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OBSAH EDITORIAL

Jana Horáková

Øíká se, že øíjen je èasem podzim-
ních mlh a deš�ù. Zcela jistì je mì-
sícem, v jehož závìru se mìní letní 
èas na zimní. Vnímám to jako dùvod 
ke smutku – mám ráda teplé a dlouhé 
dny. Že by ukápla slza? Možná šest 
Kapek deštì – šest básní Emilie 
Uldmannové v souboru Po špièkách 
je pøedzvìstí její nové stejnojmenné 
básnické sbírky. Ve svém textu Sny 
vysvìtluje Stanislav Bukovský i to, 
proè není tentokrát ilustrován. Sen je 
pomíjivý. Dvorky nám mnohým tento-
krát brnknou na citlivou a nostalgic-
kou strunu. Osobnì vzpomínám ještì 
na dvorek dìkanátu Pedagogické 
fakulty, kde jsme kdysi slavili èty-
øicátiny Jiøího Hlobila. Ach, jo. Je to… 
No, je to tady zas – zas ten Èas! Èas 
ubíhající, èas zachycených vzpomí-
nek napøíklad v denících Antidivadla, 
èas nahlížený z pohledu Plíhovy plží 
pohádky i honba s èasem pøi pøí-
pravách publikací v postesknutí 
Daniely Kováøové, èas spoèítaný 
jednou provždy v povídce poprvé se 
pøedstavujícího prozaika Petra Ber- 
gla a èas mezi koncem a zaèátkem    
v poezii Tamary Kopøivové. Nultou 
hodinou nazývá v recenzi Ilona 
Gruberová sbírku básníøky Vlasty 
Špinkové. Také povídka Perlová od 
studentky konzervatoøe Hany Jeøáb-
kové je spojena s èasem. Perlová je 
totiž svatba po tøiceti letech.

V druhé povídce mìøí èas opìt 
kapky deštì. A jsme na zaèátku 
kruhu. Kap, kap… Co tedy zbývá? 
Pohled do zpìtného zrcátka s Oldøi-
chem Petrem? Možná. Urèitì èas na 
ètení a rozjímání. Mìjte ho dost!
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Nový zaèátek nadìje .......................... 2
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POEZIE

TAMARA KOPØIVOVÁ

Nový zaèátek nadìje
xxx

Chci bìžet
proti proudu
øeky
lidí
èasu
Bez zastavení
bez dechu
bez mrknutí oka

BOLLING SUITA

1. Baroque and Blue

Pochytej všechny noty
které ti utekly z flétny
a teï se toulají
podzimní krajinou
jak èernobílé koèky
na lovu

2. Sentimentale

Hlavou mi táhnou vzpomínky
jak bílí èápi na jih
zas cítím vùni vanilky 
máminu ruku v dlaních 
kde je mých sladkých šestnáct let
já neznám život nazpamì�

3. Javanaise

Jsi jako sopka vznìtlivá
tak popluj se mnou
s lodí jež dováží èaj a kávu

tak popluj se mnou
na dalekou Jávu
Tam budeš sopek královnou

4. Fugace

Zavøi oèi 
nech se vést
prostorem i èasem
barokem i jazzem
na cestu mává ti
racek bílým køídlem

5. Irlandaise

Až získám prsten se smaragdem
budu mít tebe navìky
a taky slaný moøský vítr
a kolem konì divoký
a staré opuštìné hrady
 irské píš�aly co hrají
 v ponìkud nižším ladìní

6. Veloce

Probuï ty konì pod kapotou
a zamiø s nimi k oblakùm
a� v staccatovém rychlém cvalu
na mléèné dráze 
porazí
hvìzdy i slunce žasnoucí
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Promìna v èase

Vidìla jsem schody do kostela
a u nich lidi ve sváteèním
slyšela jsem zvon
zvoucí na nedìlní mši

Vidìla jsem schody do nebes
schované uprostøed lesa
zarostlé mechem a travou
byly to schody bez kostela
a místo zvonu
zpívali ptáci
v korunách stromù

Topolovou alejí 
chodívala Anne Marie
do kostela v Lukové
na mši

Po mši zastávka u hrobu 
s ozdobným nápisem 
Familie Rödig
Popovídat
Vymìnit kvìtiny 
Zapálit svíèku

Pak jednou nepøišla
Už nikdy nepøišla
A kostel pustl
strádal žalem
Mìl prázdné srdce 
prázdné jak døevìné lavice
uvnitø
Nebylo žádné das Vaterunser beten
Nikdo se nemodlil Otèenáš
a ticho tìžké k neunesení

Pøesto potkala svého andìla
který jí øekl
Vrátíš se
nevìsto v bílém
Teï sedí znovu mezi svými
v døevìné lavici

s rohy ohmatanými 
rukama pøedkù
Sklonìná 
Ztichlá
Už navìky
Doma

A u høbitovní zdi 
unavenì opøený
náhrobní kámen
a èerná sklenìná deska
s kdysi ozdobným nápisem
Familie Rödig
rozlámaná na kusy

Prosba

Slož pro mne píseò
nejkrásnìjší
co probere mne z noci k ránu

Po jejích notách budu tanèit
ve staccatovém rytmu dìní
než pøijde pán v èerném fraku
a s ním i tanec poslední

Až na konci mi dojde dech
Forreste, foukni
a� pírko ukáže mi smìr
tam nìkde leží druhý bøeh

Znovu tì prosím

Slož pro mne píseò
nejkrásnìjší
a� do spánku mne ukonejší

xxx

Bílý papír
nový zaèátek
nadìje
místo pro tvùj sen
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PRÓZA

PETR BERGL 

Náèelník 
Okolo tøetí odpolední se ve dveøích objevil èlovíèek tìkavých oèí a køi-

vých zubù, jehož tváø mìnila výraz tak èasto, že každou další chvilku 
vypadal docela jinak než tu pøedchozí. Velký kabát mìl pøekonat dojem 
malého vzrùstu, ale naopak ho jen podtrhoval. V ramenou vyvatovaný zas 
dohánìl, co nebylo tomu tajtrlíkovi dáno. Ve skromné hospùdce kousek od 
nádraží sedìlo u dvou stolù sedm hostù i s obsluhou. Emil se zvedal, jen 
když oèima zavadil o prázdný pùllitr, na jídlo sem nikdo nechodil. Nebýt 
nápisu nad vchodem, vypadalo by to jako setkání dobrých známých nìkde 
v obýváku. Èlovíèek poplácal Emila po rameni, až to vypadalo, že mu 
pøedává nìjaké vysoké vyznamenání, a pøedstavil se jako Jaromír. Nikdo 
nepoznal, jestli má upito, nebo trpí naprostou absencí komunikace. 
Každopádnì ještì ani nedosedl, když povolila hráz jeho výmluvnosti           
a slova zaplavila výèep, jak by to dokázala jen stoletá voda.  

„Jo chlapi, my se neznáme, ale kam pøídu, vždycky øíkám, já sem jen 
popeláø, cha, ale klidnì dìte na kriminálku a zeptejte se tam na Jaromíra... 
Hoši, zejtra mám šestapadesát, osmadvacátýho záøí mam každej rok 
narozeniny, dal sem klukùm ètyøi flašky, aby vìdìli, kdo je to Jaromír, 
náèelník kriminálky. No jasnì, že pro každýho jednu... Chlapi, poslouchejte, 
já zaèal pøed lety na severu, kde sem šlapal chodník a po veèerech dìlal 
boxeristu. To až po Pohotováku v Praze mì pøidìlili sem, ke starýmu 
Loukotovi. To už sem jezdil po mìstì hlídkovat jako poštolka. Ale jak     
sem prvnì uvidìl Loukotovo ceru, hned sem vìdìl, že jí chci. Já tì jí    
dam, povídá Loukota, ale jesli jí ublížíš, seš synem smrti, to si pamatuj.    
Jo, tchán, to byla pìkná dìvka, já eštì jako poš�ák mu musel v práci øíkat 
ano, jistì, pane plukovníku… Jednou povídá, poï mladej, jedem se podívat 
na námìstí do kasína. A už to jelo. Ta kurva hned na druhou sázku vyhrál 
padesát tisíc. Pak sme vodjeli do Pamely a tchán povídá, tady se, Jarine,    
v klidu vyrajtuj a ne, že pak doma vošidíš tu moji holku. Šáhneš na ní jinak   
a dojebu tì a zakopu metr pod zem. A já mu øíkal, tcháne, ty píèo, neser  
mì, nebo tì zapíchnu a duše z tebe vysyèí jak z balónku. Tak sme se         
s tchánem poš�uchovali. To bylo v dobì tìch orlickejch vražd... A tohle     
my tam øešíme skoro dennì. Hlava z toho de kolem. A teï si vemte, pøíde 
babièka, že jí vykradli sklep. Já øíkám, babi, já vám dam jabko a dìte 
domù. A vona na to, ale mnì vykradli celej sklep, já tam mìla bedýnky èty-
ry. No tak vám dam ètyry jabka, ale hlavnì už dìte, já nevim, kde mi hlava 
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stojí a vy na mì s jabkama… Prachy dobrý, to jo, ale taky pakárna jak 
sviòa, to vám øikám, chlapi, hlava by vám z toho praskla, všem, co tu ste. 
Dojednoho.“ 

