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OBSAH EDITORIAL

Jana Horáková

Nelze nebrat v potaz problémy, 
hrozby a nebezpeèí, které nám všem 
doba uplynulých tøí mìsícù pøinesla    
a jimž nejspíš ještì není konec. Svým 
pohledem je reflektují i autoøi šestého 
èísla mìsíèníku Plž. Tak se to nìjak 
sešlo, aè to ne vždy bylo zámìrem. 
Petr Švácha píše meditativní poezii, 
dnes uvádìné verše napsal již pøed 
rokem, ale jako by byly právì teï 
aktuální. Obdobnì jako ladìní kratièké 
èervnové rubriky – Poèasí ve verších 
Václava Štrunce. Malou životní re-
kapitulaci v konfrontaci k aktuálnímu 
žití z Basileje poslal Karel Hrubý. 
Podobné tóny se odráží v Kapkách 
deštì Romany Schuldové, aè i u ní 
pøichází podnìt již z døívìjška. Václav 
Gruber projevil ve své povídce sar-
kastický humor, avšak i to je možné    
si vyložit jako osobitý zpùsob boje       
s nezvaným hostem.

Když nejde o život, jde o knihu. 
Realistické okolnosti bìžného spiso-
vatelova života pøipomíná Daniela 
Kováøová. Jsou tady, a také o Tom 
jsou pohádky-nepohádky Evy Válko-
vé. Ba i malé historické ohlédnutí 
Davida Rùžièky po jednom školním 
dvoøe je pøipomínkou nìkdejších 
pomìrù, hrozeb a strachù a jejich 
promìn. S nadsázkou sobì vlastní 
nazval svùj fejeton Stanislav Bukov-
ský. Ale není onen text také o pomoci 
a o sdílení? A paradoxnì se vším 
souznívá i hlas Víta Procházky z Mla-
dého Západu. Ano, je potom doba 
pøežití…

Vìøme, že i tehdy, pokud by neby-
la budoucnost záøná, bude nám líp    
pøi vzájemné pomoci, sdílení, odvaze       
a odhodlání, mezigeneraèním pocho-
pení, s Plžem a také s nezbytným hu-
morem vhrsti.
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Povídání o koèièce a pejskovi …..…… 5
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Ètenáø Facebooku …........................ 12
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POEZIE

PETR ŠVÁCHA

Slova
Nostalgie

V tùòkách pod lesem
na udici nostalgie
lovíme kýžená slova

Pøijï ó ty bílá
i ty zelená
i ty blátem potøísnìná!

Krajina chladem se chvìje
i voda ztichla...

Kolibøíci písmenka pøinášejí –
nejdøíve l
pak samá a
a také s a možná k –
zkrátka jak kdo si žádá

Hladina poškrábaná vìtrem
vydává tajnosti
nerada
v rozbitém zrcadlení

Že by jantarový strach?

Pak nakláníš se pøes to mokré ticho:
co naplat –

žízeò je žízeò
a hlad je hlad

Vra�me se do hotelu
sytì posnídat...

Svítání

Noc –
roztìkaná èekárna na zítøek

V oèích mi buší
jak vykláním se ze snu
pøi zbìsilé jízdì
v rozhrkaném žebøiòáku

Snad dìs
snad úlek divoká hudba 
                                mezi bøehy dìje

Bez koní
a pøesto v trysku...

Kam že ještì?

Ráno se blíží...

Uøícený vjíždím do nadìje

Podél zdi života

Podél zdi života
naseto tisíce slamìnek
Dech jako slova šustí –
papírový pozdrav
úsmìv z celofánu...
Divoké rùže
obrùstají vetché tváøe
stejnì jak milencùm pøi lásce
                                       pøistiženým
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Vèerejší ráno
pøíliš se nevyvedlo...
Tak aspoò dnes
anebo zítra –
v šupinkách hladové poezie...

Vstaneš
a zabiješ mì?
Zatímco vzpomínka
zakroutí si planì rostlé kníry?

Pøemýšlej o možnostech
Není jich mnoho
a málo jich také není

Než se však rozhodneš
dej vodu kvìtinám
a zrní ptákùm
na krmítku od rozbøesku èekajícím

Když pláèeme

Hladinì øeky topol bílý
vemlouvá
vèerejší nedùvìry
Obleèen do hermelínu
obloukem vyhne se
pøiznání své nové víry

Ne –
takoví my nejsme!
Víno a lež...
Pak zbyl by jen holý pláè

Jak vítr v lišèí srsti
pøisává se beznadìj...

Nedoslýchavý les
stromùm jistoty nepøidává

Jeden za všechny
a...?

Ptáme se po lásce
ptáme se po hrdinství
ptáme se po koøenech svìta
Èekáme na jarní rozjímání

V rukách vykøièníky
v ústech otazníky...

Platí však:
Když pláèeme
tak ještì žijem!

Noc

Noc lehá si pøed dveøe
s povzdechem sýèkovým
protože ví
že víno i život chutnají...

Jenže èas v pochodu
nikdy neobelžeš

Pavouci vycházejí
za vlastní zvìdavostí...

Pamì� do mého tìla jak socha 
                                              zakletá
rozpadá se 
v pískovcový prach

Verš už do skály nevytesám...

Leda tak
nìmý tón
anebo vzkaz
pro právì zvoleného kata
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U zpovìdi

Veèer se zúžil
v soutìsku mezi dnem a nocí

Ten kdo se neptal
otázku už nepoloží...

Pár krokù za námi
svìdomí
a biè

V pokleku pøed jívou
budíme v sobì víru
Kdo probudí se døív?

Oheò
èi blahodárná voda?

Anebo housle vstanou
ze vèerejšího popela?

Slova

Vlámat se do slov
a nemít vlastní myšlenku?
Ba ani jen nápad...
Trudná pøedstava
pro opisovaèe dìjù
a poeticky naladìné šíbry

To vy
– pøedkladaèi nové víry –
vybaveni èetnými doktoráty
už pøedem definovat umíte
všechna zákoutí duše
stejnì jak polohy hlasu

S kterým že novým ismem
vyrukujete na nás
o svatodušní svátky?

Naštìstí nejsou všechna slova 
                                               nová...

V nìkterých i historie pøebývá
a moudrost pøedkù

A také rovnováha našich èinù

Neohlížej se

Neohlížej se –
soch mezi námi dost a dost...
Když bylo
tak bylo
s tím dnes nic nenadìláš...

Jen vykradaèi hrobù
znají pøíèinu tìch pádù

Žlázy minulosti
prorùstají tvým i mým stínem
A právì proto
žádné ohlížení!

Víme co horkého zbylo v nás
víme i co zbylo v øeèech
a chladných pomluvách

Š�astni jsou nedoslýchaví!

Zùstaò u svého zlozvyku
psát a psát...

A� knih i zpovìdí pøibývá
stejnì jak novorozencù 
                               na porodním sále

(Jednou budou vzácné 
jak èeské vltavíny)

Vrátka vzpomínek jsou stále otevøená...

Až rozum roztaje
a hlavy skonèí v navonìných fáèích
nebude o èem psát...
To ale bude už jiný svìt
a jiný èas
a jiné vzpomínání
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PRÓZA

VÁCLAV GRUBER

Povídání o koèièce a pejskovi
„Pražák si poøídil psa…“ pronesl Kouba, když odložil pøíbor.

