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OBSAH EDITORIAL

Jana Horáková

V minulém Plži se šotek vloudil do 
upoutávky na pøíští èíslo. Ze Stani-
slava Sedláka udìlal Sedláèka. V no-
vém – kvìtnovém èísle Sedlákovy 
verše dokazují, že autor je básník,      
a ne žádný básníèek. Ivo Fencl se ve 
svém prozaickém vyznání trampùm   
a trampování vrátil ke Snùm. Zcela 
realisticky naopak nahlíží v pátem 
díle Perosteskù Daniela Kováøová na 
otázkù vydání dìl spisovatelù. 

Sbírka Václava Štrunce Poèasí,     
z níž èerpáme do stejnojmenné rub-
riky, byla napsána již pøed více než 
rokem. Pøesto jakoby vizionáøsky 
pøedjímala právì letošní kvìten –       
v klimatu spoleèenském. Na májovou 
tématiku lásky a života ve dvou ne-
zapomíná Stanislav Bukovský. 

Zcela rozdílné jsou dvì miniatury  
z odkazu Jiøího Koláøe – jako obì 
tváøe života: komická i poeticky váž-
ná. Moudrost lze hledat ve dvou 
kambodžských pohádkách Štìpána 
Kuchleie a životní zkušenost v drob-
ných verších Jiøího Posledního. A co 
náhoda? Jak tomu bylo s náhodou  
na jednom plzeòském dvorku, sdìluje 
David Rùžièka. Hrabala v hrsti má 
distingovaný výtvarník Vojtìch Jurík. 
Nebo ne? 

V Mladém Západu debutuje fan-
taskní povídkou grafik David Èerný.   
A dvojí pohled pøinášejí reflexe na 
poslední vydanou básnickou sbírku 
Aleny Vávrové: Alena Zemanèíková 
rozumí, Marianna Štìpitová-Klauèo 
hude ódy. 
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POEZIE

STANISLAV SEDLÁK 

Tak dlouho jsem cosi chtìl
POEZIE

1. 
Miluje se s každým,
kdo to s ní umí.
Nikdo ji však nepovažuje
za prodejnou dìvku.
Nic za milování nechce.
Jen oddanost, již sama
druhým odmítá.
Chceš milovat? Miluj.
Když nechceš, zmiz.
Dìlej, co se ti zlíbí.
Nemysli ale, že budu
vìrná jen tobì.
Jsem všeobjímající.
Jsem vše, co je vìèné,
jsem vše, co pomine.

2. 
Koèka má sedm životù.
Stejnì tak poezie ve mnì.
Kolikrát umøela mi skoro.
Nehmatný tep. Dech
sklíèko neorosí.
Když potom prozøe,
zeptá se jen: Kdo jsi?
Popravdì øeknu: Nevím.
A ona dá mi jméno
– Kdosi.

3. 
Hraju s ní na honìnou,
nebo na žmukaèku.
Nìkdy ji svádím.

Ona nedá na mé
psí pohledy.
Co s ní v pøedstavách
provádím? Žádné
orgie. Hledím
do jejích modrých oèí.
Nebo jsou zelené?
Èím jsem já
v jejích oèích?
Hledí jen kamsi
skrze mne?

DVEØE

Pøivøel jsem dveøe.
Ne docela. Jen
abych škvírou vidìl.
Jen abych dýchal,
abych šel.
Jen abych vnímal
zjevení pravd a lží.
Dveøe si v sobì
nesu pøivøené,
abych ze vzteku
mohl do nich
bušit.

VYHOØENÍ

Hlava je stodola.
V ní seno plápolá.
Jen èerné stìny dokola,
napùl v sutinách.
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POVZDECH

Už neodkrývám
fíkový list. Ani
svùj, ani její.
Jiná slunce
mé klouby høejí.

PÝCHA

Jsi kostel
bez vìže,
bez lodi.
Jen oltáø
ti zùstal.

NEPOROZUMÌNÍ

Vìž v Babylonu.
Omílané samomluvy.
Štìbetání vrabcù,
sytý hlas žluvy.
Jeden tam
a jinam druhý.

NÌCO

Tak dlouho jsem cosi chtìl,
že nevím už ani co.
Snad ukryl jsem je do podšívky
a nezaplatil za nì clo.

CHAGALL

K zulíbání je
jakoby neumìlé.
Jak ruce batolete.
K zulíbání,
když u cesty
chrpa kvete.
Když po obloze

šumaø plave
a malíøi zùstaly
dìtské oèi v hlavì.

XXX

Tvá slova chtìla by vymlít
mùj písek i mou skálu.
Uznej, že mùžeš za to ty!
I špunt by z láhve vylít!
Možná že tvùj. Mùj drží.
Jak kostí drží se úponky svalù.
Písek snad vymele tvùj hlas.
Na skálu už nezbude ti èas.

NAMLOUVÁNÍ

Život je vlastnì namlouvání.
Namlouváš si,
že jsi, co nejspíš nejsi.
Vštìpuješ si svùj
vylepšený obraz.
Nakonec ten kýè
v sobì rozšlapeš.
Ale jsi na pochybách
a zaèneš znova
sám sebe si namlouvat.

LÉTA NAD MÍRU

Do hloubky padáš,
za skruží skruž.
Za lanko padáku taháš.
Tak otevøi se už,
a� pád se zvolní!
Trapno. Jak na støelnici,
když se netrefíš.
Je málem vyjedená spíž.
Jen v koutì myš se krèí.
Za plotem na tebe pes vrèí.
Prozatím jenom za plotem.
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PRÓZA

IVO FENCL 

Packard a ti druzí
„Uháním na Sázavu,“ povídá mi Petr, sedmdesátiletý matematik a ka-

marád. „Projdeme to tam se ženou.“
„Koneènì?“
„Jo, koneènì poøádnì.“
Stál ve své chalupì, zády k plamenùm krbu a byl napùl Indián. Z Gua-

temaly. Napsal o svém rodu zrovna knihu, ale bìhem života vytvoøil i pøí-
ruèku støedoškolské matematiky. Procestoval již Izrael, objel v karavanu 
Spojené státy a smál se, když pak øekl: „Rudoši z rezervací dávno nesedají 
kolem ohòù, ale trochu zneužívají státní podporu.“ Petr v duchu tanèil    
jako Indián s plameny a plál ještì víc. Snil jistì o Ztracence a o Pobožném 
støelci. „Víš ty vùbec,“ øekl, „že Rikatádo, ta písnièka od Boba Hurikána,      
a film Limonádový Joe od Jiøího Brdeèky mají stejnou atmosféru?“

„Jo? Co je spojuje?“
„To falešný hráè klesne. Snad i to péra lítaj z kanape.“
Pak odjeli. A já hlídal chalupu. Ne psisko. Já. Bylo mi padesát a je to 

ostuda, ale nikdy jsem na Sázavì ještì nebyl. Svezl jsem se do køesla        
a zùstal i dnes pohodlným. Líní netrempují. Ti sní – a život jim proteèe 
skrze prsty. Pozdì poté bycha honit! Aj! Proè jsem aspoò nedoprovodil 
Petra a jeho paní?

Ponìvadž jsem nevidìl již nadìji, že ještì vstøebám vše to, co trempíky 
táhne k Sázavì. Plakal jsem. Proè nejsem opìt ètyøletý kluk a nevezou    
mì do Štìchovic? Anebo kamkoli na øeku, proè ne? Okolo toku se to vlní 
smrkovým porostem, pobøeží stoupá k nebi, stránì jsou zarostlé borovi-
cemi, vše je plné chat a táborù. Otøel jsem oko sraba.