Náèelník se po tom vysilujícím monologu napil a uhladil si knír. Potom 
vstal, jeho tìlo se podivnì rozkymácelo a v tmavé chodbì cestou k zá-
chodu èerný kabát zmizel a hned nato se rozsvítily jasnì oranžové køusky. 
Hosté u druhého stolu pili, poslouchali, jak krùpìje dopadají do pisoáru, 
pøièemž jedním okem šilhali po obrazovce a druhým hledìli do tmy a tìšili 
se na okamžik, až se boty rozsvítí èervenou signálkou a budou se zase 
samy vracet zpátky ke stolu… 

„No a pak sem si dodìlal školu a to už sem byl nadporuèík,“ pokraèoval 
náèelník a sušil ruce o kalhoty. „A tchán povídá, Jarine, už nejsi žádnej 
poš�ák, vemeš to tu po mnì. A vod tý doby, pánové, sem náèelníkem já… 
Už vosum let. Ale zejtra mam narozeniny, jako každej rok, chlapi, tak se se 
mnou napijete. Víte, já dyž nìkam pøídu, já dycky øikám, já sem popeláø, 
cha, já to nikomu netroubím, že sem náèelník kriminálky.“ A vzal Emila do 
kravaty, jako by se znali už od dìtství. Do místnosti vešly dvì dívky, spíš 
ještì dìti. Emil se s nimi obøadnì pøivítal, nebo� ta menší byla jeho dcerou. 
Obì se posadily naproti náèelníkovi, hned vedle Luboše. Než Emil otevøel 
dvì limonády, dùkladnì je protøepal. „A co bych tam u vás dìlal já, dyš 
mám vyštudovaný práva?“ vypadlo náhle z Luboše. „Ty?“ píchnul do nìj 
krátkým prstem náèelník, „Ty bys šel do vrátnice. Už seš starej. Takový jako 
ty dou na dožití do vrátnice.“ Na chvíli upøel pozornost na sleèny cucající 
limonády a pravil: „Co byste øekly, dívky, co já dìlam. Cha! Ne, to byste 
stejnì neuhodly, já sem totiž popeláø.“ A hlasitì se rozchechtal. „Co budete 
chtít, se všim vám pomùžu. Popelnici vyvezu i dvakrát do tejdne, nebo vám 
pøivezu úplnì novou! Všechno vyøídím, zaøídím… Cha, cha, popeláø, cha, 
cha, cha.“ Do ïábelského smíchu zazvonil v kapse telefon. „No, jo, do pìti 
sem doma… nevìøíš? Tak tomu vìø, za rohem mam auto, v pìt sem            
u tebe.“ Vypnul mobil a Emilovi poruèil natoèit další. I pro Luboše, kterému 
mezitím ujel vlak. „Podívej, Luboši, mnì je to jedno, já peníze mám, nepu-
èil bych ti, dy� tì ani poøádnì neznam, ale pivo ti zaplatim… to zas jo.           
Já mam totiž zejtra narozeniny, osmadvacátýho záøí jako každej rok a vy    
se se mnou teï napijete. V práci sem øek, nic, zejtra slavim, teï odcházim   
a vypínám, ne že vás napadne mì volat kvùli òákýmu mordu, do úterý 
mám volno. Já sem boxerista, normálnì nepiju, dam dvì a jedu domù, taky 
že auto mám hned za rohem.“ Opatrnì se rozhlídnul a dodal: „Nebo si 
zavolam poštulky…“ A jen tak pro sebe se uchechtnul.

A náèelník pil, vyprávìl a objednával pro všechny kolem. Emil musel 
stále èastìji vstávat od stolu a Lubošovi mezitím ujely všechny denní vlaky. 
Oknem do lokálu už nahlížela mìsíèní tváø a ostatní hosté, nenápadnì,      
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a pøeci s tìžko utajitelnou zvìdavostí naslouchali pohádkám malého velké-
ho náèelníka. Když na sebe prozradil všechna myslitelná veøejná i soukro-
má tajemství a jeho monolog zaèal pøipomínat výpovìï vyslýchaného, 
ráznì vstal a zvolal: „Emile! A teï pro všechny trpaslíka v trávì! Já koøalku 
nepiju, ale protože mam zejtra narozeniny, udìlám výjimku a tu malou 
zelenou si s váma se všema dam. Ale jen malou! Dy� mam auto kousek za 
rohem…“ A ztìžka dosedl na døevìnou židli. „Nebo mam zavolat poštulky?“ 
A znovu se hlasitì rozøehtal. Hned na to opìt vyskoèil na nohy a ukázal     
na Luboše i Emila. Rozbìhl se do vedlejší místnosti a zval je rukou k sobì. 
„Aby to nikdo nevidìl…“ šeptal. „Ukážu vám nìco, co není pro každýho. 
Hele, brácho, udìlej, jako že mì chceš praštit. No, neboj se, poøádnì.“     
Emil poslušnì napøáhl. Náèelník levaèkou odrazil úder a obì ruce protoèil    
v rychlém mlýnku tìsnì pøed Emilovým nosem. „Já sem boxerista a takhle 
bych se každýmu ubránil. Ale nikomu to neøíkejte, jasný?“ Oba museli 
odsouhlasit, že to nikomu nepoví, a teprve potom jim náèelník dovolil se 
vrátit zpátky ke stolu. 

Napil se a gestem ruky je sezval blíž, aby nikdo další neslyšel, co jim 
chce øíct. „A pánové,“ opatrnì se rozhlédl, „teï vám nìco povim, protože já 
to vim, protože já sem takøíkajíc u zdroje. Všecko, ale úplnì všecko je tady 
u nás na levaèku. A s tim doživotnim odsouzencem, však víte, kerýho 
myslim, to bylo taky cinknutý. Toho podnikatele totiž zastøelil policajt a na 
nìho to jen hodili. Von to byl vopravdu jen èeskej hrabì Monte Cristo…       
A teï si vo tom klidnì myslete, co chcete.“ Pokýval hlavou a napil se. 

Hosté se dávno vytratili, Emil vymyl poslední sklenici a pomohl ná-
èelníkovi na nohy. Když s úplòkem nad hlavou zamykal vstupní dveøe, 
musel ho na chvíli opøít o zeï. Studený vzduch vdechnutý ve správnou 
chvíli náèelníka nakopnul do plic i do hlavy a ten se neèekanì mrštnì 
rozebìhl k nejbližšímu rohu. Emil naposled otoèil klíèem v zámku a pak už 
za ním jen odevzdanì mávl rukou.

Když druhý den zrána Emil ještì dospával, schylovalo se na místní 
kriminálce k velikému pozdvižení. Šéf mìl na stole hlášení noèní hlídky, 
která o tøetí hodinì ranní objevila jejich šestapadesátiletého zamìstnance 
namotaného i s vlastním autem okolo sloupu elektrického vedení. Airbagy 
všechny venku, karoserie zmuchlaná jako kapesník. Celou hodinu trvalo 
hasièùm, než se k nìmu prostøihali. Veškerá snaha byla ale nakonec 
marná. Øidiè nebyl pøipoután, a tak mu prudký náraz spolu s èelním 
airbagem zlomil vaz. Šéf kriminálky zuøil. Tou zbyteènou nehodou se mu 
hromádka starostí toho dne ještì víc nakupila. Místní média to mají, ty už 
nezastaví, ale koho teï honem sežene do vrátnice namísto stoprocentnì 
spolehlivého Jaromíra?           
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Plíha byl už dlouho pøesvìdèený, že s èasem je to trochu jinak, než nás 
uèí škola a hodinky. Teï, když se ukázalo, že Èas je živý, byl docela rád, že 
se nikdy nepokoušel èas jen tak zabíjet. „Máš kliku,“ øekl mu Èas dnes 
ráno, když se oba probudili, „taky se budu snažit zbyteènì tì nezabíjet.“

Hlemýždi to vìdìli už dávno – spìchem Èas neošálíš. A� pospícháš, jak 
pospícháš, život tím nenatáhneš. Všechno má zaèátek i konec. Podstatné 
je to mezi. A tak se Plíha snažil vykloubit se z rytmu, který mu vnucovala 
doba, kdy to jen šlo.