Koubová neodpovìdìla. Vìdìla, že sdìlení bude pokraèovat. „…tak      
si snad koneènì opraví ten plot,“ dokonèil Kouba myšlenku a podíval se      
z okna. Pøestalo pršet.

„To bych se divila,“ øekla Koubová pøesnì to, co její manžel oèekával. 
Vìtšina Pražákù, kteøí si poøídí chalupu na venkovì, se snaží s místními 
vyjít co nejlépe, protože chápou, že na vesnici jsou nìkteré vìci jinak     
než ve velkomìstì a že se mùžou potkat s problémy, které bez pomoci 
místních nevyøeší. A nìkteøí se chovají jako Dvoøákovi...

Zvenku se ozval zuøivý štìkot a vzápìtí mužský hlas: „Vem si koèièku, 
vem si koèièku…“

„Ach jo,“ povzdechl Kouba a zvedl se od stolu.

Na sloupku plotu oddìlujícího obì chalupy prskala naježená èerná 
koèka a dole u sloupku vyvádìl èernobílý teriér. Sloupek se jen otøásal,    
jak na nìj rozzuøený pes vyskakoval. Skoro to vypadalo, že se mu podaøí 
koèku ze sloupku setøást.    

„Pane Dvoøák, odvolejte si toho psa,“ zavolal Kouba na souseda vcelku 
klidným hlasem.

„To je sranda, co?“ smál se muž za plotem. „Schválnì, vsaïte se, že ho 
Ben chytí, když spadne na naši pùlku.“

„Miky je ještì kotì,“ pokraèoval Kouba a pøiblížil se k plotu. Pes ne-
pøestával štìkat a dorážet na kymácející se hradbu. „Pojï, Mikeši,“ zavolal 
Kouba a nechal èernou koèku, aby mu skoèila do náruèe. 

„Jo, kotì, prosím vás, co to povídáte, normální dospìlej kocour. Drzej je, 
schválnì mì provokuje. Protáhne se mezi plaòkami s producíruje se mi 
pod oknem. Tuhle jsem za dveømi málem šlápl na zakousnutýho krtka.“

Kouba spolkl námitku, že by pan Dvoøák mìl být rád za zlikvidovaného 
škùdce. Stará hradba je chatrná, to je pravda... „No dobøe, tak jak s tou 
opravou?“ 

„Plot je mùj, mùžu si s ním dìlat, co chci.“

„Pøes zimu nejspíš spadne,“ konstatoval Kouba.
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„A co?“ odsekl Dvoøák. „Když se vám to nelíbí, postavte nový. Ale pøes-
nì takový, jaký je tenhle. Originální kuny a plaòky, nechci tu žádný dráty.     
A taky nic vysokýho.“

Kouba nemìl v nejmenším úmyslu stavìt sousedovi nový plot. Kdyby  
ho pan Dvoøák slušnì požádal, rád by mu se stavbou pomohl, snad by se 
koneènì zaèali chovat jako normální sousedi, ale takhle… „Až to spadne, 
váš pes bude bìhat až k nám.“

„No a co, tak bude,“ ušklíbil se Dvoøák. „Když ho nebudete dráždit, tak 
vám nic neudìlá.“

„No jo,“ povzdechl si Kouba, „jak chcete. Pojï Miky, pùjdeme domù.     
To víš, nìkteøí Pražáci jsou divný.“ Pohladil kotì po hlavì. Mikeš zavrnìl     
a trochu pøivøel stejnomìrnì zelené oèi. Skoro to vypadalo, jako by na 
Koubu spiklenecky mrknul. Pak ještì seknul dlouhým ocasem. 

„Já vím, Miky, že se ho nebojíš, ale stejnì dávej pozor.“

„Bene, hlídej!“ ozvalo se ještì z druhé strany. „A trhej!“

Plot pøes zimu vydržel. Jenom nìkteré plaòky už byly tak ztrouchnivìlé, 
že samy odpadly. A tak když poprvé pøijeli na jaøe Dvoøákovi na chalupu     
a vypustili z auta teriéra Bena, pes samozøejmì za chvíli jednu z mezer       
v plotu našel.

„Alespoò prožene tu jejich mizernou èernou koèku.“ Dvoøák zabouchl 
dvíøka støíbrné Oktávie a zamkl je dálkovým ovladaèem. 

„Tak jsou zase tady,“ povzdechl si Kouba. „A ten jejich èokl už bìhá       
u nás po zahradì.“ 

„Miky je venku?“ zeptala se Koubová.

„Jo.“ 

Pøes zimu kotì pøece jen zøetelnì poporoste… Letos už Mikeš není 
kotì. V pootevøených dveøích od stodoly se mihl èerný stín. Rychlý a tichý.

 Je vcelku pochopitelné, že mìstský obyvatel považoval loni na podzim 
za dospìlou koèku kotì èerného levharta. 

Šelma se trochu protáhla a na okamžik to dokonce vypadalo, že se 
rozbìhne za psem, který okamžitì zmlkl a zmizel za stodolou. Jenže Miky, 
protože byl vychováván ve slušné rodinì, dobøe vìdìl, že za to, co dìlá 
pes, mùže vždycky jen jeho pán. A tak se rozbìhl pøes zahradu a plavným 
skokem se pøenesl pøes chatrný plot.     

Možná si Pražák Dvoøák ještì stihl uvìdomit, že Mikeš opravdu není 
obyèejná vesnická koèka. 
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O VŠEM MOŽNÉM

Když èlovìk pøichází do let...
KAREL HRUBÝ 

Stoupající vìk s sebou nese lecjaké nepøíjemné zmìny. „Stárneme, 

hloupneme, ošklivíme,“ øíkala lapidárnì moje babièka. A táta dodával: 

„Když èlovìk pøichází do let, všechno ho zaèíná bolet.“ Mìl na mysli své 

revmatické bolesti, které ho nìkdy trápily tak, že nemohl jít ani na Viktorku, 

i když tu hrála Sparta. Mìli všichni pravdu. Ale taky v jejich øeèi bylo znát, 

že léta pøinesla leccos dobrého. Tak tøebas zkušenost, že nic se nejí tak 

horké, jak se to uvaøí. Anebo nadìji, že všechno zlé je k nìèemu dobré      

a jednou to stejnì skonèí.

Vzpomnìl jsem si na ta slova, když jsem slyšel sousedku, jak láteøí,     

co si to ti nahoøe zase vymysleli, nemùže k holièi ani ke kamarádce na 

trochu potlachu a program v televizi je tak blbý, že ani naveèer si u nìj 

neodpoène. Èlovìk je odsouzen k domácímu kriminálu. Jen je to bez møíží. 

Pro paní sousedku nastal konec svìta.

Ale i mne doba zmìnila. Do stovky už mi chybí jen pár let (táhnu 

sedmadevadesátý), nohy mne nenesou, sedím doma a slunce i vzduch 

chytám jen chvilkami na balkónì. Ale pocit bezmoci pøece ještì nemám. 