Pøijedu-li na Sázavu èi Berounku až jako staøec a poškozen životem, 
možná vnitønì až devastován peklem mìst, už nespatøím, co by uvidìla 
kukadla dítìte. Bude pozdì. Nato umøu.

Z toho. A proto jsem nenásledoval doktora Petra a snil tu o tamním kraji. 
Ten kraj byl ideál – a nikoli septimy. Byl má velká iluze, v zemi trempù 
neexistovalo nic, než tanèící plameny nesèetných táborákù podpálených  
po setmìní. Než tlukoucí srdce chlapcù a jinochù a mužù i dívek a žen.   
Nic než boudy a kanadky a usárny a skoky pøes potok, které nevyjdou,     
ale to nevadí, když se vymácháte. Spisovatel Edvard Valenta tam za kuro-
pìní opìt sestupuje žlebem potùèku od chatièky, vnoøuje se do vln. Koupelí 
ozøejmí vlastní existenci a opìt spatøí na oblém kameni mlèícího chlapce. 
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Jak jsem o tom èetl. Josef Peterka alias Bob Hurikán znovu žene stáda      
s chlapci z Rikatáda, opìt pìje písnì spolu se svou ženou Bo. A Jerry 
Packard? Teprve vymýšlí svou Brigádu, teprve chystá odboj. A kterýsi 
zelenáè dostává teprve rady zkušeného. Taky já dostávám pøezdívku. 
Snílek. To já jsem totiž onen greenhorn a uèím se zalomit palec, jsem   
mlád a jezdím do Svatojánských proudù, které náhle opìt nejsou zality 
vodami, a brousím kol potùèkù vlévajících se do Sázavy. Po ní poté   
kráèím na ta nejkrásnìjší místa Vysoèiny, abych se zase vrátil. Vrátil se 
omlácený – do Luk pod Medník. Zaèíná se šeøit, mžourám, plameny vy-
skakují. Èást osady se náhle zvedá a vydává se na výpravu. Plazím se 
taky podrostem. Kojoti nevyjí. Shlížíme na jiný tábor. „Nepostavili hlídky,“ 
øekne Packard. „Jsou to Rychlé šípy?“ ptám se z koruny borovice, na niž  
ve snu lezu. Slyším smích: „Øíkají si tak. Loni nám ale šlohli totem, bastar-
di! Tak letos pøijdou o modlu. Kam to èumíš?“

Špièka borovice se zaèala pod mou vahou ohýbat, tremp má být útlý, 
má zvládat dlouhé pochody i za tmy, má znát knajpy a má mít krabièku 
poslední záchrany a nesmí odhazovat obal od èokolády do jehlièí. Zíral 
jsem s tímto vìdomím na Packardùv, Daòkùv a Hurikánùv kraj a cítil, že se 
zøítím. Pøesto jsem neumìl odtrhnout oèi od toho svìta. Ve snu to byl 
vesmír sám pro sebe. Hoøel desítkami táborákù, nìkteré plály na pahor-
cích a jiné v údolíècích a já slyšel zpìv Jarky Mottla, ba uzøel Jardu Štercla. 
A slyšel sta historek rozprostøených po nejèlenitìjší krajinì Zemìkoule.    
Po kraji Èech. Posázaví hoøelo a blížila se pùlnoc. V mém snu pøece ještì 
byla šance a já se jako pírko nechal vymrštit borovicí k hvìzdnatému nebi    
a svištìl nad tím vším – a myslel na Kapitána Kida i Vokouna a Sandyho       
a na všechny kamarády a kamarádky, které já mìl uvnitø idealistického 
snìní. 

Ta zem trempù ale v èisté podobì nikdy neexistovala.
Nìco bliklo, pøišlo ráno. Okolo mne zase znìlo mìsto. Dlažba se potý-

kala s podrážkami dìlníkù, i já byl jedním, míøili kamsi k huti. Toto byla 
zemì práce, ale již nastávala sobota. A my ujíždìli Posázavským pacifikem 
a žili zpola vymyšleným svìtem. Když jsi mladý, tak vidíš prérii v louce. 
Chápeš ještì Stevensona a jeho romány. Èteš ještì Londona, Setona, 
Foglara, Thoreaua. A rozumíš tomu, co cítili. Jsou š�astni ti staøí, kteøí tuto 
schopnost vidìt neztratili. Závidím jim! Nikdo ještì nevymlátil z jejich tìl 
dìtství a oni jen škrtnou zápalkou a nový oheò se zdvihne z kouskù    
døeva a osvítí tváøe. „Ku mexické hra-ni-ci... Obèas nìkdo hlesne, falešný 
hráè klesne…“ Zpívat jsem ve snu umìl a dokonce zvládl správnì sbalit 
júesku. Najednou to nebyl problém. A já sice zatratil dítì v sobì, ale ještì 
nepráchnivìl v hrobì. Sladká byla pøitom pøedstava, že trempové žijí na 
Sázavì i týdny a mìsíce. Bez pøestání celé roky – a nevracejí se nikam, 
ani za prací do Prahy.
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Jenže to byl falešný sen úplòku a pouze ve snu já žil podobnou variantu 
života. V ní mi ta zem tulákù neunikala. V ní jsem zvládal vstøebat vše –      
a nepoškodit ani jedinou suchou vìtývku. Krb pohasl. Vše zmizelo. Petr      
a jeho žena již na mì bušili zvenèí: „Žiješ, ty strážèe?“

„Jen jsem se zamyslel. Jaké to bylo?“
„Jak jsem si to pøedstavoval,“ øekl matematik, ale jeho paní mì uklidnila: 

„Petr vždycky pøehání, vždy� ho znáš. Ale vidìli jsme dost. Všechno. Jen 
chtít. Jmenuji se v té zemi Vlnka, není to žádná literatura a nejsou to sny, 
jen trosky skuteèných osad a chat. I nová táboøištì.“

„Sluneèní zátoka. Zelená pøíšera,“ pravil pan doktor. Stál jsem u krbu      
a povídám: „Pøíštì pojedu s vámi. Tøeba ještì nìco poberu a obrodím se.“

Potøeboval jsem ale mít uchystanou obranu pøed nárazem drsné reality. 
Než se tam podívám, podaøilo se nám s Petrem a jeho paní tu ideální zem 
nejprve vypoèítat, vysnít a vymalovat.

ZKOUŠKA

Kdysi dávno, v èasech, kdy tato pøekrásná zemì byla ještì bez jizev,   
se mladík silné postavy a pronikavých oèí, jménem Sóhá, zamiloval do 
tiché a krásné dívky Mej.

Proto se Sóhá podle zvyklostí zemì vypravil za rodièi Mej a požádal     
je o ruku dcery. Otec povolit nechtìl (poukazoval na své vlastní postavení   
i velmi tmavou ple� a nemajetnost Sóhá), ale jelikož matka i dcera naléhaly, 
svolil ke svatbì s jedinou podmínkou: Sóhá musí podstoupit nelehkou 
zkoušku, v níž prokáže svou vùli i svou zdatnost.

„Mnozí mladíci touží po dívkách, ale když se nabaží jejich touha, vùle 
povadne a oni odejdou a zanechají za sebou smutné a tìhotné dívky. 
Musím se ujistit, že má dcera nebude jednou z nich,“ øekl otec.

