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OBSAH EDITORIAL

Jana Horáková

Laskaví a vážení ètenáøi, vìøím, 
že budete v nadcházejícím novém 
roce ještì laskavìjší a urèitì váže-
nìjší, protože všichni se potýkáme    
s nelehkou životní situací, na niž si 
jen málokdo zvykl. Nìkdo ji vnímá 
jako ohrožení, vìtšina si uvìdomuje 
nejistotu vìcí pøíštích. Ne tak Plž, 
vstupuje do jubilejního dvacátého 
roèníku pln odhodlání a textù svých 
pøispìvatelù – s poezií, prózou, ese-
jistikou i s (kresleným) humorem. 
Kromì rubrik obvyklých a tradièních 
budou vás letošním rokem pravi-
delnì provázet Tereza Herzogová      
a Karel Hrubý ve dvou nových autor-
ských rubrikách nazvaných Baby 
boom a Zhruba tak o životì.

Z èásti je toto èíslo vìnováno jubi-
lujícímu bohemistovi Bohumilu Jirás-
kovi. V dobách plžího mládí v plzeò-
ském literárním mìsíèníku uveøejnil 
kromì øady recenzí a literárních re-
flexí 33 fejetónù a publikoval 11 krat-
ších próz. Byl prvním laureátem Cen 
Plže za prózu a v kategorii esejistiky 
získal v roce 2008 Èestné uznání. 
Spolu s Karlou Erbovou mu pøejeme 
porozumìní a výdrž. 

Do první èísla roku 2021 kromì 
stálice Stanislava Bukovského dále 
pøispìly i tøi ženy: symbolicky lau-
reátka první Ceny Plže za poezii 
Kvìta Monhartová, dále debutující 
píšící lékaøka Zdenka Ulèová-Gallo-
vá a na Mladém Západì vítáme 
plzeòskou konzervatoristku Viktorii 
Kubálkovou – obì s krátkými tak tro-
chu ještì povánoènì nostalgickými 
prózami.

Vìrní abonenti i ètenáøi nahodilí, 
prožijme ten nový rok všichni ve vzá-
jemné soudržnosti.
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POEZIE

KVÌTA MONHARTOVÁ

Bìh svìta
Jarní

Borovice sedí na bobku, má pìkný výhled.
Nízká tráva kolem se upøímnì smìje.
Vùbec jí nevadí šrám stezky pøes tváø.

Na tmavém pozadí køovisek se bìlají jehnìdy,
ale jen chvíli, protože muži s pilami už jsou tady,
s bzukotem vèelího roje se pustili do zarostlého tìla.
On teï má jinou! Opravdu?
Jo, jo, jo. Hned tady za rohem.
Bílé teèky a èárky se ve vìtru pohybují.
Chodí tam vždycky dopoledne.
Vidím jeho tmavou siluetu v oknì.
Podivný klidný èas se rychle zmìní,
úzkým prùhledem køovisek je vidìt ohrada,
ostrá, nepøátelská, náznak pro obraz.

Trávníky jsou nízké s neprobuzenou zelení,
která v sobì zatím nese spavost zimy.
Ale ve vzduchu už panuje velké oèekávání.
Je ticho, nemám puštìné rádio ani televizi,
jen šum v uších mne podivnì naplòuje.
Natahuji ruce, mohu se dotknout stolu, skøínì.
Dotknu se køesla, je mìkké, je to jen køeslo.
Co hledám, ano, pøedstava je tam v dálce,
hladila jsem záda, ruce, nohy s drsnou pleti.
Hladila jsem je, líbala jsem je, byla to skuteènost?
Byla to tìlesnost pod mýma rukama nebo socha, 
která se dotykem ztrácela v bìlostném svìtle?
Protože zùstal jen obraz vzdalující se postavy.

Takøka pøed oèima se keøe obalují pupeny,
v nejbližších dnech se rozvinou do zelenì,
která se bude neuvìøitelnì rychle a drze mìnit, 
ztratí nerozhodnost, hladovì se rozšíøí,
vyrazí ti paletu z ruky, na vlastní kùži poznáš,
jak je tìžké navrátit obrysy svìtla svìtu.
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Ranní mìsto je mìsto ptákù, rozpustilých ptákù, 
ale i míhajících se nohou, ještì zabalených postav,
sklonìných hlav, z kterých jen tu a tam zasvítí oèi.

Masky

Všichni se skryli.  Ze strachu nebo pøed strachem.
Masku na oblièeji, za nehty zaschlá krev.
Neznámý pach vsáklý do obleèení.

Skrývané tajemství v seprané košili.
Ctíš osobitost vzrušení. Staèí jeden telefon
a ty schováváš tohle chudinské jídlo do kapes.
Kapsy jsou dìravé, øeèi se vedou a rychle vypadávají.
Nevyhnutelný závìr: otázka, proè se svlékáš?

Sedím na lavièce a èekám. V tašce mám pro tebe èin.
Dospìla jsem k závìru nevyhnutelnému.
Tøeba násilím, ale strhnu ti masku, abych vidìla cetky,
které neustále skrýváš a tvrdíš, že to jsou dùkazy.

Zlata

Zlato se snáší ze stromù, hnìdne, 
ztrácí na objemu, na váze, ztrácí na cenì.
Tak snadno se mìní hodnota,
staèí jen zafoukat vítr.

Pøed polednem mìøitelného dne
vstal ze židle a pøistoupil k ní. 
Èelo mìla chladné, již nedýchala.
Lehkému vánku jsi se, Zlato, poddala.

Jsou místa, kde louky, pole ztrácí barvu,
èas ji vypil, nebo mu byla dobrovolnì pøedána.
Èetla jsi rukopisy štìstí, vypadly ti z ruky,
shýbla jsi se a záplava vlasù ti spadla pøes oèi.