Ten témìø stoletý bìh života pøinesl mnohé. Radosti i bolístky dìtství,          

i opojení mladých let, do kterých však vpadl brzy Mnichov a za pár mìsícù 

nacistický protektorát. Se všemi omezeními, úzkostmi, nedostatky. Nebyli 

jsme tehdy naštìstí pro Hitlera spolehliví na to, aby nás poslal umírat na 

frontu jako Alsasáky z okupované Francie, ale v denním životì bylo dost 

krutostí, ponížení, mizení lidí, z nichž mnoho se jich nevrátilo. A padaly 

bomby. Když v dubnu 1945 Nìmci obsluhovali flaky, protiletecká dìla,        

u stanovištì v Americe, proslulé, dnes už neexistující osadì mezi Bolev-

cem a Roudnou, pustili to na nì spojenci z výšky víc než tisíce metrù. A pár 

tìch tìžkých tøaskavých doutníkù spadlo i do ulice, kde jsme se krèili ve 

sklepì. Sedìli jsme na sbalených kufrech s tím nejnutnìjším, co èlovìk 

potøeboval, kdyby ho museli hasièi dolovat ze zasypaného sklepa. Pøežili 

jsme to. Byly obìti, chybìli naši nejlepší lidé, ale nechali jsme se rádi 

strhnout kvìtnovými dny ke štìstí pokraèujícího života.

Pak pøišel únor. Pro nìkoho vysnìné naplnìní utopie o rovnosti a vše-

obecném blahobytu, pro jiné vpád úzkosti z mizející svobody a nastupu-  

jící diktatury. Kdo si chtìl zachovat nezávislý úsudek, mìl to pokakané.        
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Døív nebo pozdìji narazil. A tak jsem dostal deset let kriminálu. Ta léta ve 

vìzení mají jinou dimenzi. Každý den je naplnìn nejen okleštìním potøeb, 

pohybu a všeho života, ztrátou všeho drahého, ale pøedevším vteøinami, 

které se táhnou jako žýkací guma a které zdánlivì nemají žádného konce. 

Ale pøeèkali jsme. Kriminál i diktaturu. Diktaturu krutou, stalinskou a post-

stalinskou i tu normalizaènì blátivou. Když pøišel 17. listopad, zažívali jsme 

spolu s pøevážnou èástí národa tu sváteèní náladu, kdy ve spoleènosti, 

èasem zlhostejnìné a navyklé šlapat a táhnout bez odmluvy, se náhle zrodí 

nìco vznešenìjšího, kdy i v neteèných hlavách se najednou probudí touha 

po nìèem lepším, lidštìjším, dùstojnìjším a spravedlivìjším. Jako tøebas 

už døíve v osmašedesátém.

A dnes pøichází nìco naprosto neèekaného. Nìco, co se nemohlo 

pøedem tušit jako Hitlerova okupace, k níž došlo po vleklé politické krizi 

nìkolika let. Anebo nìco, co se nìkolik let po válce pøipravovalo v klání 

demokratických stran s komunisty, èi nìco, co pøicházelo po vleklých 

jednáních o apeasement než vypukla II. svìtová válka. Nìco, co èíhalo 

nepozorovanì v jednom koutì svìta, aby roztáhlo svá chapadla po celé 

zemìkouli. Virus zvaný corona nás sevøel do svých neúprosných kleští. 

Ale starý èlovìk už má svou zkušenost. Bude to zas, jak to v krizových 

úsecích dìjin bývalo. Hrùza z dopadu nìèeho mocného, co pøesahuje naši 

schopnost udržet si jistotu a klid nauèeného všedního dne. A co nás sevøe 

strachem a pocitem bezmocnosti. A co bude provázeno odepøením 

lecèeho, co patøilo k našemu pohodlí. Budou se nám znovu svírat zadeèky, 

jako když padaly bomby, budeme zase nìkteøí trpìlivì a jiní vzdorovitì 

pøijímat to nezbytné, co zajistí pokraèování života. Ale po pøejití vichøic – 

mysleme na Komenského! – se znovu vrátí odvaha vybudovat všechno 

potøebné a možná i síla leccos nezdravého ve spoleènosti zmìnit. 

V posledních desetiletích jsem se èasto chmuøil nad tím, jak v celé naší 

civilizaci pøevládl utilitarismus, jak zejména hospodáøské myšlení se upjalo 

jen k maximalizaci zisku a nechalo stranou mnoho ohledù na èlovìka. 

Solidarita, láska anebo alespoò porozumìní pro druhé, to se pro tento 

zpùsob úèelovì zamìøeného myšlení stávalo zbyteèným balastem. A tak to 

dnešní úžasné, nesobecké vzepìtí zdravotníkù a všech lidí zajiš�ujících 

vše základní, co k životu je nezbytné – vèetnì jistého øádu, kterému mu-

síme podøídit své chování – není neštìstí, ale cesta z ohrožení. A navíc to 

obecné zjihnutí, to vøelé teplo solidarity a ohledu k druhým, které virová 

krize masovì probudila, je nesmírným nakroèením k lepší budoucnosti,         

k lepším, dùstojnìjším vztahùm mezi lidmi i k takovým strukturám státního 
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Vlastní náklady a finanèní podpora

V minulosti bylo vydání knihy bolestným procesem se spoustou schva-
lování, posudkù a dobrozdání a celá anabáze s ruèní sazbou trvala nìkdy    
i nìkolik let. V dobì digitálního tisku a technologických vymožeností je 
totéž otázkou týdnù èi mìsícù, protože na korektury se pøíliš nehledí, 
obálku má grafik jedna dvì a tiskárna ráda vytiskne knihu na pøání a ve 
lhùtách kdysi nevídaných. Nejdražší položkou celého procesu není autor, 
grafika ani korektura, ale právì a jedinì tisk. Vydání knihy se dá zlevnit, 
pokud autor netrvá na fyzické podobì, ale spokojí se s elektronickou verzí. 

Jenomže jak jsme si øekli v pøedchozím díle, spisovatelé mají slabost 
pro hmatatelné zboží a pøejí si držet svùj plod v dlani, èichat k nìmu a roz-
dávat ho pøátelùm na potkání. Vydání knihy výraznì napomùže, pokud má 
autor vlastní finanèní prostøedky nebo je schopen si je nìkde opatøit. 
„Bohatý spisovatel“ je možná sousloví paradoxní, je tøeba se však pravdì 
podívat do oèí a konstatovat, že kdo má finanèní prostøedky, tomu dnes 
vìtšina nakladatelství jeho knihu ráda vydá. Další možností je získat 
finance veøejnou sbírkou, pro což existuje èesky obtížnì vyslovitelný termín 
crowfounding (skupinové financování, napøíklad pøes Facebook). Tøetí 
možností je menší pøíspìvek nakladatelství, který dokáže ochotu k vydání 

a hospodáøského života, které budou zbaveny té chladné lhostejnosti         

k potøebám a touhám èlovìka.

 Musíme realisticky vidìt, že tato sváteèní morálka pøichází k uplatnìní 

jen ve chvílích velkých pohrom nebo velkých událostí. V každodenním 

životì pak po èase pøevládne zase ta morálka všední, v níž už se lidské 

vztahy zase redukují pøedevším na prosperitu a dobrý chod vlastního života 

a rodiny. Kdy zase bude hlavní hodnotou sytost, pohodlný život, bezpeè-

nost a klid na práci i zábavu. A hodnoty lásky k lidem, solidarity s potøeb-

nými se stanou zas jen výbavou tìch, kteøí to mají zakódováno ve své 

výchovì, ve svém pojetí slušnosti. Anebo tìch, kteøí se dnešní krizí probudí 

k novému vìdomí o odpovìdnosti nás všech za kvalitu budoucího života. 