A Sóhá se zkouškou souhlasil. Musel vydržet spoutaný, v leknínovém 
jezírku poblíže pagody až po krk ve vodì, tøi dny a tøi noci. Nesmìl se ani 
na chvilièku vynoøit z vody, aby se ohøál. Jinak prohrál, „…a Mej za ženu 
nedostane.“

Sóhá vydržel stát v jezírku spoutaný, až po krk ve vodì, po dva dny      
a dvì noci. Pak tøetího dne nad ránem, když již byl velmi unavený, uvidìl 
veliký oheò na nedalekém kopci. Chtìl se více podívat, co se tam dìje, 
køoví na bøehu jezírka mu bránilo ve výhledu. Proto si stoupl na špièky       
a povystrèil svá ramena z vody.

POHÁDKY

ŠTÌPÁN KUCHLEI

Zkouška – Tygøí vous
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Ale otec Mej jej uvidìl. „Pokusil ses ohøát od ohnì, pøichytil jsem tì!“ 
øekl, rozvázal Sóhá, ale dceru mu dát odmítl. Sóhá byl mladý, zamilovaný  
a rozèílený. Pøel se s otcem a nakonec se rozhodl jít za soudcem pøedložit 
mu svou stížnost.

Ale rodièe Mej byli velmi zámožní a Sóhá chudý. Mejin otec dal soudci 
darem drahou vázu z jemného èínského porcelánu, a proto soudce roz-
hodl, že „…Sóhá svou pøi ztratil, jelikož nedodržel podmínky zkoušky          
a pokusil se ohøát od ohnì, což nebylo dovoleno. Mladý muž ztratil svou 
šanci, proto se s dívkou svých snù a tužeb oženit nemùže. Za trest musí 
pøipravit velkou hostinu… pro soudce!“

Sóhá byl velmi zklamaný a neš�astný. Celé dva dny až po krk ve vodì 
myslel pouze na Mej, ale život s ní mu náhle unikal. Sóhá se vypravil 
domù. Cestou potkal králíka.

„Proèpak jsi tak smutný? Tiché soužení a samotu pøenechej starším. 
Jásej, zpívej, tanèi a raduj se, vždy� jsi mladý, pøíliš mladý. Rýže tvého 
života sotva zapustila koøínky, teprve roste, je silná, svìží a sytì zelená,“ 
øekl králík. A smutný Sóhá mu vypovìdìl celý pøíbìh svého trápení, a nic 
nevynechal, a nic nepøidal.

„Pomohu ti dosáhnout spravedlivého soudu,“ øekl mladíkovi králík, „jeli-
kož králíci nemají v lásce nespravedlnost a trápení mladých a láskou 
pobláznìných. Mají z nich škytavku.“ Tak králík Sóhá poradil, aby na hosti-
nu pro soudce pøipravil polévku, ale neosolil ji.

Následujícího dne Sóhá pøipravil pro soudce velkou hostinu. Jako první 
nabídl soudci polévku, kterou neosolil. Podle králíkovy rady nechal slánku 
opodál.

„Proè tato polévka není slaná?“ zeptal se rozhorlenì hladový soudce.

„Když jsem se já mohl ohøát o plameny na vzdáleném kopci, domníval 
jsem se, že i polévka se osolí ze slánky, která je poblíže. Promiò mi mùj 
omyl, moudrý soudèe,“ odpovìdìl Sóhá.

Soudce se zastydìl. Pochopil. Projednal tedy znovu pøi mladého muže   
s rodinou Mej a tentokrát rozhodl, že je Sóhá v právu a musí se oženit se 
svou milovanou Mej.

Ale drahocennou vázu z jemného, modøe malovaného èínského 
porcelánu si soudce ponechal.

TYGØÍ VOUS

Pøed mnoha lety, v dobách prvních písní trpìli tygøi žijící na malém 
ostrovì uprostøed nekoneèných moøských vln hlady, jelikož již zabili a snìd-
li vše živé a jediná netygøí duše na ostrùvku nezùstala.

Proto tygøí král vyslal dva tygry, své služebníky, aby nalezli pro ostrovní 
a vyhladovìlé tygry novou zemi, hluboké lesy a širá pole plné zvìøe.
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„Najdìte ostrov èi zemi bez tygrù, kam bychom mohli pøijít a zaèít zde 
žít. Nechceme bojovat s ostatními tygry, nechceme jim brát z misky. Zde 
vytrhl jsem si jeden ze svých vousù. Tím se prokážete tygøím vládcùm. 
Mým jménem je podle tygøích zvyklostí a tradic pozdravíte a pozeptáte se 
na jejich zdraví, náladu, štìstí, rodinu, ženy, dìti, rodièe, vnouèata… a zda-
li není nìkde poblíže ostrov plný zvìøe a prost tygrù.“

Dva tygøi chodili a plavali dlouho svìtem, navštívili nesèetnì ostrovù a 
krajin, ale tygøi žili všude. Proto vyslanci pozdravili místního vládce, ukázali 
mu vous svého krále, poptali se na zdraví, náladu, štìstí, rodinu, ženy, dìti, 
rodièe, vnouèata… a na cestu k nejbližšímu ostrovu bez tygrù. Nikdo 
nevìdìl, mnohým dokonce ta myšlenka – „krajina bez tygrù!“ – pøipadala 
vtipná, jiným až urážlivá.

Tak pøipluli až ke Støíbrnému ostrovu, o který se kdysi dávno, jednoho 
ètvrtka, rozbil z nebe spadlý starý mìsíc a pokryl krajinu, lesy, potùèky, 
kvìty i všechnu zvíøenu støíbrným prachem.

Dva tygøi potkali králíka.

„Kde najdeme tvého tygøího krále?“ zeptali se tygøi. „Musíme s ním 
mluvit ohlednì vážné vìci.“ Oba tygøi rádi nìkomu nìco vysvìtlovali èi 
nìkoho pouèovali, ale protože byli tygøi, nikdo jim nenaslouchal. Každý 
utíkal. Jen králík ne, proto mu vysvìtlili, proè hledají, ale spíše nehledají 
tygøího krále.

„Náš tygøí král tu zrovna není. Vydal se na váleènou výpravu proti 
tygrùm z hvìzd. Náš vládce je nejsilnìjší a nejobávanìjší tygr všech dob.    
I na hvìzdách jej musí tygøi poslouchat,“ zalhal králík. Na ostrovì žádní 
tygøi nežili. Ale moudrý králík vìdìl, že to nesmí tygrùm povìdìt, jinak   
sem pøijdou se všemi svými pøáteli a pøíbuznými. A to bude konec králíkù    
i všeho netygøího života na ostrovì. 

„Nechtìjte našeho krále rozèílit. Je velmi silný i velmi krutý. Nechoïte 
po ostrovì bez jeho povolení,“ øekl králík, který se obával, že by tygøi pøi 
svých toulkách mohli zjistit, že na ostrovì žádní tygøi nejsou.

Druhý den moudrý králík pøinesl tygrùm osten dikobraza, dlouhý a ostrý, 
a øekl: „Mùj pán se již vrátil z hvìzd. Nìkteré z nich zrudly krví, ostatní jsou 
již navždy bez tygrù.“

Tygry napadlo, že by snad mohli jít na nìkteré z prázdných hvìzd, ale 
ani jeden nevìdìl, kudy se jde na hvìzdy.

Králík pokraèoval: „Mùj pán mì posílá s tímto vousem, abych vám 
vyøídil pozdravení, ale abyste šli o ostrov dál, pokud jej nechcete rozèílit. 
Nemá zkrátka rád cizí tygry.“

Tygøí vyslanci, když vidìli velký a silný osten, mìli jej za vous. A báli se 
tygra s takovými vousy, proto pospíchali rychle pryè.

Proto je až dodnes Støíbrný ostrov bez tygrù.
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XXX

To kdysi bývalo èasu

dálnice nekoneèná

step nedohledná

pouš� nezmìrná

voda nedozírná

Kukaèka dnes ráno

nebrala mi telefon

Za lesem zázrak

zezlátly lány

a samozøejmì skøivan

Mistrovské dílo

Kde jsem to již vidìl?