Vypadá to, že Èas Plíhovi porozumìl. Námìstí bylo prázdné. Pøed 
hlavním vchodem do katedrály zahnul doleva. Minul morový sloup. Taky 
budeme nìco takového stavìt? Trochu se ušklíbl, ale nezrychlil. Když 
zdvihl pohled od nepravidelné dlažby, uvidìl konec fronty. Tak dlouhé fronty 
byly kdysi dávno. Na banány a na toaletní papír. Podobnì dlouhé, ale 
hustší. Témìø rovná øada èekajících se táhla pøes námìstí. Èlovìk, pak asi 
ètyøi metry zdánlivého prázdna, další èlovìk a zase ètyøi metry… Nìkteøí    
si spolu povídali, kusy látky jim zakrývaly ústa, ale naštìstí ne uši. Plíha 
došel na konec øady a postavil se šest krokù za mladou dívku. 

„Jste tu dlouho?“ zeptal se.
„Nevím,“ zavrtìla hlavou, „neztrácím èas koukáním na hodinky.“
Fronta se posunula. Všichni udìlali pøibližnì šest krokù, mezery mezi 

nimi se nezmìnily. Dalších šest krokù… Postupujeme rychle nebo pomalu? 
Kdo by chtìl ztrácet èas koukáním na hodinky…

A pak stál Plíha asi metr od kované møíže. Nìkdo udìlal na dlažbì èáru 
køídou. Takhle to kdysi bývalo v bankách. Plíha se díval na øadu kovových 
oblièejíèkù. Tváø jedenáctého andìlíèka zleva se bìhem let pøesunula na 
tisíce rukou, které se ho dotkly. Aby se nìco stalo, musíme si to doopravdy 
pøát… a taky pro to nìco dìlat. A tak nìkdo nasadil miniaturní roušku na 
ten vyhlazený lesklý oblièej a namaloval èáru na zem… Plíha stál. Aby se 
všechno vrátilo, jako to bylo døív?

Tony Plíhu vítal stejnì nadšenì, jako ho vítal pokaždé, když se vrátil 
domù. Tohle bychom se od nich taky mohli nauèit. Je fajn, když se k tobì 
nìkdo vrátí. Že je to pøece samozøejmé? Jsi si tím jistý? „To víš, že jo, 
pùjdeme ven.“ Plíha pohladil Tonyho a natáhl se na vìšák pro vodítko.

Když byli pøed domem, sklonil se Plíha k Tonymu: „Tak bìž,“ øekl a za-
klapl miniaturní karabinku do kovového oèka. Vodítko je dùležité. Bez nìj 
by Plíha Tonymu urèitì utekl. Nìjakou dobu mu trvalo, než na to pøišel. 
Obojek nepøipadal v úvahu, tak malé hmoždinky, aby se daly použít, 
nejsou. Nakonec pøilepil oèko z tenkého drátku Tonymu na ulitu vteøinovým 

POHÁDKY

VÁCLAV GRUBER 

Zpomalení kroku (Plíhovy plží pohádky) 
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Z TAJNÝCH DENÍKÙ ANTIDIVADLA

Deníky Antidivadla – èást 9.
JAN SOJKA 

lepidlem. Vodítko vyrobil z režné nitì a karabinku koupil v obchodì s out-
dorovými potøebami pro trpaslíky. Plíha si namotal konec vodítka na 
ukazovák a spolu s Tonym se vydal pøes trávník. Èas jim neutíkal, pomalu 
šel vedle nich a dovolil jim, aby si všimli toho, co døív nikdo nevidìl. 

Když se vrátili, oèistil Plíha Tonymu nohu a nechal ho, aby si zalezl do 
svého pelechu. Když vìšel vodítko na háèek u dveøí, znovu si vybavil 
bezkontaktní hovory s ostatními ve frontì na námìstí a pak ten, co vedl 
sám se sebou metr od møíže. Ne, vùbec si nepøeju, aby to bylo zase tak 
jako pøedtím. Bude to lepší!  A to chci doopravdy. A vùbec nejsem sám.

Hlemýždi na to pøišli už dávno, necouvají.

Téma: bulharský literární (vý)let (25. – 30. 7. 2019) 

Ètvrtek 25. 7. 2019:
Straka a Sojka letí do Bulharska, blbìjš to nevymyslíš, vítám se s Pepou. 

Ten coby veterán literárních festivalù (napø. Rumunsko, Slovinsko, Øecko, 
Mexiko) vpisuje do svého pamì�ového archivu další básnickou misi. Poøádal 
v Praze na vltavském Avoidu „bulharský veèer“ a na oplátku byl pozván ke 
svým hostùm. Já byl pøibrán jakožto úèastník jak festivalu v Burgasu „Svjato 
slovo“, tak onoho památného pražského veèera. Tøetí do party je Lidia 
Galabova, bulharská básníøka žijící støídavì v Praze a Sofii. To tak na úvod. 
Bìhem letu ze mì totiž nedostanete ani slovo. Nápad, že zùstaneme celou 
dobu u Pepy v garsonce a pak budeme všude vykládat, jaké to bylo v cizinì, 
mi tìsnì neprošel.

16.00: Pokoušíme se ubytovat v sofijském hotelu Slovanská beseda. Prý 
je plno. Mnì je nabídnuto místo èistièe toalet a Pepu ženou na nádobí,    
zítra si to prý vymìníme. My jsme ale básníci z Èech, bráníme se marnì. 
Situaci zachraòuje patron celé akce Bojko Lambovski, šéf zdejšího PEN 
klubu a velký básník. Ukazuje recepènímu naše ksichty v nejètenìjších 
novinách a náhle se ocitáme v prezidentském apartmá.

19.30: Sedíme v restauraci Pøátelský medvìd u vína.
Pepa: Když už tady èteme, tak jsem vzal nìco na prodej.
Já: Tys s sebou z Prahy tahal svoje knížky?
Pepa: Jednu.
21.00: Místo odchodu sedíme dál. Zcela neèekanì jsme potkali Nikolaje 

Peneva alias Gunderova, zdejšího dramatika, divadelního režiséra a herce    
v jedné osobì, kterého znám z jeho pùsobení v Plzni. Chvíli pøed tím jsem    
o nìm vyprávìl.

Lidia: Jako bych slyšela jeho hlas.
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Já: Myslíš ve vzpomínkách?
Lidia: Ne, nìkde tady.
Kolja sedìl s partou hercù za rohem…

Pátek 26. 7. 2019:
8.00: Snídáme. Pepa je rozrušen, zdál se mu apokalyptický sen, nezbu-

de nic, šeptá.
Já: Pepo, klid, víš, že máš nízkej tlak.
Pepa: A nízkej plat.
10.00: Busem vyrážíme do pevnosti Kazanlak, vrùstáme do sedaèek,  

zdá se, že až budeme vystupovat, budeme je muset vzít s sebou.
17.05: Èteme ve zdejší knihovnì. Pøes horko a žízeò je skoro plná. Místní 

pastevci? ptám se Lidie. Mafiáni, odpovídá, dejte si záležet, pánové.
Veèer trávíme ve Staré krèmì s místní honorací. Vzniká nový dialekt – 

bulharskoèeskoruskoangliètina.
00.09: S Pepou jsme osamìli, ale máme chu� na pivko Kamenica. Pepa 

mi bìhem popíjení pøevyprávìl celý svùj život ve všech jazycích, které zná. 
U koptštiny jsem odpadl a do hotelu Vesta mì odnesl. 

Sobota 27. 7. 2019:
Prohlídkový den. Nejprve si Pepa prohlédl mì a já pak jeho, léta tatáž 

bída, konstatujeme a vyrážíme na místní unikát, thráckou hrobku. Malá, tady 
bych si neustlal, myslím si a vzápìtí prchám ven, nebo� asijská záplava ne-
respektuje nic: zákaz focení, nehluènost a omezený poèet možných návštìv-
níkù. Jsem paranoik. Podle mì se jedná o stejnou skupinu, na kterou jsem 
narazil s Radkem Fridrichem u Eiffelovky a následnì i v Louvru. 

Pepa to nevidìl tak hroznì, z mistièky na trhu si vypùjèil drobák a náladu 
si spravil v muzeu kazanlackých rùží. Prospìlo mu to. Vyšel ven a chlapec 
nám jenom kvete.

20.00: Zpìt v Sofii, podnik umìlcù zvaný Džepeto. Pijeme pivo z Pirinu, 
Pepa ochutnává Šumen, zábavu vede Kolja Penev. Vzpomíná se na náš 
pobyt na burgaském festivalu 2017. 

Kolja Penev: Moøe studený a tys tam vlezl. 
Já: Dvacet let jsem u moøe nebyl, tak jsem musel.
Kolja Penev: Byls ve vodì úplnì sám a turisti si tì fotili.
Já: Jako známého básníka. 
Kolja Penev: Ne, jako neznámého blázna.
23.10: Poslední pivo v hospodì U Pìti rohù, pak do hotelu. Pepovi krvácí 

lýtko. Místo náplasti na ránu pøilepil svoji báseò, kterou vytrhl z té jediné 
pøivezené knihy.