Doufejme jen, že jich po tomto otøesu hodnì pøibude!

PEROSTESKY

DANIELA KOVÁØOVÁ 

Co trápí èeské spisovatele? VI. 
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odpoledne, 24 °C, jasno, tlak 1017 hPa, setrvalý stav.

POÈASÍ

Èerven
VÁCLAV ŠTRUNC 

je jasno
a já o tom ještì nevím

zrání je pøirozený proces

smrt chrání pøítomnost
jako køest 
èerstvou vodou

jsem tu
teèu

køest
a ticho
zní
mým hlasem

knihy radikálnì zvýšit. Mnoho autorù své knihy proto vydává vlastním 
nákladem. Cílem nakladatelství je po vydání knihy veškerý náklad co nej-
døíve prodat, nejpozdìji do jednoho roku, aby neprodané kusy nezabíraly 
místo ve skladu, za který se jinak musí platit. Moudrý spisovatel proto 
nabídne nakladatelství, že si odkoupí celý náklad nebo jeho podstatnou 
èást, èímž se vracíme opìt na zaèátek, tedy k významu financí v dnešním 
spisovatelském svìtì, protože o prachy jde v životì pøedevším.

Nastavit správní finanèní parametry je vùbec tìžký oøíšek plný strategie, 

protože malý náklad je jednotkovì drahý, zatímco velký náklad zlevní     

tisk pøipadající na jednu knihu. Jenomže velký náklad nováèkovy knihy se 

hùø prodá, protože nováèka skoro nikdo nezná. Kruh je tedy takøka zaèa-

rovaný a cesta z nìj velmi obtížná. Kdekterý debutant pøesvìdèuje svého 

nakladatele, aby jeho kniha vyšla v co nejvìtším nákladu. Jenomže co 

potom s velkým poètem neprodaných knih? Sdìlím vám jedno sladké 

tajemství: autor si své vlastní knihy smí zakoupit s autorskou slevou, jež 

nìkdy èiní až 40 % z maloobchodní ceny knihy ponížené o daò z pøidané 

hodnoty. Nejvìtším odbìratelem nové knihy tedy zhusta bývá pùvodce díla 

sám. Proto autoøi rozdávají svá díla na potkání a skladují ve skøíní, na pùdì        

a vùbec všude, kde se dá.

Nelíbí se vám, že jde nakonec jako vždycky o peníze? Však se k tìm 

šustivým papírkùm se zla�áky ještì vrátíme.
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O pomoci

V ohòové zemi potøebujete èervené boty. My sousedi to známe. Nìkteøí 
alespoò z doslechu. Po kopcích tam teèe láva. A také tam teèe léèení.

V ohòové zemi žila babièka a holèièka. A babièce se boty rozpadly.

„Vyrobím ti nové. Jsi pøece stará a potøebuješ pomoci,“ nabídla holèièka.

„Dìkuji ti, jsi moc hodná. Pomùžeš mi ale tím, že si je ušiješ sama pro 
sebe.“

Holèièka odpovìdi babièky nerozumìla, ale doma ji uèili, že babièka je 
moudrá. A tak poslechla.

Ušila si krásné nové èervené boty. A šla je ukázat babièce. Cesta vedla 
køovím pøes kameny, boty moc dobøe posloužily.

A co holèièka uvidìla?

Babièka sedí na slunci, usmívá se a má obuté krásné nové èervené 
boty.

Eva a zahrada pokušení

Strom, který rostl ze semínka, pomalu, se v proudu èasu stal zahradou, 
chrámem bezpeèí, útoèištìm motýlù, hnízdem života. V zahradì Edenu se 
Eva s vánkem ve vlasech a s rukama Adama, které ji laskaly, procházela 
cestièkami a høála se v poklidné záøi ráje.

Než pøiletìl kolibøík, pøiplazil se had.

Eden se stal zahradou pokušení.

Kolibøík na vìtvièce se promìnil v ovoce rtù a had se zmìnil v Lilith, 
odbojnou bohyni nezávislosti.

Záblesk jejích náramkù, záblesk šupin hada Evu oslnil a náhle byla jiná.

Ten krátký záblesk, a poznala vášeò a poznala smrt, stala se z ní  Lilith.

Ten krátký záblesk, za který zaplatila, byla vykázána z bezbolestného 
bezpeèí a rodila syny a dcery.

Ten okamžik, kdy byla slabá, ten okamžik, kdy byla silná, byl 
okamžikem poznání. Poznala  všechny tváøe ráje, všechny tváøe života.

POHÁDKY

EVA VÁLKOVÁ 

O pomoci – Eva a zahrada pokušení
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VRABEC NA STØEŠE

VHRSTI

Neúspìšný román – Ètenáø Facebooku
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ROMANA SCHULDOVÁ 

Po tìžké nemoci…

KAPKY DEŠTÌ

xxx

Utonula jsem v tobì,

když nebylo k nadechnutí

a vláha nám zpívala stejnì.

Stejnou krev jsme mìli,

byli jsme tu.

Dej nocím onu tyrkys spánku,

kde máme návratu.

Otrávit tì chtìli

soustem pokaždé tak slibným.

Dlouhými polibky obvinili

ze lži ve smrti.

Cos tu ještì hledal?

Dej nocím onu tyrkys spánku,

kde máme návratu.

Dali jsme se vozit po kraji,

po tìžké nemoci ze soucitu.

Po tìžké nemoci z duší poranìných.

Po básni štkající v hrozné bolesti.

Po básni vykrvácené nadarmo

zvìdavcùm v lásce.

xxx

Už jsem všechno

za sebou nechala

vše co bylo dávno

pro hlas Pánì

                jeho novou píseò

Pùjdu kamkoliv

pro nadìji

pro svùj èistý zaèátek

pøes tmu

                jen abych mohla

opìt vstát

xxx

Stála jsem 

v úžasných šatech prozøení

Až zapláèu

             zemi se uleví

Ale ani se nezachvìla

v den mého

             znovuzrození

Odvážnì zmìò

                  co mùžeš

Hospodin

                  pøijde v den smíru

Stála jsem tam

v úžasných šatech prozøení

na dohled svaté záøe

                          prosté lásky

Slituj se         

        a� jsi kdokoli

Neber mi ji
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POSTPRAVDY

STANISLAV BUKOVSKÝ

Hlas ze záhrobí
Pouèení i ponauèení lze získat od lidí zkušených, to znamená starších. 

Prostøednictvím knih dokonce i od tìch již nežijících. Leckteré knihy však 
nemuseli vždycky napsat zkušení a staøí. Ale a� staøí nebo mladí, napsali  
je kdysi. Jsou to hlasy z minulosti, vždy� ani noviny nejsou žádné noviny. 
Když se nám dostanou do ruky, zpravidla se v nich dozvíme, co již dávno 
víme, a proto by se spíš mìly jmenovat staøiny.