Tvé vlasy

Tvé prsty

Tvé rty

Zázraky a první lásky

se neopakují

XXX

Sedneme-li si ještì

jednou do trávy

snad napøedposled 

mùžeme vyplašit

motýla ve tvaru našich srdcí

KAPKY DEŠTÌ

Rozpomínání
JIØÍ POSLEDNÍ 

Když nám pak rozostøí

ve sluneèní výhni

nesmíme posmutnìt

XXX

To vám byla radost

syn

To vám byla starost

dcera

To vám byla hrdost

dùm

To vám bylo štìstí

že neprší

že nehoøí

že to snad neskonèí

Vzpomínáte?

XXX

Mihlo se cosi ve vìtvích

prolétlo vláseènicemi stromù

Nepadala zlatá hvìzda

nevzlétlo nìèí pøání

Kdo o tom nìco ví?

Takhle vznikají báje

o Vlasaticích
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PEROSTESKY

DANIELA KOVÁØOVÁ 

Co trápí èeské spisovatele? V. 

XXX

Brouzdal jsem v krajinì
a byl jsem bosý

Omrzlý
Spálený
Splavený

Chvílemi k nepøežití
chvílemi k vìènosti

Pohledem do zrcadla
cestoval jsem uvnitø
sebe

XXX

V kulatém ètverci
rajského dvora
vyrašil trojúhelník

fialek
Snad vzpomínka na
pomnìnkové odpoledne
Jak tì tehdy zahøálo
to modré nebe
ten fialový koberec
Chvíle  pokleknutí

XXX

Ve staré lípì
pøed vykradeným kostelem
uhnízdil se smutek

Zjara vyvedl mladé
na podzim neodletìl
v zimì nevymrznul

Nebál se adventních zvoncù
zaklínadel ani modliteb
Kráká o vìènosti

Jak najít dobrého nakladatele

Každý spisovatel sní o tom, že jeho dílo vyjde tiskem. Spisovatelský sen 
vypadá tak, že spisovatel doma v klidu píše a nakladatelství pøijde za ním    
a samo ho osloví. V ještì lepším pøípadì se o nìj budou nakladatelé rvát    
a nabízet mu lukrativní smlouvy. Mnohý autor sní tajný a nesplnitelný sen    
o tom, že se zamìstnanci èeských i svìtových nakladatelství živí 
vyhledáváním dosud neznámých geniálních spisovatelù a že existuje 
profese èichaèù úspìchu. Takový èichaè si pøeète úryvek zaèínajícího 
spisovatele a hned ví, že autor je dosud nepoznaný talent, jehož dílo bude 
trhák. Proto je tøeba ho co nejrychleji získat do své stáje, draze zaplatit 
pøedem a smluvnì svázat.
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Èichaè je podoben sportovním hledaèùm talentù, co chytne stopu a už   
ji nepustí, z autora vytvoøí milionáøe a dokáže mu vydat statisíce knih. 
Jenomže tak to bohužel na rozdíl od sportu v životì autorském nefunguje. 
Autor tedy volí druhou cestu. Vezme své hotové dílo (rukopis) a pošle ho 
známému nakladatelství. Doufá, že nakladatelský dùm zamìstnává odbor-
níky, co posuzují zaslané rukopisy, peèlivì oddìlují zrno od plev, kriticky 
vše ohodnotí, autorovi vlídnì odepíšou, v lepším pøípadì dílo nadšenì 
pøijmou a v horším poradí, jakých chyb se vyvarovat nebo kam se obrátit,    
aby dílo nakonec vyšlo tiskem. Ani tento sen v dnešní dobì nenajde 
naplnìní. Autory by se dalo dláždit a mnozí z nich jsou grafomany, jejichž 
díla nikdo dobrovolnì neète. Nìkteré knihy se narodí proto, že rukopis 
zvítìzí v soutìži, anebo protože se autor zná s nakladatelem. Vše kompli-
kuje vydavatelský paradox. Souvisí totiž s odpovìdí na otázku, co je cílem 
každého nakladatele. 

Nakladatel není altruistou, jenž by šílenì miloval autory a jehož životním 
posláním by bylo je charitativnì podporovat. Nakladatel je podnikatel, jehož 
cílem je generovat zisk, tedy prodat co nejvìtší poèet knih. Nejvìtší prodej 
má nejznámìjší jméno, tedy zavedený autor nebo zahranièní kniha, jejíž 
sláva už z ciziny došla do Èech. Takové autory a knihy nakladatel miluje, 
upøednostòuje a vydává ve velkých nákladech. Známé knihy známých 
autorù jsou pak v prodejnách umnì sestavené v pyramidy, jež upoutají   
oko každého návštìvníka, proto si je každý druhý koupí, èímž se skoro  
celý náklad knih vyprodá, nakladatel je spokojen a shrábne oèekávaný 
zisk. Úspìšný autor je žádaný, má vyšší náklady svých knih, vìtší prodej, 
reklamy na nároží a nakladatelství se o nìj perou. Takový žádnou podporu 
nepotøebuje. Docela jinak je na tom autor zaèínající, jemuž prvotina vyjde   
v nákladu 500 kusù, obchod si objedná tøi výtisky, které se krèí schované 
kdesi v koutì za pyramidami. Ètenáøský trh je navíc nevypoèitatelný podob-
nì jako jiné trhy s látkami, alkoholem, obleèením nebo zmrzlinami.

Jak tedy pomoci s vydáním prvotiny? Vydržte. K nakladatelùm se vrá-
tíme.

Ilustrace Miloslav Krist
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VRABEC NA STØEŠE

VHRSTI

Distingovaný muž – Hrabal
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Z ODKAZU

JIØÍ KOLÁØ 

Muž, který zdravil – Zvuky jedné noci

Z ODKAZU

Muž, který zdravil
Na výchovì malého Kvidónka si jeho rodièe dávali opravdu záležet. 

Sotva se nauèil trochu škobrtavì chodit, zaèali do nìj vtloukat: „Kvidónku, 
ty musíš každého slušnì pozdravit jako první. Ráno Dobré jitro, v poledne 
Dobré poledne, odpoledne Dobré odpoledne, veèer Dobrý veèer a na do-
brou noc Dobrou noc.“ Tak mu to øíkali každý den nìkolikrát a sledovali, 
jestli tato jejich slova padla na úrodnou pùdu. A skuteènì, když byly Kvi-
dónkovi ètyøi roky, zdravil už bez pobízení a napoøád každého, s kým se 
potkal a kdo pøišel k nim na návštìvu. „Pìknì nahlas,“ pobízeli ho rodièe, 
kdykoliv se jim zdálo, že Kvidónkùv pozdrav je málo slyšet. „Bože, vy máte 
dobøe vychované dítì,“ chválili sousedé Kvidónka jeho rodièùm.

Léta pøibývala a Kvidónek zaèal chodit do školy. Teprve zde byla nále-
žitì ocenìna jeho schopnost a ochota zdravit. Zdravil vždy první a kaž-
dého, s kým se potkal, a� to byli uèitelé, uèitelky, spolužáci, školník, zdravil 
ve škole i mimo ni, prostì každého na potkání. „Z Kvidónka si, dìti, vezmì-
te pøíklad, jak hezky umí zdravit, a zdravte také tak pìknì jako on,“ øíkala 
paní uèitelka svým žákùm a Kvidónek se naparoval pýchou, že je støedem 
pozornosti a dáván za pøíklad.

