní soustavy, ale že jde        
o slunce na nebi pradávné lidské zkušenosti, jak ho zobrazuje napø. lidová 
slovesnost, ale i literární konvence. Ètenáø je už názvem provokován – 
pùjde o (post)modernistickou destrukci konvenèní emblematické znako-
vosti slunce, anebo o vyjádøení nerudovsky dùvìrného a pozemš�ansky 
optimistického vztahu ke slunci? Bude mít téma slunce blíže k Písním 
kosmickým, anebo k lidové slovesnosti?

Ètenáø brzy sezná, že významy skrytì všudypøítomného motivu jsou na 
hony vzdáleny zplanìlému úsloví „slunce v duši“, že v autorèinì aktualizaci 
se staly mentálním svìtlem tìžce pronikajícím procesem poznání – na 
Hasalové poetickém slunci totiž rostou, ba bují struktury pochyb o platnosti 
konvenèních výkladù nejen tohoto kulturního symbolu. Je-li øeè o struk-
turách, je náležité hledat v hierarchii vztahù a hodnot ty pochyby, které 
svou vùdèí roli potvrzují návraty, resp. variantami v kompozici jednotlivých 
básní. Už zde lze uvést, že hlavním tématem sbírky je tázání, hledání 
existenciálních hodnot života, zvláštì umìleckých, ve vztahu k originalitì 
jako k umìlecké autenticitì díla. Autorka se ptá po možnostech umìlec-
kého poznání života v kontextu umìlecké tradice a sociálních konvencí.    
Ve fiktivním prostoru své reflexivní lyriky básnicky øeší spor mezi nezbyt-
ným užitím poetického (i jiného) úzu a jeho paralýzou v procesu nového 
poznání a originálního vyjádøení jeho výsledku. Pochybnost o platnosti 
ustálených hodnot (šíøe kulturních, etických, umìleckých, literárních) kon-
venènì pøijímaných a vyznávaných se potýká s pochybností o možnosti     
je originálnì inovovat, pøekonat, resp. nahradit bez zøetele k nim samým 
jako již „užitým“ a o riziku jen a jen osobní zodpovìdnosti za rasantní 
zmìnu. V tomto smyslu je možné vnímat první báseò sbírky jako prolog 
celé kompozice: Spolu s básníøkou má ètenáø možnost jít „Ulièkou po 
smìru svažující se øíèní delty / do zavšiveného budoáru / Majitel je filozof 
[…]“ a s uvedeným rizikem „Praštit do všech zkrystalizovaných oèí / […] 
nebo zadním vchodem / – proti proudu / a pøíbojovou vlnou dovnitø 
vyraženým oknem / […] Zapla�, Pánbùh tady není“. I tento drobný žert 
posledního verše (s užitím jazykové komiky obracející význam lidového 
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zbožného podìkování) svým smyslem dotváøí nejen obsah básnì, ale 
pøíznaènì i obsah celé sbírky. Za poznání a nekonformnost se platí – 
vydanou energií a únavou, rizikem nepochopení èi trestu, nìkdy zkla-
máním. 

Autorka podrobuje zkoumání vlastní výrazové gesto (a skrze nì každý 
pokus tvorby), nemilosrdnì pøehodnocuje styl svých dìl ve snaze být 
originální a autentická: „Jiskrná duchaplnost / se stala sebevrahem / 
pohøbeným ve vlastních oèích // Má je ta tváø bez tváøí / a pohled za 
pohledem“ (báseò Cizí kozoroh stojí v nadhlavníku). Hledání originálního 
výrazu naráží na konvenèní obraty a klišé – „S grácií uléhám do lùna zemì 
/aè jsem tvorem z plazmy […] Zlodìjka fetišù smìje se / pod cizí peøí […] 
To� veliký eklektik / bude se ozývat / za stínem møížovým“ (báseò Po kap-
kách). Lze negovat tradici a konvence poetiky, když víme „na základì 
nezvratných faktù“, že „faunové byli jen scvrklí starci / mdlého rozumu / což 
zcela neodpovídá / postavení jejich hlav /v dnešním svìtì“ a že „jedovatá 
Afrodité“ signalizovala „Konec dìjin filozofie“ (báseò Na základì ne-
zvratných faktù)? A že „napjaté šlachy v mýtických gestech / jsou vyèpìlé / 
tak jak labutì pøimrzlé k hladinì bývají“ – krásné, ale už zmrtvìlé (báseò 
Dost už pavouèích nožek)? Milena Hasalová pohrdlivì hodnotí odvozenou 
stylizovanost „ozdobných kapøíkù“ a „dekorace jazyka“, jež je schopna 
umìlecky neživému autorovi zajistit popularitu a úspìch: „Dýchavièné 
asociace / jen umocnily již tak neblahé živoøení / spojené s plozením 
zárodeèného estetièna /zde žil / zde zemøel / neživý a nesmrtelný“ (báseò 
Pøiznal se k úzkému vztahu). Štítivì se distancuje od hanebných výrobcù 
taképoezie: „jeho hodnotový systém / si momentálnì pøivlastòovala / 
starožitná flóra / […] Jak uboze snadné! / Ještìže mu nikdo ruku nepo-  
dal“ (báseò Manifestace vlastní síly jej vyèerpala). Èistá, ke konvenci 
bezohledná originalita je však pøekážkou v recepci díla, v komunikaci, 
nehledì na ètenáøskou a tržní neúspìšnost: „Mìl myšlenky starého hada / 
a byl tak silnì koøenìn svým vlastním zázvorem / že se nedal pojídat / […]   
a tak tam hnije a vyzrává zároveò / zatímco jeho soukmenovci lahodnì 
zapáchají / na rybím trhu“ (báseò Nejvìtší mystik svìta), nebo� na rozdíl    
od ryze originálního tradièní „…spektakulární styl / mívá hlavu / patu /           
a pøíznivce“ (báseò Experiment pánì jazzmanùv). 