Teï si dáme písnièku:

    My když v Plzni  
    tanèit jdeme
    rock‘n‘roll jen
    trsat chceme
    z nás když nìkdo tancoval 

Jelikož se svìt neustále a stále rychleji a rychleji mìní, jsou zkušenosti, 
morálka, slovní zásoba i jazyk a zpùsob vyjadøování nepøizpùsobivých star-
ších lidí, neboli pamìtníkù jiných èasù, zcela odlišné od životního stylu       
a mluvy mladších pøíslušníkù spoleènosti, neboli tìch, k nimž by pøípadné 
pouèování mohlo smìøovat. Aktuální duch doby je od ducha dob minulých 
natolik odlišný, že všechno je nejen jinak, ale v mnoha pøípadech právì 
naopak. Mladí nemusí starým ani rozumìt, jejich jazyk je pro nì tak trochu 
cizí jazyk. Mluví-li mezi sebou mladí, staøí zpravidla taky neví, o èem je øeè.                        

Co døíve bývalo ctností, je dnes pøíznakem donkichotské hlouposti 
koledující si o posmìch a pohrdání. Co kdysi bývalo zavrženíhodné, je nyní 
hodno obdivu a stává se vzorem pro ostatní. Tím, za co se lidé døíve stydì-
li, se dnes chlubí. Tomu, naè døíve narození bývali hrdí, se pozdìji narození 
už mohou jen smát.

A dáme si zase písnièku:

    Teï když máme   
    co jsme chtìli
    do rachoty zvesela!
    Vyhròme si rukávy

díval se celej sál.
Rock rock 
rock and boogie
rock rock
rock and boogie…

až se kola zastaví
hej rup hola hej
hej rup hola hej
do práce se dej!
A dìlej.

Staøí ustrnuli ve svých zkostnatìlých pøedstavách. Mladí jsou flexibilní. 
Jedním ze znakù inteligence je schopnost pøizpùsobovat se zmìnám. 
Schopnost pøizpùsobovat se znamená na nièem nelpìt. Když na nièem,  
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Ilustrace Stanislav Bukovský

tak na nièem. K èemu jsou závazná pravidla pravopisu? K èemu jsou ne-
potøebné vìdomosti? K èemu je morálka? K èemu je, a je vùbec, nìjaká 
pravda? Myslí si mladí. Staøí mají své pravdy, ale poøád tady nebudou,        
a tak zanedlouho budou mít s koneènou platností pravdu, i když na žádnou 
pravdu nevìøí, mladí. Pozdìji ale z nich budou staøí. Pøíští mladí pak budou 
zase jiní, ale jinak jiní, než jak jsou dnešní mladí oproti dnešním starým. 
Moudra starých lidí, stejnì jako moudra z knih, i tìch, které ještì ani nejsou 
sepsané, budou pro nì hlasem ze záhrobí.

Na závìr si dáme reklamu:

    Hera rodná sestra másla.
    Máslo nièím nenahradíš!
    Máslo nemá žádné bratry ani sestry.
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PLZEÒSKÉ DVORKY

DAVID RÙŽIÈKA 

Èas oponou trhnul... a nìkdejší gymnázium Julia Fuèíka na námìstí 
Odboráøù bylo pøejmenováno na Gymnázium Plzeò a námìstí ozdobil 
název odvozený od zasvìcení starobylého kostelíka stojícího blízko upro-
støed zrušeného høbitova: Mikulášské. Obrovskou sochu  komunistického 
novináøe Julia Fuèíka od sochaøky Ireny Sedlecké v parku proti hlavnímu 
vchodu do školní budovy vystøídala nejprve busta Jiøího Trnky od Milana 
Knoblocha a Vladimíra Rybáka, v jednadvacátém století pak našel v parku 
své místo i Šípùv monumentální pomník našeho významného obroze-
neckého divadelníka Josefa Kajetána Tyla, jehož hrob jako jeden z mála 
pøežil na zmínìném høbitovì u sv. Mikuláše. Zatímco o nìkdejším žákovi 
plzeòské reálky, pozdìjího gymnázia, Trnkovi, jsme v osmdesátých letech 
dvacátého století ve škole témìø neslyšeli, Fuèíkovi, jehož jméno škola 
nesla od poèátkù normalizace, byla vìnována malá pamìtní síò pøed 
vstupem na balkón auly, nìkdejší kruchty školní kaple, zrušené již za první 
republiky, a komunistického novináøe pøipomínal i velký idealizovaný portrét 
z profilu od Karla Svolinského na podestì schodištì. Venku u Fuèíkovy 
sochy se obèas povinnì stávalo na èestné stráži v kroji èlenù Socialis-
tického svazu mládeže bìhem historických výroèí. Nikdo nám ovšem nikdy 
neprozradil, že autorka nadživotního bronzového Fuèíka, jíž sochaøská 
práce pøinesla držitelství Leninovy ceny a Státní ceny Klementa Gottwalda, 
v roce 1967 odešla s manželem a tøemi dìtmi do Velké Británie. Její první 
zakázkou v zahranièí prý byla sedmdesáticentimetrová Madona. V emigraci 
vytvoøila také tøímetrovou sochu Freddieho Mercuryho umístìnou ve švý-
carském Montreaux. 

Jak to všechno souvisí se školním dvorem, k nìmuž se takto pøes 
povìstný „oslí most“ dostávám? Inu, souèástí støedoškolského života v èa-
sech reálného socialismu byly i pravidelné podzimní bramborové brigády, 
což pro nás, zdravotnì osvobozené, znamenalo jedno pozitivum: tøi týdny 
jsme se mohli poflakovat školní budovou, zatímco spolužáci trpìli nìkde  
na poli. Abychom nemuseli tupì sedìt v okovech vzdìlávacího procesu      
v nìjaké nižší tøídì, ochotnì jsme se nabízeli panu školníkovi s nejrùznìjší 
pomocí. Zametání spadaného listí ze školního dvora. Pøitom jsme zjistili,   
že škola má dvory vlastnì dva. Jeden velký, vcelku nanicovatý, a druhý      
u nìkdejšího øeditelského obydlí, stavebnì propojeného se školou, kde 
bydlel hodný pan školník. Šlo vlastnì o malý parèík s alpinem. V keøích 

Julius Fuèík, Freddie Mercury
a atomové kryty
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jsme brzy objevili i vzpøíèené pancéøové dveøe, vedoucí do tajemného 
podzemí školy, kde se nacházely protiatomové kryty, studna, filtroventilaèní 
zaøízení, skoro vše ovšem ve vysloužilém stavu. Èasem jsme dovedli 
pomoc pøi zametání dvora se zašívárnou v krytu k dokonalosti. Protekènì 
jsme tu a tam pomohli ulít se z vyuèování i sympatiètìjším spolužaèkám      
z nižších roèníkù. V chodbách a místnostech krytu jsme si pouštìli hudbu    
z kazetového magnetofonu. Nìjaké ty Elány, ale samozøejmì i Queeny, 
Freddieho Mercuryho a slavnou Bohemian Rhapsody. Bájeèné èasy pod 
Damoklovým meèem hrozby atomové války a prùšvihu, kdyby naše za-
šívaèky praskly.

Dnes na vìtším ze dvorù, patøiènì upraveném, sportují gymnaziální 
studenti pøi hodinách tìlocviku. Do alpina chodím zase na pravidelné 
výstavy nádherných kvìtin. Zajímalo by mì, jak jsou na tom dnes ty 
nìkdejší protiatomové kryty. 