Kvidónek vyrostl ve slièného jinocha a jeho zdravení ho provázelo jako 
automat, který se nemùže nikdy zaseknout. „Co je to za hezkého mláden-
ce, který tak pìknì zdraví?“ ptali se lidé, kteøí ho potkali poprvé. Kvidón-
kovo zdravení se opravdu stalo jakousi automatikou, nedovedl si pøed-
stavit, že by nepozdravil. Zdravení se mu dostalo takøíkajíc do krve, nebo� 
èemu se èlovìk  nauèí v dìtství, v tom nádherném vìku, kdy je každý 
nepopsanou tabulí, to mu pak zùstává po celý život.

Kvidónek se mìnil, dozrával v muže, ale mánie zdravit každého na 
potkání, ho neopustila. Co mu do vínku v jeho dìtském vìku vložili rodièe, 
to vyrostlo v bohatý a pestrý kvìt. Pomálu stárnul a pøitom si nevšimnul,   
že jako první zdraví osoby již mnohem mladší než on. Jako dùstojný 
sedmdesátník obøadnì zdravil i školní mládež s uèitelkou, a když ostinátnì 
zdravil dìti z mateøské školky na vycházce s vychovatelkou, stal se ná-
padným a podezøelým. Na policii pøišlo upozornìní na podivného pána        
a jeho nápadné zdravení školních i pøedškolních dìtí.

„Pane, proèpak tak okázale zdravíte malé dìti?“ zeptali se Kvidónka na 
policii, když pøedtím, než vešel do úøadovny, zdvoøile pozdravil. Kvidónek 
se snažil vysvìtlit, že byl tak vychován a že bez zdravení by jeho život 
nemìl smysl. Policisté se nakonec usnesli, že se jedná o neškodného 



14

podivína, obì� rodinné výchovy, který se nedopustil žádného trestného èinu 
ani pøeèinu, protože zdravení, i když v tomto pøípadì ponìkud neobvyklé, 
žádný zákon nezakazuje. Nicménì Kvidónka dopravili na psychiatrické 
vyšetøení, aby byl prozkoumán jeho duševní stav.

Kvidónek teï tráví dlouhé týdny a mìsíce v blázinci, kde je na pozo-
rování. Uctivì zdraví všechny blázny, lékaøe, uklízeèky, vrátného i všechen 
nemocnièní personál.

Zvuky jedné noci
Duše lesa šumí jak šampaòské èerstvì nalité do poháru. Fantom noci 

obchází kolem. Mizí a zase se objevuje. Mìïák mìsíce cinknul o vrcholky 
stromù a napnutý luk ticha znovu zadrnèel tìtivou. Kolotoè zvukù se na 
chvíli zadrhl, aby se vzápìtí pøidal k slábnoucí monodii cikád a žabím 
vigiliím. I neživé stíny mohou hovoøit. Pohleï na ten pitvorný stín stromu 
pod zlatou patinou mìsíce, jak se probírá a žije vlastní samomluvou.          
Ani vzdálené hrèení potùèku není pøeludem. Ptaèí zaøíkání dne je skryto   
do koruny stromù a rozsvícené hvìzdy se podobají louce plné žlutých 
pampelišek. Stíny netopýrù neúnavnì krouží kolem tmy…

POÈASÍ

Kvìten
VÁCLAV ŠTRUNC 

bouøka, 21 °C, vítr mùže v nárazech i zesílit, tlak 1020 hPa

nehybnost
z obzoru prší prach
tlak stoupá
není možné úplnì vydechnout
rozšíøenýma oèima sleduju mraky 
                         a horizont za kopcem
plížení pøed kterým nikdo neuteèe
a pøece bìžím, co mi síly staèí
kosi se v trávì pokojnì hašteøí
jako by i oni byli mrakem

pak nás všechny olízne vítr 
požehnání prachem

a
nastává tolik oèekávané 
                         a vytoužené šílenství

vyvalené oèi víøí
praská atmosféra
stromy tanèí prastaré tance

to se o nás otírá hromový pták

pak z nièeho nic vykoukne slunce
je chladnìji
ustává houkání sanitek

tentokrát to bylo tìsné
a pøesné
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POSTPRAVDY

STANISLAV BUKOVSKÝ

Singl? Debl!
Øekl byl také Hospodin Bùh: „Není dobré èlovìku býti samotnému; 

uèiním jemu pomoc, kteráž by pøi nìm byla.“ A uèinil tak. Od té doby jsou 
na svìtì a patøí k sobì muž a žena, žena a muž. 

Nejmoudøejší z lidí, král Šalamoun, pak napsal: „Lépe� jest dvìma než 
jednomu; mají zajisté dobrý užitek z práce své. Bìda samotnému, když by 
padl; nebo nemá druhého, aby ho pozdvihl. Také budou-li dva spolu ležeti, 
zhøejí se, ale jeden jak se zahøeje?“

Že budou mít dva žijící spolu užitek z práce své, je dáno tím, že když si   
v rámci dìlby práce rozdìlí povinnosti, stanou se na jednotlivé èinnosti 
specialisty. Ten umí to, ten zas ono, a proto všechno, co je tøeba,  jim pak 
jde lépe od ruky. Jeden si tøeba vezme na starost nákupy. Èasem se stane 
odborníkem na slevy a dokáže pak výdaje na domácnost natolik snížit,      
že by se neodborník až divil. Druhý se zase mùže vìnovat pìstování 
zeleniny a chovu slepic a králíkù. Nejenže se tím ušetøí majlant, protože 
nebudou muset v nákupních centrech nakupovat závadné zboží z dovozu, 
ale ještì sníží i výdaje za léky, konzumací zdravých potravin u nich totiž 
dojde k omezení nemocnosti.

Jeden èlovìk sní, co sní, dva snìdí dvakrát tolik. Ale výdaje na bydlení 
jsou zhruba stejné, a� v bytì bydlí jeden nebo dva. Pøedevším právì       
zde lze poèítat s nezanedbatelnou úsporou. Dokonce se možná výdaje za 
otop, jsou-li v bytì dva namísto jednoho, sníží. Ve velkém lze tento       
efekt zaznamenat ve chlévech, jsou-li plné dobytka, ani se tam topit 
nemusí, i v zimì je v nich docela pøíjemnì. 

Když jeden padne a tøeba i pøestane mluvit, udìlá ten druhý nejlépe, 
zavolá-li záchranku. Než pøijede, zkusí partnera oživovat poléváním vodou 
a dýcháním z úst do úst. Ten, kdo žije sám, se v takovém pøípadì mùže 
dožít toho, že bude na podlaze ležet tøeba i nìkolik dní, než ho najdou. 
Nemusí se to pøirozenì obejít bez následkù.

Ovšem nejkrásnìjší na spolužití ve dvou je, když ti, co spolu žijí, mohou 
po celodenním dobývání chleba v potu tváøi své spoèinouti ve spoleèném 
loži a navzájem se zahøívati. Lehne-li si èlovìk do studené postele sám, jen 
tak se nezahøeje, zvláštì zebou-li ho nohy. Dobøe si toho všiml již 
Šalamoun král. A to se pøitom tenkrát ve dvou zahøívali tam nìkde v Izraeli, 
kde je oproti našim konèinám po celý rok tepleji. Také se kolikrát dá            
v posteli napravit, co se za dne pokazilo.
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Pavel z Efezu v První epištole Korintským píše: „Láska trpìlivá jest, 
dobrotivá jest, láska nezávidí, láska není všeteèná, nenadýmá se. Všecko 
snáší, všemu vìøí, všeho se nadìje, všeho trpìlivì èeká.“ Proto lehnou-li    
si spolu žena a muž, dobrotivá láska je zahøeje. Láska se sice nenadýmá, 
ale pojíst hrachu jest pøeci jen lépe nejpozdìji k obìdu. 