Pepa: Je to nejlepší dezinfekce.
Já: Nechceš taky jednu moji?
Pepa: Nechci dostat gangrénu.

Nedìle 28. 7. 2019:
Plovdivský výsadek struènì. Bar Al Capone, já a Pepa aneb dva tragédi 

návštìvou v antickém amfiteátru, dokonalá komedie.
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Pondìlí 29. 7. 2019:
Další sofijské ráno. Pepa cvièí – døepy, kliky, háky. Dùvod? Po snídani mì 

opouští, musí dát aspoò deset kilometrù pìšky. Já volím bar, kafe, víno, 
knihu a èekání. V poledne telefon, ptám se, kde je.

Pepa: Ve ètvrti Vitoša.
Já: Ztratil ses?
Pepa: Ne, já se tu našel.
Po psychické pøípravì U Pøátelského medvìda se pøesouváme do mìst-

ské knihovny, kde nás v 19 hodin èeká vrchol celé akce. Já, Pepa, Lidia, 
další dva autoøi, kapela, prostì megaakce. Velký sál s barem plný, skleni-   
ce plné.

Pepa: Bez barmanù, úèinkujících a poøadatelù jsem napoèítal nìco pøes 
osmdesát oèí.

Já: To je minimálnì sto šedesát tleskajících konèetin.
21.00: Naši Bulhaøi nám rozumìjí, dalo by se øíct po úspìšné produkci. 

Sedíme na oficiální veèeøi v restaurantu Divaka, èesky Divoch. Ukazuje se, 
že Bojko Lambovski není jen známý básník, ale též znalec fotbalu. Pepa mì 
doporuèuje jako soupeøe a Bojko mì zkouší z historie bulharské kopané.

èasné ráno, 6 °C, polojasno, zpoèátku místy mlhy, pøízemní mrazíky

POÈASÍ

Øíjen
VÁCLAV ŠTRUNC 

nic nesvítí jasnìji než mráz
tisíce drobností
mozaika jediné chvíle 

co z toho tady vlastnì není?

tmavé mléko plné hvìzd 
                                 v mém žaludku
z bílého svìtla se pomalu rodí ráno
po pamìti obtahuju obrysy
                                  vèerejšího dne
ale je to  marné
obrysy jsou podobné
ale náplò je nová

kvìt slunce
záøe chladu
láme se do zpìvu ptákù

bíle svìtlo mlhy
vyteklo na louku
a rozkládá se do pachù zvìøe
do koberce rostlin 
do peøí 

v náruèi
namoèený v ledovém potoce
záøím i já
a mlha stoupá i z mého slunce
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PEROSTESKY

DANIELA KOVÁØOVÁ 

Èas a proè je tak dùležitý
Èas je ve spisovatelském životì zásadní a neopomenutelný fenomén. 

Laik by možná øekl, že spisovatel potøebuje èas, aby napsal své dílo. Ale to 
je jen jeden pohled na vìc. Nìkdo píše rychle, takøka v øádu dní a neskonèí, 
dokud své dílo nedopíše. Jinému trvá napsání jedné knihy roky. Jeden se 
dokáže pøimìt, aby zrychlil, tøeba proto, aby stihl termín sjednaný v nakla-
datelské smlouvì. Jiný je toho neschopen, a pak by to mìl on sám i naklada-
telství vìdìt. Nìkoho èas tlaèí a píše jen tehdy, pokud se termín valem pøi-
bližuje. Jiný se nenechá tlaèit ani smlouvou, hrozbami, prosbami èi pokutou, 
kterou ovšem nakladatelství spíš planì hrozí, než aby ji skuteènì vymáhala.

Jenomže èas je dùležitý ještì jinak. Není totiž docela jedno, kdy kniha 
vyjde. Proto nakladatelství a spisovatelé, co mají za sebou více knih a chtìjí 
vydat další, plánují, kdy kniha vyjde. Existují dva nejdùležitìjší okamžiky         
v kalendáøním roce a k nim vìtšina knihkupcù, nakladatelù i autorù smìøuje 
svou literární èinnost. Tím prvním okamžikem je Svìt knihy – knižní veletrh, 
který se každoroènì koná v kvìtnu v Praze (pochopitelnì jen v tom roce,   
kdy nezaútoèí koronavirus, kvùli nìmuž se ten letošní musel bez náhrady 
zrušit). Na knižním veletrhu se pøedstaví øada autorù osobnì, pøeète úryvky 
ze svých knih, známý herec èi zpìvák knihu pokøtí, zejména pokud sám 
autor není obecnì známý, a to vše v nadìji, že o knize nìkdo napíše a nì-
který z 50.000 bìžných návštìvníkù si ji koupí. Druhým stejnì významným 
mezníkem roku jsou Vánoce. V Èechách totiž stále v mnoha rodinách platí, 
že tradièním vánoèním dárkem je kniha. Proto mnozí autoøi smìøují vydání 
svých knih na jaro nebo na závìr kalendáøního roku. Jiní sledují èas kvùli 
vlastním termínùm, napøíklad aby kniha vyšla k jejich narozeninám èi k výroèí 
slavné osobnosti, ke státnímu svátku (pokud se k nìmu kniha váže), k za-
hájení školního roku (platí pro uèebnice), k zaèátku prázdnin (protože jde      
o knihu na dovolenou) nebo k jinému libovolnému datu (protože tak stanoví 
podmínky dotace èi grantu). Dodržet stanovený termín nebývá ovšem nic 
jednoduchého, nebo� na rozdíl od filmového svìta v reálu žádný plán nikdy 
nevyjde, vše se komplikuje, zpožïuje a mnohé køty se posouvají právì proto, 
že tiskárna nestihla dodat knihu, kdy slíbila.

Èas hraje ve svìtì spisovatelském roli také proto, že èerstvá kniha se na 
pultì knihkupectví ohøeje jen pár dnù, než ji z novinek pøesunou nìkam      
do kumbálu, protože vyšla nová èerstvá kniha. Závody s èasem tak bìží 
nejen autor, ale i nakladatel, ilustrátor, tiskárna, distributor i prodejce, zatím-
co vítìzem je v tomto závodì vždy ètenáø, který má neustále nové, ještì 
horké zboží, další hraèku, lákadlo a zejména nášup nových knih a co èíst.   
Na dovolené, o Vánocích, o Velikonocích i o víkendu.
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VRABEC NA STØEŠE

VHRSTI

Surovec – Sbírka tweetù
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PLZEÒSKÉ DVORKY

DAVID RÙŽIÈKA 

Pajda aneb Rajská zahrada 
studujících básníkù

Budova nìkdejšího plzeòského dívèího gymnázia a ještì pøedtím 
plzeòské reálky ve Veleslavínovì ulici è. 42  je už pìknou øádku posledních 
desetiletí spjatá s plzeòskou Pajdou neboli Pedagogickou fakultou. Takže 
jedna z postav filmu režiséra Tomáše Vorla Cesta z mìsta, jehož dìj se 
odehrává v okolí Rabštejna nad Støelou, odkazuje ke studiu plzeòského 
pedagogického institutu hláškou: „Pajdáááám!“ Chodbami Pajdy v èase 
mých studií procházely dnes již témìø bájné bytosti a kapacity jako napø. 
autor Slovníku cizích slov – profesor Lumír Klimeš. Na katedøe èeského 
jazyka má svou kanceláø i oblíbený literární historik Viktor Viktora. Studenti 
ho mìli a mají rádi. Dodnes si pamatuji, jak nám na jednom z prvních semi-
náøù položil sugestivní otázku o Máchovì Máji: „Co se stalo s Jarmilou?“ 
Nevìøícnì jsme se po sobì rozhlédli (dìlá si z nás pedagog legraci?),     
neb ještì ne tak dlouho po maturitì jsme mìli ze støední školy vpáleno do 
mozku to, co nakonec jeden z nás øekl: „Utopila se!“  Pedagog se po- 
usmál a chtìl vìdìt: „A jak to víte?“ Otevøeli jsme tedy Máj a pan Viktora 
nás nauèil vnímat literaturu docela jinak.

Z jiné perspektivy jsem pak èleny katedry èeštiny poznal až po same-
tové revoluci, studoval jsem na Pajdì angliètinu a zároveò pracoval ve 
studovnì nacházející se v pøízemí budovy. Háky na kruhy, trèící z vyøe-
závaného stropu, vzniklého jako škola v 80. letech 19. století a lehce 
evokujícího starou Anglii, prozrazovaly, že tu pøedtím bývala tìlocvièna.    
Do studovny, novì zde po revoluci zøízené, pøicházeli všichni uèitelé,          
k nimž èlovìk pøedtím vzhlížel skoro s posvátnou úctou, paní doktorka 
Pasáèková, Vaòková, Chýlová i další a èlovìk s potìšením poznal i jejich 
jinou stránku a hluboce lidský rozmìr.