MLADÝ ZÁPAD

VÍT PROCHÁZKA

Jsou potom léta pøežití
Pøíkoøí

Jak jmenuješ se, libá paní?
Mohu na tì otisk zanechat?
Vyšla jsi, Vláho, do svítání
Roso, která nutíš luka vstát

Jsi tu ještì? Dámo? Sleèno?
Tvùj pùvab jinde šálí zrak?
Probuzený – samé teskno
A den prchá – zabiják

Kaple svaté Anny

Spìchat k svaté Annì
V šeré halí tváø
podvojnosti lanì
jatá svatozáø

Tìkat k svaté Annì
Oduznalý tøpyt

zaburácí manì:
Tiše – svatì pít!

Klekat k svaté Annì
K pramici pramen
peøej pøede Pannì
pro režné Amen

Meditace na 27. èervna 2018

dnešní meditace: 
støídání svìtel a stínù. 
Obraz sítì utápìné v slunci.
V pátek jsem meditoval 
pøi magnetické rezonanci. 
Zítra mám pøedoperaèní vyšetøení. 
S Anièkou jsme zasnoubení.
Anièku také na den mé rezonance
vyhodili z práce. 
V pondìlí nastupuji k soudu.
Život…
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Jsou

Jsou roky štìstí
potom léta pøežití
èili na zblití

Jsou dnové pustí
kvakem sliz sytit musí
žabáci tlustí

Jsou údobí zlá 
ohnì touží v kouøi vzplát
blátem plápolat

Jsou švy mìsíce
žluklé ze vší smìsice
mrv a støevíce

Jsou chvíle nìžné
skøivánku víc neprozraï
s vlky je støežme

Malá ukolébavka 
pro malého Bartolomìje

Andìlé strážní – velcí rváèi.
Pírka najdeš v kvìtináèi.

Abys dneska v klidu spal
jeden každý nepøestal.

Bílé na èerném

Bílé na èerném 
kreslils svìt.
Pøíboji vìrnì,
štkavì svitì svìdè:

Smoèit, leè kohokoli.
Maják. Silo. Spad.
S brèky light Coca-Coly

cumláš laèný pat
Etna: Stromboli.

Bílý na èerném
kreslíš svìt
sdìlný místo vìt:

Vymést, leè cokoli.
Sucha. Liják. Lad.
S díky ob stodoly 
civíš v propast nad,
plži v koži sobolí.

Bíle na èernì
kresli svìt.
Pøíboji vìrnì…
NOT YET

Když zas ty 

Když slunce nesmíš vidìt
a mlhou jako mlíko
za padlost se poèneš stydìt,
podlostí ti není líto.

Když jen za volantem spíš
a pod koly dnù praská chvojí,
hra – poslední – nebude dvojí,
v plívy eso pohodíš.

Když nabízej ti „nejlepší ceny“
a kaluž se leskem tlemí,
pøerušení èára uvyká.
Ujel bys. Ale kam?

Když drkotaj pryè od tvé cesty
a pøedpøedvyplnìné testy
seètou mustrem pro aresty
známkou „zas ty“…

Lije zmije kyje – kde úklady.
Nevíš – deštì slavit?
No, víš – ještì tady.
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Nepøivinu

By� byl na spadnutí pád až
po všem mezi námi
Sám? S náznaky tolika
Nemusím (aspoò) k tobì klekat
Jsi, pøesto, unikát
Bohem snad?
Konec samovlády: stisky tvé
                         danajsky napovídaly
že cortésovským obnažením 
                         mé Aztéky odzbrojíš

zlatem Tenochtitlánu
volností vázanou na liánu
ve známém èísle pro dva jednooké
                                               klauny
Cenou za VIP lóži
miláèka utratíš: naøízení fauny
Zlodìjko
nejvynucenìjších slibù
Lhal jsem, lžu
cítím vinu, tedy trestem
tebe nepøivinu

(NE)KRITICKY

LADISLAVA LEDERBUCHOVÁ

Diaristika Václava Touchy
Útlá knížeèka vydaná v edici Ulita vydavatelství Pro libris pøi Knihovnì 

mìsta Plznì – Václav Toucha: Èasosbìrné lpìní: verše z roku 2017, Plzeò 
2019 – obsahuje vzhledem k stránkovému rozsahu nezvykle mnoho básní 
– celkem dvaašedesát, vèetnì té dedikaèní („Mé ženì Hanì – spolutvùr-
kyni toho všeho“). Krátké, stroficky nedìlené básnì psané volným veršem 
jsou øazeny na stránky v plynulém toku, pohøíchu pomalého v noèní 
nespavosti. O té své autor dává pravidelnou zprávu za každým tex-       
tem: Ètenáø se dozví, že první báseò byla vytvoøena (upravena? dokon-
èena? zapsána?) 4. 1. 017 v 0:31 hod., další už 5. 1. 017 ve 4:47 hod., další 
11. 1. 017 ve 4:46 hod. a tak dále ve vysoké frekvenci celoroèních noè-   
ních „zápisù“ se proète až k poslední básni sbírky vzniknuvší (napsané?) 
26. 12. 017 ve 4:00 hod. Ta vteøinová pøesnost! A ta pøekotná plodnost – 
prùmìrnì více než jedna báseò týdnì! Neøekne si ètenáø spolu s Janem 
Werichem, že je to jen taková finta na diváci? Ledaže…

Na dataci je ètenáø zvyklý u pøíležitostné gratulaèní nebo nekroloidní 
lyriky, v níž kontext života dané osobnosti vstupuje do významového okru-
hu básnì. Báseò vìnovaná zemøelému Petrovi H. je s podivem v kontextu 
jiných výjimeènì opatøena jen údajem kalendáøním (9. 10. 017). Víme,      
že datace se stává dùležitou složkou obsahu textu i v pøípadì, že jejím 
prostøednictvím autor upozoròuje na spoleèenský kontext doby, na jeho 
sociální determinanty èi na konkrétní události, jež dávají smysl básnickému 
sdìlení. Napø. v Rimbaudovì básni Spáè v úvalu má lyrický hrdina v idylic-
kém pøírodním obrázku v posledním verši dvìma ranami prostøelený bok. 
Za básní uvedené datum øíjen 1870 je èasem prusko-francouzské války,   
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ve významovém pøesahu vyjadøuje básníkùv vlastenecký a protimilitaris-
tický postoj a urèuje zpìtnì smysl celé básnì (stejnì i datace dalších 
Rimbaudových textù z té doby, aniž autor líèí situace váleèné). Každou 
svou báseò uvedenou v Denících – ve svých barevných Knihách, pøesnì 
datoval v dobì nacistické okupace i Jiøí Orten – tam èasový údaj význa-
movì prohlubuje básnické obrazy a dává jim tragický smysl. Má noèní 
monitoring Touchùv také takové ambice? Chce autor ètenáøi sdìlit,           
že právì v dané vteøinì zvítìzil nad prázdnotou nespavosti a zúroèil své 
bdìní tvùrèím poèinem? Co jinak význaèného se stalo v daný den, hodinu 
a vteøinu noèního èasu, že musí být zmínìny? Má atmosféra noci urèující 
vliv na významy motivù, anebo reálný nespavec strhává na sebe pozor-
nost, již by si mìl dle zákonù poetiky zasloužit autorský subjekt textu a jeho 
mluvèí? Zviditelòuje se tak planì proces tvorby (divte se, píšu i v noci!), 
aniž je tematizován v obrazech básníkových pochyb o schopnosti slova, jak 
to známe z trýznivých veršù Halasových a Holanových? Ledaže by…