Ilustrace Stanislav Bukovský
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PLZEÒSKÉ DVORKY

DAVID RÙŽIÈKA 

Dvorek, bomba a osud...
Dùm v Borské ulici èíslo 39, vmìstnaný mezi èinžák z roku 1915 vpravo 

a unikátní prvorepublikový evangelický Husùv chrám s kubistickými prvky 
na neobvyklé fasádì, byl tak trochu výjimkou ve zdejší zástavbì. Pomìr- 
nì obyèejná fasáda podobná tuctovým domùm z poèáteèních fází 
budovatelského slohu socialistického realismu, tzv. SORELY, které jsem 
míjel cestou do stejnì pojaté školy. Pozornost poutala snad jen ozdoba   
nad vchodem jinak ne pøíliš zajímavého ani krásného domu, reliéf od 
nýøanského rodáka Jaroslava Dittricha. Pøedstavoval pohlednou bosou 
dívku s tulipánem v ruce, zpola kleèící uprostøed pole s dalšími tulipány. 
Motiv na dobu vzniku, rok 1958, asi ne tak obvyklý. Jako úlitba SORELE  
se vlevo na obzoru nad rozevøenými kvìty rýsuje celkem nenápadná, 
docela malá – továrna. Dívka v lehkých letních šatech s tenkými ramínky,        
s níž jsem se témìø každodennì zdravil cestou ze školy, byla ve vynucenì 
puritánském prostøedí normalizaèní šedi 70. let vlastnì i první zasvìtitel-
kou do základù anatomie spolužaèek. Samozøejmì jsem vùbec netušil,     
že autor reliéfu má za sebou velmi zajímavou umìleckou minulost, že ještì 
za studií vystavoval poèátkem 30. let dvacátého století na mezinárodní 
výstavì prùmyslového umìní v USA, ke konci oné doby pak na svìtové 
výstavì v Paøíži a že pro slavné pražské Jezulátko vytvoøil støíbrnou 
tepanou korunku. Osud umìlce po válce zavál do Plznì, kde pùsobil           
v propagaèním oddìlení Škodovky, pìt let pøed zrozením tulipánové dívky 
vytvoøil reliéf profilu Julia Fuèíka na nìkdejším novináøovì plzeòském 
bydlišti v Havlíèkovì ulici a v západoèeské metropoli také restauroval pro-
slulá Alšova sgrafita. 

V domì, kam se vcházelo pod bosými chodidly melancholické tuli-
pánové víly, bydlel starší kamarád Standa, za kterým jsem obèas chodíval 
obdivovat rozsáhlou sbírku anglièákù. A tím pádem jsem se dostal i na 
dvorek, který jsem jinak vídal jen z okna pokoje sdíleného v sousedním 
domì s maminkou. Dvorek u Standy se od ostatních ve vnitrobloku lišil 
hned z nìkolika dùvodù. Byl jediný, kde parkovala auta! Ta sem vjíždìla 
mohutným prùjezdem, umístìným vlevo od vchodu. Na dvorku byla ovšem 
také fascinující malá stavbièka kryjící ventilaèní zaøízení od krytù. Valná 
èást druhé poloviny dvacátého století byla poznamenána pøípravami na 
atomovou válku se západními zemìmi a Spojenými státy, nacházejícími   
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se za neprostupnou tzv. železnou oponou, skrze kterou k nám pronikaly 
obrazy tamìjšího svìta tøeba s programy vysílanými nìmeckou televizí. 
Dvorek byl nepøíjemnou pøipomínkou války i z jiného dùvodu. Dùm pøi dvor-
ku totiž vznikl na místì pøedchùdce, kterého v závìru války znièila spoje-
necká bomba pøi náletu na blízkou Škodovku. Existuje rodinné foto, na 
kterém je vidìt zboøeništì a s ním i znièená èást vedlejšího domu, kde 
tehdy bydleli dìdeèek s babièkou. Nechali se vyfotografovat pøed troskami 
s malou dcerou, mojí mamínkou. Neštìstí pøežili v improvizovaném krytu 
ve sklepì. Obrovskou náhodou se tlaková vlna výbuchu odrazila o zahnu-
tou partii sklepní chodby a vylétla smìrem do dvora, kde vyrazila dveøe. 
Když jsem si pøedstavil celý køehký øetìzec pøedkù a potomkù, spíše asi 
tenkou ni�, zamrazilo mì. Staèilo málo, kdyby v troskách budovy zahynula 
moje maminka jako dítì, nemohl bych dnes psát ani tento text.

MLADÝ ZÁPAD

DAVID ÈERNÝ

Èlovìk leze dírou
Kosti srùstávaly, nervy se propojovaly a mrtvé maso pøetrvávalo.           

Z rezavých trubek, rour a kanálù se poskládal lidský hlavolam. Pøístroj 
zapípal.  

„Dobrý den, jste mrtev.“ Strojnì povìdìl hlas z mikrofonu.

„Co se to dìje?“

Hlas neodpovìdìl. Zmatená lidská schránka se porozhlídla po prázdné 
místnosti. Bílé stìny, nahé tìlo a chlad. Na stropì vyškrábáno za pìt minut 
pùl páté.

„Vaše jméno zníí-í...-íí.“ Pøistroj pøepoèítával.

„Cože?“

„Alb-bbb...“

„Je mi zima...“ stìžoval si èlovìk. Tak, jak ho stvoøili a zatratili.

*píp píp*

„Tisknu-u.“ Oznámil pøístroj zabudovaný ve stìnì. Èlovìk se snažil po-
stavit ze studené dlažby.

„Kde to jsem?“ Nacházel rovnováhu pøešlapovaním na místì. Z pøístroje 
vyjel papír.

„Co to je?“ Zvedl list. Pøístroj pøepoèítával.

„Je mi zima,“ opakoval. Dveøe, které považoval jen za další spáry 
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dlaždic na stenì, se pootevøely. Èlovìk si zakryl rozkrok a nahlédl. Vidìl na 
první pohled nekonèící žebøík stoupající vzhùru za zvuku problikávajících 
žárovek, které žebøík doprovázely až na nespatøený konec. Papír uchopil 
mezi rty a zaèal šplhat pøíèku po pøíèce. Paže napínal, dlanì v pìst, 
chodidla mrzla, kolena skøípala a o žebøík penis cinkal. Blížil se na konec, 
alespoò v to doufal. Ale zaslechnuté tlumené hlasy v dálce ho v nadìjích    
blízkosti vrcholu podporovaly. Hlasy sílily. Èlovìk otevøel poklop. Vykoukl.

„Jméno?“

„Co?“ zamumlal s papírem v puse.

„No, jméno. A mùžete se rovnou posadit,“ prohlásila osoba v šedém         
a ukázala na druhou stranu stolu. Èlovìk se zmátoøil, vyndal si papír z pusy 
a posadil se na studenou židli, pøes opìradlo mìla pøehozenou deku. Hned 
po ní sáhnul.

„Jméno.“

„Ehh...“

Šedá postava s nepøítomným výrazem ve tváøi sjela pomalu oèima na 
papír pøed èlovìkem.

„Ehh...“ Srovnával papír a zmatenì hledal nìjaké informace. „Mám ho 
oslintaný,“ pøiznal se.

Postava mlèela, jen tupì zírala.

„Moc se tam toho stejnì nepíše,“ dodal.

„A je na nìm alespoò nìco k pøeètení?“

„Nìco asi jo.“ Èlovìk se zahledìl do mokrého papíru. „Jo, píšou, že 
mám talent, dvouteèka nepotøebný.“

„Hm. Jméno?“ Pøístroj za šedou postavou zapípal.