Studovna se také stala pøirozeným centrem devadesátkové literární 
jízdy tehdejší silné generace Ason–klubu. Pajdu studovali výsostný básník 
Milan Šedivý, Vladislav Høebíèek, ze støedoškolaèek sem pøicházely             
i Milena Hasalová nebo Katka Kašáková. A kousek od studovny, pøes 
chodbu, mìl svùj kabinet básník David A. Šakal, který vynikal originálními 
nápady, jako napø. knihou básní vyrytých na vnitøní plochu narovnaných 
plechovek od piva a coly… Jó, to byl tenkrát život!

Jak to souviselo se školním dvorkem? Vlastnì dvojím zpùsobem. 
Studovna mìla problémy s vìtráním, takže za parných dní jsme otevírali 
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STANISLAV BUKOVSKÝ

Sny

dveøe, které vedly rovnou na dvùr. Mnoho studentù i básníkù èi prozaikù 
pak usedlo s nìkterou z knih, jimiž pøetékaly police studovny, pøímo venku, 
na vzduchu (s ohledem na sousedící frekventovaný silnièní pøivadìè na 
Prahu nelze øíct, že èerstvém) a sluníèku. No, a pak jsem obèas na dvorku 
parkoval svoji povìstnou žlutou škodovku 120, pøezdívanou Nejvìtší 
samohybná rychlovarná konev na svìtì (kvùli problémùm s „vaøením“ vody 
v chladící soustavì, na což byly škodovky náchylné) a nebo Žlutá ponorka 
(vìøte nebo ne, ale za silného deštì do škodovek tak nìjak zatékalo i pøes 
zavøená okénka). Bìhem dní D básníci, básníøky, výtvarníci i prozaici 
vynesli pøed zavíraèkou na dvorek svoji bagáž, nìkdo, kdo se vešel, na-
stoupil se mnou vstøíc dobrodružstvím, ostatní se vydali na vlak a všichni 
jsme se pak sešli na nìkterém z hradù a zámkù, kam jsme jezdili 
brigádnièit a užívat romantiky. Nejèastìji to byly Velhartice, tak nìjak se 
zrodilo i nìkolik roèníkù Dne poezie na velhartickém hradì.

Jednou mì napadlo vydat se dvorkem až k plotu, k místu, odkud 
zmizely nevzhledné boudy, které patøily katedøe technické výchovy (pùso-
bištì Davida A. Šakala, respektive Libora Pinla). Ohlédl jsem se a na fasá-
dì budovy navržené Moritzem Hinträgerem (navrhoval i palác Škodových 
na køižovatce U Práce) jsem uvidìl kamenného andìla držícího plzeòský 
mìstský znak. Pozdìji jsem mìl možnost prohlédnout si i nìjaké foto- 
grafie z doby vzniku školní budovy. Býval tu nádherný park. Dnes zde 
kromì vzpomínek lze najít i nìkolik krèících se soch, které zdobily dvorek 
nedalekého Wuršrovského domu v Sedláèkovce, kde sídlil dìkanát fakulty 
(pøesun plastik zapøíèinili nenechavci). Katedru historie jako by pøipomí-  
nal Zbrojnoš od Ullricha Hollanda z roku 1988, nám však pøipomínal 
obrovského humanoidního robota z nìjaké sci-fi. Studentské mládí jako by 
zhmotòovali chlapec hrající na kytaru dívce, sedící velmi natìsno proti 
nìmu. Socha se jmenuje Nedìlní odpoledne a v roce 1988 ji vytvoøil 
Zdenìk Jílek.

POSTPRAVDY

Sen je fiktivní dìj, který se nám zdá, neboli odehrává se jen jako ve 
spánku. Nevím proè se øíká, že to, po èem toužíme, je náš sen. Vesmìs 
všichni toužíme po nìèem krásném, pozitivním. A skuteèné sny bývají 
všelijaké, pøedevším nepøedvídatelné, nelogické, až surrealistické. Zkrátka 
rùzné. Hezké i hrùzné.
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Nejstarší sen, který mi utkvìl v pamìti, byl o tom, že na naší zahradì byl 
medvìd. S bratrem jsme k nìmu nenápadnì pøibíhali, abychom se ho dotkli 
a vzápìtí utekli do bezpeèí. Pak se stalo, že jsem se ho zas dotkl, on se ke 
mnì otoèil a mnì najednou jako by pøimrzly nohy k zemi. Kdybych se 
neprobudil, kdo ví, jak by to se mnou dopadlo. Nìco na ten zpùsob se mi 
pak ve snech stalo mnohokrát. Už ne s medvìdem, ale pøi jiných pøí-
ležitostech. Øíká se, kdo uteèe, ten vyhraje. A já, když už byl pokaždé 
nejvyšší èas na útìk, se v takových snech nezmohl ani na krok.

Jiný opakovaný sen byl o tom, že jsem byl nadán schopností létat, dalo 
by se øíct i levitací. Nìkdy totiž staèilo, že jsem se uèinil lehkým. V dìtství 
jsem mìl pøedstavu, že se mùžu stát dle svého pøání lehkým èi tìžkým. 
Zvedal-li mì nìkdo v souladu s mým pøáním, èinil jsem se lehkým. Naopak 
lidem mnì nesympatickým jsem schválnì ztìžknul. Ve snu pak staèilo, 
abych se stal co nejlehèím, a už jsem se vznesl. Jindy jsem létal na jiném 
principu. Totiž plaval jsem ve vzduchu stylem na prsa, stejnì jako se plave 
ve vodì. Nìkdy to šlo docela lehce, jindy jsem se musel hodnì namáhat, 
abych nešel ke dnu na zem.

Obèas se v mém snu také schylovalo k erotice. V dìtství mi staèilo nìco 
uvidìt. Pozdìji docházelo i ke kontaktu, ale když se to zaèalo vyvíjet ke 
zdárnému konci, tak jako na potvoru jsem se vždy probudil. Pak nìkdo  
øíká, že si nìèím splnil sen. Já naopak, když se mi nìco povede, mohu    
øíct: Dopadlo to naštìstí líp než ve snu. Jednou jsem taky ležel v posteli     
s královnou krásy. Potvrzuje to, co už jsem napsal na zaèátku, že sny jsou 
nìkdy nelogické. Proè bych asi tak mìl být v posteli s nìjakou vychrtlicí, 
když se mi odjakživa líbily pìkné ženské? A žádné modelky a královny 
krásy.

Také se mi nìkdy zdá o práci. Chodím v nìjaké továrnì z haly do haly, 
všude jsou zastaralé stroje a všelijaké kumbálky a zákoutí. Nìkde záøí 
roztavené železo a není tam skoro vidìt kvùli kouøi a páøe. Všichni vìdí,   
co mají dìlat, a tak pracují, jen já nevím, proè tam vlastnì jsem. Nikomu to 
ale nevadí, a tak se snažím na sebe neupozoròovat a jen tak bezcílnì   
pøecházím sem tam, odnikud nikam. Obèas jsem zas konstruktér, ale opìt 
nevím, co mám dìlat a na èem ostatní pracují.

Jednou jsem si ve snu nìjakým nedopatøením pøi štípání døíví usekl 
ruku. Nicménì štípal jsem dál, až jsem si usekl i tu druhou. Opìt pìkná 
blbost, abych si mohl useknou obì dvì, musel bych mít na zaèátku ruce tøi.

Taky jsem ve snu uvidìl prazvláštní Ledu s labutí. Pak jsem to ve stavu 
bdìlém namaloval. Byl to jediný pøípad mé inspirace snem. Zdálo se mi 
ještì leccos, ale skoro všechno jsem hned po probuzení èi o nìco pozdìji 
zapomnìl. Možná, že kdybych si to zapamatoval a pak namaloval, mohl být 
ze mne originální surrealista.
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Zase roste tráva
jako by nevìdìla
že pøijdou sena
Zase roste touha 
jako by nevìdìla
že kosa lží ji 
srazí na kolena

Teprve až 
budeš mít ústa 
plná touhy
po mém pohlaví
až tvùj ztopoøený
jazyk najde jen
slova svázaná
do roubíku mlèení
teprve pak 
øekni svým oèím
aby pohledem
tìžším všech slibù
nalehly na ty mé

Rozevøené
až do útrob
duše

Pamìtníci vyprávìjí
že v dávných dobách
neznámí lidé
na zastávce autobusu
pozdravili se
Smíøeni údìlem chvíle
než rozjedou se
do míst bez znamení
sounáležitosti

KAPKY DEŠTÌ

EMILIE ULDMANNOVÁ

Po špièkách
Oèi mìla jako jiné
Ale ten pohled!
Vedl tì 
zkrotlého psíka
Skuèel jsi a vyl
Prosil…

Ale ona už se dívala jinam

Postel s duchnou
Ranní strop sluneèný –
nebesa krumplovaná 
stínohrou záclon
møížkou háèkovanou 
peèlivou nevìstou
Tenata vzlétlých snù a
nesplnìných pøání
na vápnìném stropì

Ètu si v té bìli
cos nikdy mi neøekla
Mami 
stýská se mi

Krásné I

Chodí ve dvou
ono a já
Vidím je
ale nemusím
Slyším je
ale nemusím
Cítím je…

Krásná je vzpomínka 
která už nebolí 
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MLADÝ ZÁPAD

PERLOVÁ
Díval se na ni s odporem a cítil se sám sobì odporný. Její chùze, její 

hlas, její pøítomnost – všechno ho naplòovalo nenávistí. Trpkou a potlaèo-
vanou vnitøní vzpourou vùèi celé téhle komedii.