Významovì hutné verše, obraznì nerozbíhavé, v soustøedných kruzích 
metafor zdùrazòují ústøední téma. Frekventovaný motiv èasu není zobra-
zen ve své nezadržitelnosti, uplývavosti, autor nekøièí zoufale Vteøino stùj!, 
ale trápí ho koroze hodnot v èase, malá úèinnost patiny èasu na zachování 
duchovních a mravních principù života spoleènosti i jednotlivce. „…i èas má 
svá neodkladná tlení“, øíká básník v jedné z lednových básní, která právì 
tímto obrazem pøekraèuje ryze intimní sféru lyrického subjektu a predesti-
nuje charakter celé sbírky. Èas sice „konejšivì hladí“, ale „Kam duši uložit / 
(když) …strach nalomenou vìtví osudu / se ptá?“ Jak nevzpomenout Orte-
nova verše „Èas neléèí, když nechce. Èas je šarlatán.“ ze Sedmé elegie? 
Touchùv èas je tvrdým auditorem hodnot v úètování s mravním úhybem,   
jak v aspektu sociálním, tak osobnostním: „Dotýkáme se pìstmi èasu / 
…úkladného skuteèna“. Básník trpí šíøenou normou „hemživého jáství", 
devalvací jazyka „pokleslého až k bránici“ a poezie, která „hraje si na tvùrèí 
slast / když ohudební tøeba stydkou kost / a na pùnebí ticha / pøevaluje 
chlast“. Sám nevyvinìn pøiznává: „Lávovina øeèi ze mne vytéká / a bezmoc 
si vylamuje zuby“. Pøesto si „slovy troufá / tøeba i kámen obracet“, nebo� ví, 
že jen „opravdová báseò / rozsvìcuje bolest tam / kde už èlovìk málem 
není“. Minulost není hodnotou sama o sobì, teprve síto èasu ji provìøí. 
Autor odmítá „Otvíraèe konzerv / kteøí ve skoøápce fatálního lpìní / 
procestují celou galaxii / aniž snítkou duše / zavadili o jeden jediný kvìt / 
spøíznìný mateènou vùní hlíny / se svým neopodstatnìným životem“, 
odmítá manipulaèní patos „dramaturgù“, kteøí „v maniakálnì vykøikovaném 
tichu /…mísí lživé pravdy / s nalhávanou rosou opravdovosti“. Jeho poezie 
je vìdoucí, proto i bolestnì skeptická v obrazu svìta bez víry v nadosobní 
ideje: „Bojíme se už jenom sebe / zatèeni èasem / už nechceme nic mít / 
ani s vìèností“. On ví, že i „Nesmrtelná láska / nepøestajnou touhou hyne / 
sobectvím duše zvìènìlá / jak tìlo bezkøídlého andìla“. Ale také ví,          
že pokud „Duši bez záruky obnaženou / srdcem podpírám“, mám nadìji.      
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On holanovsky tuší, že „kámen… námi nepøekroèen / tmí se nadìjí“.          
A také, že „Náš pomíjivý svìt /… plody touhy naplnìn / až k okraji 
propastného nezbytí / …O nepatrné nic / se náhle rozsvítí“.

Touchova poezie je z rodu filozofických reflexí lidské existence ve svìtì 
rozkotaných norem a hodnot zkoušených èasem. Zkoušena je i básníkova 
poezie, jeho oxymóronní výrazové gesto, jeho verš – unese básníkovy oba-
vy o èlovìka ve svìtì „otvíraèù konzerv“ a manažerských „dramaturgù“?    
V tomto ohledu vyvstává význam autorovy diaristiky, resp. noxistiky:     
Datace textù (je zcela zbyteèné pátrat po míøe básnické licence ve styli-
zaci faktografiènosti dat) dávají celku sbírky smysl jinak nedosažitelný: 
Modelujíce tekoucí proud èasu vytváøejí básnì v nepøetržitém sledu obraz 
permanentního existenciálního tlaku, ode dne ke dni, od hodiny k hodinì, 
od minuty k minutì. V tomto smyslu má silnou výpovìdní hodnotu nej-
kratší báseò sbírky – dvojverší „Neklid nocí / napravovat kýèem spánku“.        
Co podle básníka musí èasu ve jménu lidskosti odolat,  je to, co svìt  
„náhle rozsvítí“, ono zdánlivé „nic“, v nìmž èteme nesobeckou lásku, cito-
vou a pomocnou úèast v lidském trápení, èestnost a autentiènost postoje    
(i umìleckého) a hodnotu živoucí nadìje v køes�anské kulturní konstanty. 

ILONA GRUBEROVÁ

Šeptem s Emilií Uldmannovou
Nauèila jsem se
sedat s koleny rozevøenými na šíøku
mužské dlanì
Hru oèí nìžnit
vùní stehen... (Nauèila jsem se)

Právì tyhle verše vybrala na úvod své sbírky Pod hladinou básníøka 
Emilie Uldmannová. Ano, jde o poezii ženy - autorky, která už dobøe ví, zaè 
je loket látky jménem život.

První oddíl nazvaný Šeptem tvoøí ryze ženská poezie, myslím tím nejen 
téma, úhel vidìní života i básnický výraz. Je to poezie lehce erotická, zná, 
co je náznak, ale vyjádøí i fyzickoemocionální atak.

Na poèátku bylo slovo / to slovo bylo u tebe / to slovo bylo ty // Zalklo se 
/ nebe zemí / svìtlo tmou / milování neláskou / A nevidìl jsi / že to není 
dobré / Amen (Na poèátku bylo slovo).

Sledujeme vývoj vztahu muž – žena až po výraz depoetizace, drsné za-
chycení pouhého pøežívání, které rozhodnì není zpùsobeno jen spoleènì 
odžitými roky, podtržený ještì reminiscencí na dílo Jarmily Glazarové,      
jež také psala o nelehkých osudech žen (...Jak zabìhlá fena / vìtøím volný 
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den / v obojku co dusí / Roky v jeho kruhu //... (Hodiny ukazují). A nakonec 
pocítíme i rozchod (Epitaf).

Je dobøe, tedy rozhodnì pro ètenáøe (a hlavnì ètenáøky), že to není 
konec. Závìr oddílu tvoøí zcela odlišnì vystavìné básnì vìnované tìm, 
kteøí i po ztroskotání vztahu zùstávají – synùm. 

Synáèkové moji / duše mojí duše / tìlo mého tìla / Kdybych byla 
ptákem / k vám bych doletìla // Kdybych byla ptákem / šedobílým orlem / 
do oken bych bila / abyste vìdìli / že jsem ještì živa //... (Synáèkové moji).  
Tato báseò je neèekanì v dokonale provedené písòové formì, vycházející 
z èeské lidové tradice 18. a 19. století, a to nejen formou, ale napø. i akcen-
tem na smrt.