„Alb-b.“ Snažil se rozluštit.

„Alb, jak dál?“

„Proslov.“

„Alb Proslov, talent nepotøebný, bude pøiøazen...“ Postava orazítkovala 
papír a vyèkala na výpoèty pøístroje. Po chvíli z nìj vytáhla nový papír.     
Ten také orazítkovala a uchovala ho. První pøedala èlovìku.

„Tento váš aktualizovaný rodný list je jediné, co potvrzuje vaši existenci. 
Tedy krom vaší nekoneèné pøítomnosti. Ztráta, krádež, znièení a podobnì 
vám nezaruèí soucit a pochopení této šedé metropole. Radím vám, abyste 
jej uchoval,“ øekl monotónnì nahé lidské schránce.

„Metropole?“

„Další dveøe jsou tamtím smìrem.“

Èlovek se otoèil a popošel do další místnosti. Deku si vzal radìji            
s sebou.
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Protáhlá úzká chodba, na zdech všude poskládané monochromní obra-
zovky. V jejich støedu kruhovitý otvor. Èlovìk udìlá nejistý krok. Podlaha 
zaskøípá a z otvorù se vyženou bledé paže s letáky. Obrazovky se rozzáøí.

„Volby, volby! Poloautomatické pušky do každé ruky rozumného volièe!“

„Slevy pro lid se zákaznickou kartou!“ Mávaly ruce s letáky pøed zdì-
šenou tváøí polonahého èlovìka.

„Oblaka. Když nevidíte nebe, staèí otevøít naše ampulky.“

„Orgasmus na každém kroku!“

„Nemùžete najít svoji konèetinu?“

„Nestárnoucí dìti! Vìèné mládí!“

„Máte pochyby? Naše náruè Bratøí Klikaøù je vyžene láskou k pravé 
cestì poznání.“

Èlovìk se snažil prodrat ohlušujícím zmatkem dotìrných paøátù nabídek 
a úpiskù.

„Jste slepý? Nevíte, kam jste zašantroèil své oèi? Nevadí! U nás si je 
mùžete za rozumnou cenu pohodlnì vypùjèit.“

„Co? Ne, nechci.“ Proplouval v rušné ulièce patosu.

„Nemáte do èeho píchnout? Staèí se zapsat na ministerstvo. Jen na 
pouhou vìènost. Bez poplatkù!“ Obrazovky nabádaly. Zbìsile blikaly, lákaly. 
Bílé paže neúprosnì pobízely.

„Chci ven,“ èlovìk bez povšimnutí vysvìtloval.

„Vadí vám nekonèící všudypøítomná mlha? V Ráji Svíèek si vyberete. 
Dvì za cenu jedné.“

„Jsme tu pro vás.“

„Chci na svìtlo,“ žadonil.

„Cítíte se prázdnì? Chtìli byste vìèného partnera? Staèí na nìj vzpo-
mínka!“

Ve škvírce propletených paží zahlédl další dveøe. Rozhodl se o zbrklý 
únik. Paže ho fackovaly, letáky mu padaly do náruèe i do oblièeje, obra-
zovky køièely, svítily i hulákaly, køeèovitì držel ve své pravé ruce svùj 
aktualizovaný rodný list, ale již nevìdìl, jestli místo nìj nestøeží zbyteèný 
leták. Zátáhl za zadrhlou kliku.

Šedý rozplizlý plyn tajil tvary tìch nejzákladnìjších tìles kolem. Scho-
vával rozpoznávací rysy dalekých objektù. Èerné linie mizely. Èlovìk stál, 
slepý s otevøenýma oèima. Cítil, že je již venku, ale stále v pasti. Vzhlédl 
nahoru a hledal nebe.
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(NE)KRITICKY

ALENA ZEMANÈÍKOVÁ 

Litanie, písnì i marginálky
Básnì Aleny Vávrové (Alena Vávrová: Tøi ètvrtì na smrt, Paper Jam, 

Hradec Králové 2019) nepùsobí „vymyšlenì“. Je to zralé psaní, neplýtvá  
se v nìm slovy, nemlží se. 

Ètenáø za slovy cítí konkrétní zážitek, fyzicky prožitou skuteènost, 
událost, neodbytný pocit. Knihu pøedznamenává (velmi sugestivnì)  báseò 
Smrti má, kde tohle všechno je, v jaké podobì ale zde neprozradím,          
to by nebylo fér. 

Dokonce mi Aleniny básnì nepøipadají ani tak køehké, jak píše v doslovu 
Milena Fucimanová, cítím za nimi naopak životní zkušenost, která už          
s nìkterými vìcmi, úkazy, ba lidmi nemá trpìlivost, protože už celkem ví, 
kam to vede. Takto mì zasáhla napøíklad báseò Už se mì neptejte, ve 
které se jenom vyhazují vìci, pøièemž se už pøipouští, že bude vyhozeno      
i to, co èlovìk celý život støežil jako nedotknutelné.

Kdo aspoò trochu zná kraj, ve kterém Alena Vávrová žije a píše, bude 
osloven pøipomínkami konkrétních míst. Ale v tìchto básních to není pouhá 
pøírodní lyrika èi oslava místa, kam jezdili významní mužové léèit své 
neduhy a tak trochu lovit ženy (Alenu zajímá Goethe, tomu je kniha 
dokonce vìnována, a Nezval, ménì už Božena Nìmcová). Je to i obraz 
tajemných mokøin, zarostlých stavení a zmizelých vesnic (bøeè�an lízal 
hoøce naše paty/ a mráz nám toho léta/ lez po zádech). Rybníkù, ptaèích 
rezervací a lesù kolem. Nesmazatelnì se vryje báseò o vèelím žihadle,  
kde jedna smrt nastane, zákonitì, a druhá se pøiblíží na dotek (Smoluòka   
z Komorní hùrky). 

Alena Vávrová si pohrává s rytmem a melodií, obèas spontánnì cinkne 
rým, ale pravidlem to není. Je cítit, že souzní s poetikou básníkù, jejichž 
verše se ukotvily v písnièkách: tu a tam se pøipomene Jiøí Suchý, èastìji 
Václav Hrabì (Je ráno Je ráno Je ráno) a možná Kainar; protože písnièek, 
které  tehdy souznìly s poezií, bylo málo a byly vzácné, umìli jsme jejich 
texty nazpamì� i v jazycích, kterým jsme nerozumìli. Temperamentem        
i steskem pøipomíná Janu Koubkovou (však se s ní setkala v jedné starší 
knížce). Tenhle pøiznaný eklekticismus je ovšem tematizován – sbírka      
Tøi ètvrtì na smrt je sbírkou autorky zralého vìku, kde zaznívá øada 
vzpomínek a inspirací, které zamlada žádnými inspiracemi nebyly (v tomto 
smyslu vynikají krásné básnì, jimiž se vrací k matce a sestøe, do doby 
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vlastního dospívání na rozhraní 60. a 70. let). Vidìno s odstupem „tøí èvrtí 
na smrt“ jsou rodinné obrazy otevøené, dojemné, nesentimentální a chví-
lemi  komické (báseò Urèitì mì zabije patøí k takovým), plné životní ener-
gie, jejímiž prùvodními pøíznaky jsou prùšvihy. Rozbíhají se do života          
a v jiné básni se koneènì zarámují (Øíkala ségra moje). Povaha toho   
rámu souvisí s názvem sbírky. 