Sedìl na gauèi a pozoroval, jak se její oplácaná postava pohybuje ku-
chyní. Tlusté prsty mìla umaštìné a obèas si je otøela o zástìru na bøiše. 
Nepøetržitì si pro sebe cosi povídala, jako by se rozèilovala, hádala a zase 
smiøovala sama se sebou.

Pøišlo mu to nechutné. Všechno. Ona, on, tenhle den a snad i gauè,     
na kterém se polosedì rozvalil. Koupili si ho tìsnì po svatbì, stejnì jako 
celý byt, kde spolu žijí. Žijí? Spíš existují, pøežívají, obcházejí se jako lvi         
a s hraným úsmìvem èekají, až budou moci tomu druhému skoèit po krku.

„Povídám, Fanouši! To vod kluka neni hezký, že zas nepøijede. Vždy� už 
jsme ty jeho prdelky nevidìli dobrej mìsíc, co?“

„Hmm, to není.“
Vìdìl, co má dìlat; a dìlal to. Tak nìjak automaticky. Ale stejnì jako by 

ho ani neslyšela, dál si polohlasem rozumovala. Už se pøestali poslouchat. 
Co by si taky mìli øíkat? A co by mìli øíkat klukovi? Dávno to tu nesnášel. 
Tu pøetváøku, vìèné pøikyvování, povrchní øeèi o nièem. Cítil tady hnilobu 
lidského ducha. Život v rozkladu, co závistivì odsuzuje životy jiné. Trpce   
se pousmál.

Taky bych sem nejel.
„Fanouši, povídám! Budeš dneska doma, jo? Že bys moh dojíst ten 

buøtguláš ze vèerejška, co?“
„Jo, klidnì.“
Stejnì, co v hospodì... Akorát spousta jinejch zpocenejch dìdkù v ná-

tìlníkách, co si pøišli zanadávat na svý starý. Vyøvou se, politujou, daj si pìt 
šest piv a cítí se být pány všehomíra. Doma pro jistotu sjedou ženu, ráno 
sjede ona jeho a všechno je pøi starým.

Ale copa já jsem jinej? Zvíøe jsem. Odporný a nechutný zvíøe! A ani 
nevím, proè a jak se to stalo. A kdy vùbec? To jsem si krucinál pøi všech 
tìch letech za ponkem, nedìlích na nucených návštìvách pøíbuzenstva     
a procházkách na høbitov, pøi všech tìch schùzích a prázdninách u Máchá-
èe ani nevšim, jak moc se mìním?

Pøejel pohledem pøes chlupatý pupek, co se mu valil zpod košile, až       
k dìravým ponožkám. A to si aspoò nevidím na pleš... Jsem jako krtek, 
pomyslel si. Zamraèenej, nerudnej a sám sobì protivnej krtek, co se ve 
jménu sebeobìti pro blaho rodiny spokojí s rejpáním v hlínì. Nedivím se, 
jestli mì už i ona zaèala nesnášet. Taky bych se nesnášel.

HANA JEØÁBKOVÁ

Dvì etudy
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Naplnil ho hrozný vztek. Jak jen se mùže èlovìk tolik odcizit sobì 
samému? Vždy� to bývalo tak krásné... Tìch ideálù, snù, plánù! Tìch 
veèerù, kdy jsme se drželi v objetí a vyprávìli si, co všechno spolu 
dokážeme! A co jsme vytvoøili? Krtinec! A co bude dál? Umím si vùbec 
pøedstavit jiný život? Tak moc jsme si zvykli být vedle sebe.

Najednou nevìdìl, zda má zlost nebo je mu to líto, a to ho ještì víc 
popouzelo.

„Už to bude?“ zabruèel mrzutì. 
„Kdyby ses tam neválel a pomoh mi, už by to bylo!“
Sundal nohy z gauèe a šouravým krokem pøešel k oknu. Padajícím 

soumrakem problikávaly poulièní lampy a dìlaly zaprášené sídlištì ještì 
více ponurejším. Zatáhnul žaluzie a místnost se zešeøila. S tìžkým po-
vzdechem se svalil zpátky na pohovku a sáhnul po ovladaèi. Pokoj zalilo 
namodralé svìtlo a monotónní hlas moderátorky: „...poslanecká snìmovna 
hlasuje o návrhu úpravy zákona o evidenci osob samostatné výdìleèné 
èinnosti...“ Volové.

„Prosim tì, pøepni to, za chvíli je Ordinace. Tumáš a nedrob na ten 
gauè! A posuò se!“

Po ztemnìlé místnosti klouzal mdlý odraz svìtla z televize. S oèima 
upøenýma k obrazovce mechanicky ukusovala z chleba. Kdyby chtìl,    
mohl by ji obejmout, a pøece mu pøipadala tak nekoneènì daleko. S ode-
vzdanou lhostejností zaboøil lžíci do guláše. S cizí ženou v cizím pokoji...        
jak výstižné!

„Povídám, Fanouši, nemlaskej.“

POHLED
Klap... klap... klap... klap...
Vlak na chvíli zastavil. 
Petr odtrhl oèi od rozeètené stránky a zadíval se z okna. Šedivé ná-

draží, nástupištì a holubi. Pár lidí vystoupilo, pøešlo perón a zmizelo ve 
dveøích èekárny. Dlouhovlasý mladík s kytarou na zádech loudavým kro-
kem zamíøil kamsi smìrem, odkud pøijel vlak. Nezdálo se, že by nìjak po-
spíchal. Když míjel Petrovo okno, sotva znatelnì obrátil hlavu a usmál se.

Ozval se protivný hvizd píš�alky a souprava se ztìžka dala do pohybu. 
Nádraží zmizelo a za sklem se zaèaly míhat stromy. Petr je nevnímal. 
Strnule hledìl skrz okno a pøed sebou vidìl jediné. Ten úsmìv. Ten ležérnì 
zdvihnutý koutek úst. Ty tmavé uhranèivé oèi. Ten nenucený pohyb. Byla to 
vteøina? Dvì? Tøi? Opøel si hlavu o opìradlo a zavøel oèi. Vší silou se snažil 
udržet si v pamìti ten prchavý obraz.

Klap... klap... klap... klap...
„Nech toho!“
„Èeho?“
„Toho �ukání. Je to otravný.“
Hlas ho vrátil do pøítomnosti. Otevøel oèi a rozhlédl se kolem. Bylo mu, 
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jako by dostal facku od reality. Co to dìlám, nadával si v duchu. O co se   
to tu sakra snažím? Obrátil do sebe další sklenièku èerveného. Mìl chu�     
ji roztøískat o stìnu. Nepøítomnì bral ze sáèku jeden brambùrek za druhým 
a automatickým pohybem je vkládal do pusy. Co se to se mnou dìje? 
Poslední dobou mìl pocit, jako by byl navíc. Jako by sem nepatøil. Jako by 
ho už nikdo nepotøeboval.

„Petøe, pøestaò se mraèit a pojï si povídat.“
Zdálo se mu, že vybuchne. Mìl vztek. Proè by ho vlastnì mìli potøe-

bovat, když jenom sedí a mraèí se? A chtìli by si s ním vùbec povídat, 
kdyby vìdìli? Kdyby jenom vìdìli, že není jako oni...

Èím dál víc se uzavíral do sebe. Snažil se schovat. Bál se reakcí, bál se 
odmítnutí, bál se, že se nedokáže zmìnit a nenávidìl se za to.

„Jsi v poho?“
„Jasan. Pùjdu si zapálit.“
S námahou hodil na skupinku klábosících úsmìv a vyšel na balkón. 

Chladivý noèní vzduch ho trochu probral. Hluboce se nadechl a vydechl, 
aby ze sebe setøásl podráždìnost. Opøel se lokty o zábradlí balkonu           
a pozoroval svítící mìsto. Za sebou slyšel tlumený hovor a smích. Døív 
takové veèírky miloval. Mohl si vymazat myšlenky a pøehlušit úzkost. Teï je 
ale stále èastìji sám. A kouøí.