Formálnì je poezie Emilie Uldmannové, chtìlo by se øíci, klasická pro 
konec 20. století: volný verš, úsporný výraz, co verš to obvykle celý bás-
nický obraz, který pøechází ve ètenáøovì mysli na další øádce v obraz další. 
Ovšem – a to není u všech autorù samozøejmostí – jde o formu beze 
zbytku zvládnutou, naprosto konzistentní, která nezapøe autorèinu bás-
nickou vyzrálost. Ukazuje, že autorka právì v této formì našla adekvátní 
výrazový prostøedek pro vyjádøení SVÉ intimní lyriky.

Názvy básní tvoøí až na výjimky graficky zvýraznìné incipity. Strofické 
èlenìní je nepravidelné, je vedeno pouze autorkou poci�ovanou nutností  
po dìlení zachycovaného proudu pøedstav životního pøíbìhu. Obecnì  
platí, že báseò své obrazy uzavírá tím posledním veršem/verši èi dokonce 
posledním slovem. To zajisté nacházíme i u veršù Emilie Uldmannové.      
Ve prospìch intimity vyznìní, urèité samozøejmosti plynutí veršù zde ale 
nenajdeme nìjaký pøílišný dùraz na koncové vyznìní, žádné pouèení à la 
bajka: hleï ètenáøi, co ti chci øíct. Pøesto text vždy ucelenì sdìlí, co má 
doznít do ètenáøových myšlenek.

Jazyk je jednoznaènì spisovný (až na asi dvì motivované výjimky), 
pøesto – alespoò pro mou generaci – pùsobí naprosto pøirozenì. Je vidìt, 
že èastìji používané reminiscence, pøedevším na Františka Halase, ale        
i na Vítìzslava Nezvala èi Jakuba Demla, jsou víc než jen zmínkami 
mimochodem. 

První oddíl vìnovaný pøedevším erotické lyrice je mimoøádnì kom-
paktní, proto je asi nejhodnotnìjší èástí sbírky. Ovšem zpùsob vyjádøe-     
ní erotických motivù asi nebude vždy souznívat s naladìním ètenáøe.          
Z tohoto úhlu pohledu zcela nesouzní ani s mým naladìním, aèkoli       
jsem ètenáø vcelku vìkovì i genderovì odpovídající autorce. Ukazuje        
se mimoøádná obtížnost zachytit tuto tematiku tak, aby byla obecnìji 
ètenáøsky plnì pøijímaná (napadají mne titáni typu Seifert èi Nezval).    
Podle mého názoru je to dáno tím, že autor se chce primárnì vypsat ze 
svého intimního prožitku. Primárnì tak èiní bez ohledu na ètenáøe a navíc 
je v prožitku natolik zainteresován, že mu do jisté míry selhává i schopnost 
vyjádøit emoci slovnì. 
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Podobnì problematické mohou být také básnì rodinné intimní lyriky. 
Ovšem v nich se u Emilie Uldmannové projevuje onen kýžený odstup od 
prožitku, zøejmì èasový, prožitek je zpracovaný v mysli a mùže být pøí-
kladnì slovnì vyjádøen. Zdá se mi, že zde autorka objevila slova nehle-
daná, ale léty spoleèného soužití cizelovaná. K vrcholùm sbírky tak po-   
dle mého názoru patøí nejen výše zmiòované básnì vìnované synùm       
ze závìru prvního oddílu sbírky, ale i verše vìnované rodièùm v závìru 
oddílu druhého nazvaného Tlaková níže. 

Mámì. // Mìla jsi ráda / velké stromy / malá slova/ a krásu / ještì 
menších citù // Jako když drobnì prší / mìla jsi ráda / šedivì a vytrvale / 
Jen tak jsi mohla / pøestát mé vzteky a / tišit má nadšení / abych se o nì 
nerozbila //  Ty jsi vìdìla, že / slunce záøí / i v té nejmenší louži (Mámì).

Vedle veršù zachycujících vztah dcery k matce, nikoli jen slunný, nikoli 
nekomplikovaný, a pøece zcela jednoznaèný velký cit z obou stran, protože 
jak jinak by se obì ženy mohly tolik chápat (?), jsou zde i verše vìnované 
„tátovi“. Zachycují cit ve svìtle živé vzpomínky, takové, kterou máme každý 
tu svou, každý úplnì jinou. 

...Každý veèer mì vzal na záda / a s ruksakem v noèní košilce / rituálnì 
obìhl kuchyòský stùl / a ještì nad postýlkou vyvolával / Nesem sùl / není 
slaná / je posraná //... (Pøed usnutím)

Jinak v druhém oddílu – Tlaková níže najdeme básnì s ozvìnou chmur-
né socialistické reality, napø. s tématem emigrace èi tankù bìžnì projíždì-
jících naší ulicí. Aby rozumìly i mladší generace, byly to tanky jezdící na 
pravidelná vojenská cvièení – mimochodem bylo to tak charakteristické   
pro tu dobu, že také v té mojí ulici se jednou mìsíènì øadila vojenská 
technika, aby pak brodem pøekonala Úhlavu. Rovnìž ve tøetím oddílu – 
Všední dny najdeme básnì znaènì rùzného ražení: nìkde zaslechneme  
až japanizující výraz (Tam mezi divokými kosatci), jinde sociaistickou „èas-
tušku“ Ó zazni písni vznešená (Protistojný palec).

Závìr sbírky tvoøí téma všedního dne, v nìmž autorka akcentuje 
myšlenku, že klid v bìžném životì je luxus štìstí, které není samozøejmé 
pro každého, vždy a všude.

„Jsme jedineèní! / Jsme výjimeèní! / Všichni vyboèujeme z øady //...,“  
volá nadšenì básníøka (Jsme jedineèní). Je to úžasné zvolání neobvyklé, 
krásné duše. Dovolím si zásadnì nesouhlasit, bohužel, èasto chodím po 
jiných než jen básnických, potažmo umìleckých cestách. Ale je škoda,     
že takových, jako je Emilie Uldmannová, není víc. Pak bychom se ke svìtu 
plnému bohatých osobností pøiblížit mohli...

A ještì dùležitý dovìtek. Knížka sama je krásná. Doplòují ji totiž 
souznìjící grafiky Evy Hubatové. Ve støízlivých èernobílých kompozicích lze 
i pøes jejich abstraktní chararkter mezi vertikálami mimodìk zahlédnout 
lidské pohledy. Tato malá dílka tvoøí ètenáøovì pøedstavì nevtíravý, citlivý 
rám celého pøedkládaného básnického obrazu. 
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Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) - výtvarník, prozaik a publicista

Václav Gruber (1953 Plzeò) - lékaø, prozaik, žije ve Stodì

Ilona Gruberová (1970 Plzeò) - pedagožka, bohemistka a kulturní publicistka

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

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

Ladislava Lederbuchová (1949 Plzeò) - bohemistka

Vít Procházka (1988 Strakonice) - právník, básník, žije v Horažïovicích

David Rùžièka (1969 Plzeò) - publicista a básník

Romana Schuldová (1965 Domažlice) - uèitelka hudby, básníøka, žije ve Staòkovì

Václav Štrunc (1983 Plzeò) - terapeut, básník

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

Eva Válková (1953 Ústí nad Labem) - lékaøka, básníøka, žije v Dobøanech

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

žije ve Strašicích
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