Pøiznám se, že na mì u Aleny Vávrové víc pùsobí malé pøíbìhy a kon-
krétní situace než lyrizující obrazy. Osobní vìci, lítající z okna (Konec   
lásky v úterý), antisnobský triptych propojený znièujícím vedrem (Z horka 
mi hrabe aneb Tøi v jednom), odvoz zešílevší ženy, která volá o pomoc        
z okna lázeòského domu (a na ulici vyhazuje vìci, které fotografující èumil-
ka sbírá do tašky) v básni Než pøijela (Svìrací kazajka). 

Jsou tu však i pùsobivé kontrasty – hluk nákladného ohòostroje, ticho 
privátní nouze a strach zvíøat, nerozeznávajících novoroèní oslavu od støel-
by (Nic se nezmìnilo).

Nesmíme zapomenout na lásku, na tu, která odplynula, která se poka-
zila, která poøádnì nenastala, i na tu, která vytrvala, by� její objekt není     
už mezi živými. Láska a smrt chodily vždycky spolu, poezie je z nich živa 
(za všechny báseò Já píšu vám). 

Úhelným kamenem sbírky je báseò Byla jsem ve sklepì, v níž se mezi 
separovaným odpadem najde 199 vlastních odložených básní. A mùžeme 
si jen domýšlet, zda stály za to býti otištìny. Autorka naštìstí má po ruce 
„záchrannou vestu humoru“, která ji chrání pøed sentimentem. Tøeba když 
„do mé básnì/ bez pøedchozího varování/ sklouzla faktura /za dìtskou 
vodní skluzavku.“

Nìkteré básnì jsou pøeložené do nìmèiny, vìtšinou ne ty nejlepší, spíš 
ty nejsnáze pøeložitelné, jejichž slovník je všeobecný, bez dùvìrných 
nespisovností. A nìkteré, nazvané Marginálky, jsou spíše èímsi jako 
gregeriemi nebo epigramy – ty se dají psát do památníkù, na programy 
poetických veèerù a tøeba i na ruku, ale ve sbírce vedle podstatnìjších 
básní jsou spíše ornamentem. 

Sbírku Tøi ètvrtì na smrt, pøiznám se, nemùžu èíst nezaujatì. Jsem 
osobnì dobøe obeznámena s èasem onìch „tøí ètvrtí“, také mì se týká        
a dobøe znám zemský okrsek, k nìmuž se vìtšina z nich vztahuje. Vztah       
k „mým a Františkovým“ nemùže být jiný než ambivalentní (nìmecky 
Hassliebe): mezi tím, co se vystavuje lázeòským a jiným hostùm a každo-
denním životem obyvatel, je pøíliš velká propast. Tu Goethe ještì mohl 
ignorovat, Nezval pøehlížet, ale Alena Vávrová v ní žije.
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Vávrové patnáctá jde až na døeò
Nová básnická sbírka Aleny Vávrové vyšla v nakladatelství Paper Jam   

v Hradci Králové na sklonku roku 2019. Doslov Mileny Fucimanové je tak 
mohutnì a dokonale všeobsahující, že je témìø samostatným poetickým 
útvarem. Vnímá a zprostøedkovává autorèino mezidimenzionální pohy-
bování se  sférami bytí  „zde i tam – všude nad námi“ – mimo pozemskost, 
doceòuje talent stálého zrání, rùstu, hlubinnost „narábìní“ básnickým slo-
vem, obrazností, duchem, drsným a lásky-hladovým i hladícím bouøením. 

Alena Vávrová má mimoøádnou sílu tvoøivosti, která neuvìøitelnì neztrá-
cí dech, nestárne, naopak – stále ještì zraje a pøekvapuje objevností. 
Objevností témat, sdìlení, náhledu – vidìní a slovníku vyjadøování, který 
doluje kdesi až ze zemské magmy! A ta nehasnoucí, ba nezkrotností a neu-
kojitelnou vášní dravì toužící, stále ještì nenasytná ženskost, která hlad 
dovršující, naplòující lásky souznìní a smyslnou touhu nevzdá snad ani    
po smrti: duch zùstane neznièitelnì ne-do-na-sy-cen tím pøíliš krátkým 
naším pozemským intermezzem. 

Sotva si nìco „prubnem“, pokusnì okusíme, ale nedotoužíme. Nedo-
chutnáme, nedokombinujeme tóny hledaných souzvuèností ke koncertní 
brilantnosti, ve které bychom ukotvili dlouhé etapy mistrovského zdaru, 
spokojenost. Otázkou je, zda by zrovna šance „dlouhé spokojenosti“ a ješ-
tì s „ukotvením“, tedy omezením toho vìèného úchvatu odpoutaného   
letu, nevzala Vávrové všechnu radost i tvoøivost. Vlastnì každému ryzímu 
poetovi. 

Vávrová si nehraje na posedlost zneklidòujícího vnímání, sama nejvíce 
je tím rozervancem, duší, která neumí vidìt všednì, nedotèenì a nedotýka-
vì! Umlèet podhoubí sopky!? Tu její „podebranost“ stále vaøícího, probublá-
vajícího, nevyzpytatelného podloží? Nelze! Živel vždy v nìjakých svých 
cyklech „bouchne“.

Básníøka musí vydat produkt nové erupce dlouho uzrávající magmy 
duše a slov: novou sbírku! Ten valící se pøíval  žhavé lávy pøitom zázraènì 
láskyplnì, nepochopitelnì nìžnì nese svìží ostrùvky vonných okvìtních 
lístkù, na ochranných skoøápkách rozdychtìné motýly k prvním vzletùm.     
A do dunìní živlu (odkud?) zní tóny. A èlovìk neví, jak  ta její  divoká vášeò 
života (stále úspornìji a tím víc šokujícími detaily obraznosti, slovních 
pøekvapení) dovede rodit ve dravosti ten nespálený, neponièený kontra-
punkt køehkostí.

Lze jen moc a moc gratulovat k takové potenci invence. A té její 
neúhybné nároènosti na sebe. Protože Alena Vávrová si nedovolí žádnou 
omšelost, žádný i jen detail „vykrádání sebe“. Døe až na døeò. A nabízí 
nektar!

MARIANNA ŠTÌPITOVÁ-KLAUÈO
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Poezii Petra Šváchy
Prózu Václava Grubera
Reflexi doby Karla Hrubého
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Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) - výtvarník, prozaik a publicista
David Èerný (1999 Planá u Mariánských Lázní) - grafik, prozaik, žije v Mariánských
Lázních, v Plži debutuje
Ivo Fencl (1964 Plzeò) - strážný, prozaik a publicista, žije ve Starém Plzenci
Jiøí Koláø (1935 Praha - 2015 Sušice) - hudební pedagog, básník a prozaik
Daniela Kováøová (1964 Ostrava) - právnièka, prozaièka, žije ve Štìnovicích
Miloslav Krist (1963 Plzeò) - typograf, grafik a vydavatel
Štìpán Kuchlei (1980 Chomutov) - básník a prozaik, žije v Brnì
Jiøí Poslední (1955 Plzeò) - správce kláštera, grafik, básník a tvùrce bibliofilií, 
žije v Chotìšovì
David Rùžièka (1969 Plzeò) - publicista a básník
Stanislav Sedlák (1941 Oslavany) - básník, žije ve Velké Hleïsebi
Marianna Štìpitová-Klauèo (1944 Martin, Slovensko) - literární a divadelní
recenzentka, žije v Brnì
Václav Štrunc (1983 Plzeò) - terapeut, básník
Vhrsti (1975 Rokycany) - pseudonymní výtvarník, grafik a ilustrátor, 
žije ve Strašicích
Alena Zemanèíková (1955 Praha) - rozhlasová redaktorka, dramatièka a prozaièka
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