Prásk!
Uvnitø bouchlo šampaòské. Natáhl do sebe kouø a potom sledoval,     

jak se ztrácí ve tmì. Uklidòovalo ho to. Jemnì se rozpršelo. Petr pozoroval, 
jak se hluboko pod ním leskne dlažba. Vidìl sám sebe ležet na té dlažbì. 
Obrátil hlavu k svítícímu pokoji a po tváøi mu mimodìk stekla slza. 

Odhodil vajgl a vytáhl další cigaretu. Zevnitø zaèala hrát hudba. Pøesnì 
vìdìl, co bude následovat. Pùjdou tancovat, opijou se a skonèí u flašky. 
Najednou mu všechno pøišlo tak zbyteèné. Díval se na mìsto, na stovky 
rozsvícených oken, na mokré ulice. Cítil se ztracený, neviditelný a sám.

Dole projela tramvaj. Lidé hledìli neteènì skrz sebe ponoøeni do vlast-
ních osudù. Vzpomnìl si na odpoledne, vlak a kluka s kytarou. Ta vzpo-
mínka ho bolela, ale pøece na ni nemohl pøestat myslet. Vtáhl další šluk.

„Petøe, co tam dìláš? Pojï tancovat.“
Další facka. Vzpomínka se rozplynula spolu s dýmem. Ve dveøích stojí 

Terka v sukni a tílku a podle hlasu už má v sobì pár sklenièek.
„Už jdu.“
Petr zabruèel odpovìï a odklepl cigaretu. Vyhrnul si rukáv mikiny nad 

loket a pøitiskl nedopalek vedle nìkolika èervených koleèek na kùži. Bolest 
udusila zlost a pøivedla ho zpátky do skuteènosti. Otoèil se a s pøátelským 
úsmìvem vzal Terku kolem pasu.

„Pùjdem?“
Z reprákù zní Lana Del Rey. Na stole stojí prázdné lahve od èerveného. 

Z otevøených dveøí na balkón je slyšet rytmický zvuk deštì.
Klap... klap... klap... klap...
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(NE)KRITICKY

„Co ještì / koluje v žilách / kde doutná oheò…“ (V žilách doutná oheò). 
Tuto otázku klade zkušená autorka Vlasta Špinková jako otázku øeènickou 
a já doufám, že pøi odpovìdi sama sobì nebyla pøíliš nihilistická. Na 
základì veršù její knížky Opuštìné doupì (NAVA, Plzeò 2019), které byly 
inspirovány obrazy slavné èeské surrealistické malíøky Toyen, bych ale 
odpovìdìla, že v takových žilách kolují ještì dobré tøi litry fantazie, dva litry 
inspirace a nejménì litr originality.

Aèkoli obrazy Toyen v knížce nevidíme, básnì tvoøí zcela samostatný 
umìlecký celek s obdivuhodnou jednotou co do obsahu i výrazu. Jde o me-
ditativní lyriku jdoucí po vrcholové stezce s lyrikou intimní. Ovšem oproti 
jiným se nám autorka nezpovídá ze svých životních štrapácí. Dokáže to,   
co dìlá intimní poezii obecnì sdìlnou pocitùm ostatních lidí: vystihne    
svùj pocit a slovnì jej pojmenuje témìø „objektivnì“. Že to nejde? Tak jen 
se zaètìte. „Èas ještì víøí / valèíkovým rytmem / pak pøijde závra� / sucho   
v ústech // Výkøik / se rozbil o zámlky // Na skle otisk rtù / s pachutí / 
vypitých alkoholù // Kolem jen ticho / záchrana v nedohlednu“ (Návštìv-
nice závra�).

Sbírku tvoøí 34 nerozsáhlých básní, psaných naprosto zvládnutým kon-
zistentním volným veršem; nikde nepøechází v nahodilé použití rýmu, jeho 
slabièný rozsah je obdobný ve všech textech, rozložení verše vhodnì 
akcentuje významy slov tvoøících základ básnického obrazu. Volba slov je 
velmi propracovaná, struèný výraz pøesto pùsobí naprosto samozøejmým, 
nestrojeným dojmem – snad to tak lze øíci nad lyrickými texty. Básnì nesou 
názvy, které vystihují jejich téma – jak jinak, jsou to názvy obrazù malíøky 
Toyen, jak o tom ètenáøe informuje básníøka ve svém prologu. A myslím,   
že prolog je to velmi vhodný – tak víme, proè autorka texty psala, na co    
se mùžeme po první èetbì ještì tìšit, totiž konfrontovat texty s obrazy,  
tedy pokud budeme mít trpìlivost s vyhledáváním v Googlu. „A jestli   
nìkde samota / v které se nehledáš / Co s tím? // Ani se neptám / na 
obrazy / pøi pádu z výšky mraèen // Ani se neptám / po konejšivém bezèasí 
// v prachové peøinì snù // Ani se neptám“ (Mlhy samoty)

Sbírku, aèkoli je koncipována jako jeden jediný celek, lze podle mého 
obsahovì rozdìlit do dvou èástí: první tvoøí intimní lyrika, místy s erotický-
mi motivy, druhou lyrika spíše meditativní s tematikou øeknìme každo-
denního lidství – z každé èásti jsme výše odcitovali celou báseò. Tato  
druhá tematická èást zachycuje prožitky asi každého z nás – pøi vstává-    
ní do nového dne (Vstávají za úsvitu), naše každodenní rituály, malé     
strachy a báznì (Cigaretový dým, ...a další láhev rumu), naše nedostatky   

ILONA GRUBEROVÁ

Nultá hodina dne 
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a pády (Za propastmi v nás samých), naše samoty (Mlhy samoty, viz výše).
Mezi texty je také báseò prozrazující, jak autorka pøetavuje své myšlen-

ky do slov. Jak se rodí ty jemné intimní obrázky Vlasty Špinkové? Tento-
krát ovšem neèekejte žádnou ódu na básnictví èi básníkùv údìl, ani opì-
vání nesmrtelnosti veršù trvalejších kovu. Jde o subtilní pozastavení se       
a popøemýšlení nad tím, jak se to vlastnì stane, že slova najdou svùj úèel.

„Jestli má køídla / pøiletí / ale svùj pøíbìh nedopoví / Nedostateènost   
slov / zmrazí ji v rozletu // Teprve / v prostorách bez møíží / rozpovídá se /           
a dokonèí smysl / ukrytý v záhlaví…“ (Èekaná na myšlenku).

Básnický výraz Vlasty Špinkové je založen na použití pøedevším neo-
tøelých personifikací, které pak (anebo pøedem) dále rozvine. Vzniká tak 
živý, barevný obraz, který si každý ètenáø mùže svou fantazii, životní 
zkušeností èi aktuální náladou dotvoøit po svém. „Pøesto / na vzdáleném 
horizontu / položí se jitro / do záhybu šatu...” (Mezi dlouhými stíny), „Možná 
že ticho nezurèí/ jenom si jemnì pobroukává...“ (Krásná otvíraèka).

Pokud bych mìla poukázat na urèitý ponìkud variabilní moment pøi 
ètení textù za sebou (nikoli tedy s kávou mezi jednotlivými básnìmi) byla 
by to velká nesourodost básnických odkazù, reminiscencí na velmi roz-
dílné látky. Tak napø. na stranì 12 se rozpomeneme na Adamovo žebro,   
na ptáka Ohniváka, dále na kouø Armageddonu, na Hamleta èi na teorii 
relativity. Na druhou stranu jednotícím momentem mùže být jakási 
podmalba mnoha textù obrazy noci, tmy, respektive svítání èi slunce. Aèkoli 
tedy pøevládají noèní scenérie, abychom si pomohli výrazem z malíøství, 
nálada rozhodnì není depresivní èi vùbec nìjak smutná. Z tohoto úhlu 
pohledu je otázkou volba názvu sbírky – Opuštené doupì. Ano, je to 
zároveò název poslední básnì sbírky, pro mì však vyznívá jednoznaènì 
pochmurnì, což mùže vést k tomu, že si sbírku vezme do ruky ètenáø,  
který baží po depresivnìjším, než jen lehce existenciálním vyznìní textù. 
Ovšem je možné, že míru deprese ve sbírce posuzuji z hlediska básníøky 
chybnì a básnì poslední èásti knížky mají  být vnímány temnìji. Konec 
koncù každý sice vstává jinak, pøesto každý si mùže v tìchto verších najít 
právì to své ranní já. „Pomalé kroky svítání / Na modré korouhvièce / 
signály / z údolí mlh //  Množina prùniku / na horizontu slov / Nádech a vý-
dech / v prùseèíku / nulté hodiny dne.“  