Milenì Hasalové nejde jen o poetiku a umìleckou tvorbu, ale o životní 
postoj, o vztah èlovìka k hodnotám minulosti a jeho schopnost respektovat 
je jako dùležitý vklad do vlastní kreativní životní „hry“, ovšem bez totální 
závislosti na nich: „…každá regenerace / byla jen sladkou destrukcí / nauèil 
se milovat vìci / které nedìlal“ (báseò Období regenerace). Také báseò 
Dilema svìdèí o autorèinì niterném zápasu v hodnocení kulturní minulosti 
v souèasném životì (motiv vejce jako symbolu prapùvodu života a obrody 
je zde velmi výmluvný): „…vzpomíná nad syrovými vejci // Nezabiješ / 
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Nepožiješ// […] Polomrtvá Inteligence bojuje o soužití s tím / co zbylo         
u stolkù / tisíce a jedné cafeterie // Nepožiješ / Nedožiješ“. U vìdomí sporu 
mezi minulým (konvencí poetickou i sociální, jež se stala naší pøirozeností) 
a budoucím (se snahou úzus aktivnì rušit ve jménu nového poznání           
a originality) se autorka více obává zkostnatìlosti trvajícího než pøevratnì 
úèinného útoku novosti: „…zraky / velké smutné králièí supernovy / […] 
pøetékají / […] hrùzou / že uvidí co chtìjí“ (báseò Nad mnoha vìcmi se 
zapláèe) a její skeptický postoj má tragický podtón: „splašky dnù minulých“ 
jsou „dny pøíští“ (báseò S nìhou krysích èumáèkù). Poci�ovaný a verši 
vyjadøovaný naléhavý spor si vyžádal obrazy, jejichž jádrem jsou hala-
sovská oxymóra: „svìtla tonou jako ryby na suchu“, „vykøièené mlèení“, 
„chlad èiší ze slov / rozpálených dobìla“.

Jen zdánlivým únikem z daného dilematu je jeho historická, pøesto fa-
lešná relativizace – kdysi revoluènì nové a dynamické je dnes ztuhlé a sta-
tické, jak se píše v básni Davy klokotaly: „Z pod nábytku vylézali psanci / 
dávno považovaní / za manýru dobového slohu“, ale také opaènì básníøka 
píše o „utkvìlé pøedstavì ztuhlosti / a její relativitì“. Pozor – i ve „ztuhlém“ 
ještì døímá nový výboj?! V kontextu sbírky je jedna ze závìreèných básní 
Svatosvaté skuteènosti provokací (i když možná autorka majíc na mysli 
vyèerpaného ètenáøe v jakémsi milosrdném hnutí zatouží po úlevì kano-
nických øešení), kdy „Hlava tichounce zpívá / své bájné lži / a je to jako 
obyèejnì / Pøekrásné“. Spory znavený ètenáø, na chvíli unesen blaženou 
pøedstavou klidu, za nostalgickými verši ète sebeironický výsmìch.

Autorèiny struktury pochyb jsou drúzami metaforických krystalù, jejichž 
prizmatem lze ètenáøi dohlédnout do hloubi úvah lyrického subjektu, s otev-
øenými možnostmi porozumìní a vyzváním ke spoleèné cestì dalšího 
hledání nejednoznaèných odpovìdí. Ètenáø se ocitá v roli zachránce,    
jenž z vìzení obraznosti pro sebe osvobozuje „co tím chtìl básník øíci“.     
Ve sbírce Mileny Hasalové je øeèeno mnohé a podstatné, jde o sbírku      
její poetikou a umìleckým smyslem výjimeènou, která vyènívá z roviny 
regionální básnické tvorby a zasluhuje si ètenáøovu pozornost a trpìlivost. 