OLDØICH PETR

Nebyli jste v Nebílovech?
Byli, urèitì byli, možná dokonce i mnohokrát. Jenže v èervnu letošního 

roku došlo v Nebílovech na svého druhu polopohádkové „bylo nebylo“: 
konala se v nich totiž knižní vernisáž (radìji neøíkejme „køest knihy“) 
publikace nemálo výjimeèné a ojedinìlé. Vskutku: který básník (zvláštì 

ZPÌTNÉ ZRCÁTKO
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západoèeský) se mùže pochlubit tím, že mu v pøedveèer životního jubilea 
vyjde ve skvostné úpravì opulentní „sebraný spis“ (de facto peèlivý výbor) 
jeho dosavadní tvorby? Natolik rozsáhlý, že se do nìj už za žádnou      
cenu nevešly autorovy práce esejistické, kunsthistorické a další, nemluvì    
o raných juveniliích a pohøíchu i o mnoha pozdních juveniliích? Máme na 
mysli plzeòského rodáka a delší èas již š�áhlavického poetu celorepubli-
kového významu Iva Hucla, leè bez prodlení pøipomeòme, že jde o tvùrce, 
který se ani nechlubí, ani nehonosí, ani nenaparuje: to ani v nejmenším. 
Pouze od mladých let píše a píše dobøe a je dobøe, že dobøe píše a píše.   
A že bude dobøe, ba možná lépe a nejlépe i nadále. Vraceje se s pohledem 
smìøujícím vpøed i ke svým moudøe sdíleným nìkdejším poèátkùm.

Co ale bylo konkrétním støedobodem jednoho èervnového pozdního 
nedìlního odpoledne na zámku v Nebílovech? Nuže, kniha textù Iva Hucla, 
nazvaná Návrat ke kruhu, pøedstavující ètyøicetiletou tvùrèí práci tohoto 
básníka, esejisty a kurátora (jakož i zakladatele legendární Bezejmenné 
èajovny ve Š�áhlavicích). Publikace vyšla ve stejnojmenném nakladatelství 
(tedy v Bezejmenné èajovnì) a v rámci stejnojmenné edice, èítá ne víc než 
472 stran (!) a ilustrace pro toto vydání poøídil plzeòský vysokoškolský 
pedagog František Steker, jehož doménou bývají kresebné realizace          
v prostoru. Pokud dnes bezpoèet básnických sbírek nebo sebrání vychází 
bez sebemenšího dovìtku, Huclùv Návrat ke kruhu má doslovy hned tøi: 
duchovní „dálnìvýchodní“ a pozemsky metafyzický, dále literárnìhisto- 
rický (autorovo dílo si takové zaèlenìní do vývojového pùdorysu soudo-
bého básnictví plnì zaslouží), posléze muzikologický z pera erbovního 
hudebního kritika Pavla Klusáka. Málokterý básnický sebraný spis obsa-
huje i øadu dokumentárních fotografických momentek: tento ano. Ještì 
dodejme, že o grafický návrh knihy se zasloužilo renomované dueto 
Bušek&Dienstbier.

Až pìt set stran Huclových básní pøilákalo do západoèeských Nebílovù 
nikoli pìt set, ale veledostatek návštìvníkù, takže zámecká galerie takøka 
praskala ve švech a židle musely pøirùstat rychleji než houby po dešti.       
K uvítání knihy veršù pøispìl i svìží hudební doprovod (pøipomeòme aspoò 
saxofonistu a klarinetistu Marcela Bártu). Vlastní vítání „Návratu“ mìl na 
starosti Jakub Doubrava za pøispìní loutek z Jávy, které vlastnoústnì 
recitovaly nìkteré autorovy texty. Literární podveèer záhy vyústil v literární 
veèer a návštìvníci mohli obdivovat i historicky první výstavu autorových 
samizdatù z osmdesátých let. Nepíšeme recenzi Návratu ke kruhu, proto 
pouze shròme základní poznání, že jde o „nevšední knihu transformace     
a vnitøní promìny, o knihu o návratu k prostému žití a k ratio essendi v nás“ 
– v tomto pøípadì navíc k básním, „které svìt nepopisují, ale vidí“. 
Doplòme, že ho sice i umìøenì popisují, leè vùèihlednì vidouce a vìdouce.
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JANA HORÁKOVÁ

Za vším hledej èlovìka
A samozøejmì, že ženu. Tou ženou je prozaièka Jitka Prokšová, která       

v závìru roku 2019 vydala v nakladatelství NAVA sbírku povídek nazvanou 
Samotní lidé. Smutný osamìlý èlovìk èi dvojice jsou spoleèným motivem 
všech patnácti krátkých próz. Autorka se jako ve svých pøedchozích dosud 
vydaných knihách i zde zamìøuje na mezilidské vztahy. Více než polovina 
jejích psychologicky ladìných povídek již vyšla v prùbìhu uplynulých deseti 
let na stránkách literárního mìsíèníku Plž, tøebaže nìkteré pod jiným 
názvem – v únoru 2010 povídka Pád, v záøí téhož roku Mrtvej èas, o rok 
pozdìji v letním dvojèísle Èervená øeka. Próza Cestou k oknu vyšla v èerv-
nu 2012 pod názvem Rozhodnutí a tøetí ze souboru uvedeného v publikaci 
Samotní lidé jako Tøi pøíbìhy pod titulem Akio a Isao v létì roku 2015. Také 
první ze tøí pøíbìhù byl v Plži 11/2018 uveden s pøíhodným názvem 
Šedorùžový soumrak. 

Tøebaže se lze v souboru Samotní lidé setkat ještì s texty Splnìné 
pøání (Plž 11/2018), Váj (Plž 4/2018) a Hra na schofku (Plž 11/2019) svìd-
èí kompozice o peèlivém výbìru literárních miniatur vznikajících v posled-
ním desetiletí. Celek pùsobní kompaktnì, stylovì vyrovnanì, krátké vypo-
intované útvary autorce sedí. Vylíèená atmosféra jediného dne, nálady, 
popisy prostøedí èi pocitové vnímání a myšlenkové pøerody ústøedních osob 
(ve dvou pøípadech je zvolena zvíøecí personifikace) a dìjù odehrávajících 
se v krátkých èasových úsecích – vše smysluplnì pøevažuje nad dialogy. 
To je osobitou parketou Jitky Prokšové. 

Troufám si øíci, že kniha Samotní lidé patøí k nejlepším z pomyslného 
autorèina pera. Estetický soulad s textem navíc podtrhují fotografie Evy 
Hubatové dokonale uvádìjící a ilustrující jeden každý pøíbìh. Stejnì 
pøitažlivá je i obálka a dùvìru vzbuzující pevná vazba publikace.

Jedna drobná vada krásy se nicménì, jak už to bývá, do sváteèního 
setkání s Huclovými verši mrška vloudila. Zúèastnilo se ho habadìj lidí od 
kumštu – umìním poznamenaných a kreativnì èinných –, leè návštìvní-   
ka literárního abychom mezi nimi hledali s lucernièkou a nešálil-li nás         
zrak, postøehli jsme jednoho jediného. Pøitom šlo o slavnost západoèeské 
poezie, o událost, jíž v západoèeském kulturním regionu pøinejmenším       
v tomto tisíciletí nebylo a není rovno. Nezbývá než tìm, kdo se k této osla-
vì básnického tvoøení nejpravdìpodobnìji z nejprofánnìjších dùvodù laxnì 
otoèili zády, adresovat tuto autorovu poetickou výzvu: „Prosím, nedotýkej 
se tìchto básní / tìch kamenù, slunce a vody / tìch vzdušných zámkù 
snìní.“ A� mùže Ivo Hucl v rozjímání utkat i svùj další básnický spis.
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Petr Bergl (1960 Plzeò) - provozovatel autoškoly, prozaik
Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) - výtvarník, prozaik a publicista
Václav Gruber (1953 Plzeò) - lékaø, prozaik, žije ve Stodì
Ilona Gruberová (1970 Plzeò) - pedagožka a kulturní publicistka
Jana Horáková (1958 Plzeò) - redaktorka
Hana Jeøábková (2002 Plzeò) - studentka konzervatoøe, žije v Nezvìsticích, 
v Plži debutuje
Tamara Kopøivová (1962 Plzeò) - odborná asistentka Ústavu jazykù LFUK, básníøka
Daniela Kováøová (1964 Ostrava) - právnièka, prozaièka, žije ve Štìnovicích
Oldøich Petr (1946 Praha) - pseudonymní publicista, žije na støedozápadì Èech
David Rùžièka (1969 Plzeò) - pedagog, publicista a básník
Jan Sojka (1973 Plzeò) - pedagog, básník, prozaik a dramatik
Václav Štrunc (1983 Plzeò) - terapeut, básník
Emilie Uldmannová (1949 Plzeò) - pedagožka, básníøka
Vhrsti (1975 Rokycany) - pseudonymní výtvarník, spisovatel, grafik a ilustrátor, 
žije ve Strašicích
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