ZPÌTNÉ ZRCÁTKO

OLDØICH PETR

Chorál slavný zahømìl Èechurovi
Tak už to i v literárním svìtì chodí: jsou� mladí mužové, jimž ještì 

celièký týden schází do požehnané sedmdesátky, a už to v èacké spo-
leènosti plzeòských i mimoplzeòských literátù oslavují až do pozdních 
podveèerních hodin. Pøiøadil se k nim i novopeèený prosincový oslavenec 
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Milan Èechura, prozaik a hymnik s kytarou, v prvé øadì laureát Ceny Plže, 
který odstartoval ohòostroj oslav s jediným bohulibým cílem: aby si totiž      
v onom „nesvatém týdnu“ naposledy ve znamení Šestadevadesátky mohl 
náležitì vychutnat dar, ba pøímo Dar, jehož se mu v pøedveèer jubilejních 
narozenin dostalo a jehož se s rumìnou lící a š�astným úsmìvem ve tváøi 
díkybohu køepce dožil.

Nechoïme však více a déle kolem horké kaše: nejde o žádnou tajnou 
knihu, nýbrž o komorní, by� nikoli útlý sborník s výmluvným názvem Knížka 
k sedmi køížkùm (Nová Forma, Týn nad Vltavou 2019). Dala ho dohromady 
pøevážnì plzeòská literární stolní spoleènost, tudíž sice arci jde o publikaci 
nízkonákladovou, spíše mikronákladovou, o to však pøátelštìjší a družnìjší. 
Je záhodno o Knížce... poreferovat i v Plži, a to nejenom formou další 
zdravice krátkodobému sedmdesátníkovi, leè i kvùli tomu, že témìø všichni 
pøispìvatelé (vèetnì vlastního jubilanta) jsou rovnìž autory Plže, nìkteøí 
dokonce letitými, kmenovými autory Plže: ti žijící i ti nežijící, ti nepseu-
donymní stejnì jako ti prùhlednì pseudonymní. Jeden z nich navíc 
nepokoutnì propašoval do publikace i netištìný text Miroslava Horníèka     
a ten se snad kvùli sborníkovému sousedství s plžími literáty ani trochu       
v hrobì neobrací. V rámci Zpìtného zrcátka mùžeme pouze ukázat na 
jednotlivé pøíspìvky z Knížky k sedmi køížkùm a toliko vyvolávat jménem 
jejich pisatele. Zapoènìme vicenestorem Janem Jelínkem, pokraèujme 
vìèným dobrodruhem Markem Velebným (jeho zásluhou najdeme v knížce 
i fotosnímky pánì Èechury v ponìkud mladším vìku), dále tu jsou anti-
divadelníci Jan Sojka a David Charvát s antidivadelnickými skeèi, prózu 
zastupují Vladimíra Brèáková, Kateøina Sachrová a Vojtìch Nìmec, chybìt 
nemohou ani David Brabec a Jan Paur. Mezi pseudonymní literáty jako 
Felix Kusadlo (v Plži publikoval pod vlastním jménem) a Evžen Pìnkava se 
pøimíchal talentovaný dramatik Petr Pánek a ze záhrobí složili hold Milanu 
Èechurovi svými výtvory z pozùstalosti Luboš Vinš a Karel Trinkewitz. 
Editor svazku a nestor mezi autory, Vladimír Novotný, pøispìl kromì 
humoristicky rozvláèného úvodu i recenzí oslavencovy knihy nejnovìjší, 
navíc vydoloval na svìtlo svìta i jubilantovu „plží“ korespondenci a uve-
øejnil též jeho opus nejcennìjší, totiž hymnickou ódu na Viktorii Plzeò.

Pøedevším nejde o žádné „lístky do památníèku“, zato o svaze(èe)k, 
který má estetickou a literární, jakož i kulturnìhistorickou hodnotu. Zároveò 
je to také výzva, aby podobné jubilejní (by� nízkonákladové) publikace 
pøíležitostnì vycházely v Plzni i nadále, kupøíkladu v péèi nìjaké kulturní 
instituce. Pravdou však je, že literární stolní spoleènosti bývají v tomto 
ohledu zpravidla mnohem èilejší a živìjší. Koneckoncù to dokazuje i ny-
nìjší „èechurovská“ Knížka k sedmi køížkùm, která se dá poøídit na 
www.kniznieshop.cz. A proè? No pøece, jak píše Milan Èechura, ponìvadž 
„my tuten tým už sto let rádi máme“.
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Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) - výtvarník, prozaik a publicista

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

Daniela Kováøová (1964 Ostrava) - právnièka, prozaièka, žije ve Štìnovicích

Soòa Kratochvílová (1980 Plzeò) - pracuje jako PR na ZÈU, básníøka 

– v Plži debutuje

Štìpán Kuchlei (1980 Chomutov) - básník a prozaik, žije v Brnì

Ladislava Lederbuchová (1949 Plzeò) - bohemistka

Oldøich Petr (1946 Praha) - pseudonymní publicista, žije na støedozápadì Èech

David Rùžièka (1969 Plzeò) - publicista a básník

Václav Štrunc (1983 Plzeò) - terapeut a básník

Vhrsti (1975 Rokycany) - pseudonymní výtvarník, grafik a ilustrátor, 

žije ve Strašicích
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