V zimì jsou k vidìní i koberce zelené, š�avnaté zelené,
do které by se èlovìk mohl položit a zapomnìl na èas,
obtiskl tìlo a klidnì si pohrával s myšlenkami,
které bloudí bez cíle, jen ruce by se tiskly k sobì.

Ale listy jsou stále ještì na chodníku,
lehce praskají pod našima nohama,
i lehce kloužou jako rozdrcené sladkosti.
Holé stromy jsou naloženy na modré obloze.
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Pozdì v noci spíše k ránu jsme dorazily ke dveøím bytu.
Ještì rozesmáté jsme co nejrychleji vklouzly do postelí.
Nespavost má nìco do sebe, prodlužuje pøeskupení dne
i køehkost malovaného obrazu našeho èajového obøadu.

Vidím jej stát na stojanu a lehce svìtélkovat v ranním šeru.
Èaj je nahoøklý, lístky na dnì šálku jej milostnì barví.
Køehký porcelán propouští svìtlo tìla i svìtlo hustých vlasù,
vlasù, které tì pro nás zahalily už jen do obrazù a vzpomínek.

Podzimní

Kdo pomùže kentaurovi s úvìrem?
I pøi nezranitelnosti stále hrozí nebezpeèí šípu.
Kdo klepe, bude mu otevøeno.
Kdo umí svléci netrpìlivost
a požádat o mimoøádnou dotaci?
Rozporovat pøitom náklady na energii,
tìlesné funkce požádat o plány prostoru
k umístìní mìøících pøístrojù.
Topení v kolenì je ale vydatné,
pøekonává i poruchu v inženýrských sítích.
Se zamženým zrakem èekám na verdikt.

Bìhem 24 hodin napršely z nebe 2 metry vody.
Lampa je už zase slunce, žlutý kruh na tmavém pozadí.

Stromy se vypínají na špièky, zemì je drží pøi zemi.
Stromy se vypínají na špièky a hned se jim na krk povìsí
papíroví draci, aby se také koukli na èistou oblohu.
Stromy se vypínají na špièky a nesou si s sebou potøebu 
dostat se ještì výše. Napoèítám desítky jejich rukou. 
Èisté svítí na tmavém pozadí.
Ukazují v náhlém popudu tøeba dlouhý nos, 
chvìjivost vzduchu nebo tleskot køídel.

Mám pøed sebou vlny žlutého moøe
jako vybledlé kopce pouštních dun.
Mám pøed sebou vlny tmavé zeminy
jako prostøedky pro vlnící se absurditu.
Hukot tìžkých strojù zanechává za sebou 
hluboké rýhy v pokoøe i banalitì myšlení.
Sedím na lavièce, kolem mne pochodují postavy.
Líbivì, nelíbivì pohybují se na rozoraném prostoru.



5

PRÓZA

ZDENKA ULÈOVÁ-GALLOVÁ

Takhle už to dál opravdu nejde

Sluneèní vlasy pronikají mezi oblaky 
a zachycují se na vlnivých kopcích obzoru.
Podzimní kontrast zelení modeluje krajinu.

Zalesnìný kopec nestaèí vlaku,
utíká rychle i mým vzpomínkám.
Ale byla tam pøece kamenitá cesta
a schody z koøenù, hlasitý dech.

Bìh svìta prý pohání láska. 
Proè jdeme èím dál pomaleji,
když hlava je lehká, tak lehká.

Právì jsem byla vyzvána k mikrofonu povìøeným pracovníkem našeho 
odborného setkání, abych pøednesla svùj názor na stávající léèbu. Poslu-
chárna obsazená do posledního místa, zraky úèastníkù semináøe sledují 
moje vzedmuté bledìmodré sako, které je prozatím uprostøed ještì pevnì 
uzavøené, možná jim ladí i moje stejnobarevná dlouhá suknì. Jakmile sly-
ším svoje jména, temperamentnì vyskakuji ze své židle u pøedsednického 
stolku, na rtech úsmìv Amerièana, který však záhy zmizel. V tom kritickém 
momentì jediný ozdobný velký lehce prolamovaný knoflík, který doposud 
držel kabátek pohromadì, vylétl rychlostí mého zdvihu a pøistál v první 
øadì. Hbitá ruka profesora Bílého letící vìc zachytila a pak trpìlivì èekala 
na konec mého vystoupení. Mezitím se ale moje velká prsa rozlezla do 
stran a já v lehkém neklidu skrytém jemným tápáním po okrajích saka         
a stálým instinktivním pøibližováním jeho obou okrajù k sobì nakroèila         
k pultu pro pøednášející a odtud se celou dobu nehnula.

„Zdeni, dostali jsme nové zboží, nepotøebuješ nìco na sebe?“ zavolala 
moje kamarádka Kristýna, která má menší, ale výbornì zásobený butik       
s odìvy praktických velikostí 36-54. Krista je skvìlá žena s vytøíbeným vku-
sem, s pøesvìdèivou dùrazností obchodníka a s okem ostøíže. To sako veli-
kosti 54 mi opravdu ještì pøed tøemi týdny úžasnì padlo, proto jsem si ho 
taky právì pro blížící se vystoupení, dnešní pøednášku, vybrala. Nesnáším 
ta naleštìná a vyzývavá zrcadla v kabinách pro pøevlékání. Kristýna je    
tam má umístìné do pùlkruhu, takže a� se obrátím na jakoukoliv stranu,          
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tak vidím svoje silná stehna, balónkovitá lýtka a pøekypující obrovský, 
ale kupodivu stále pevný zadek, ohnutá záda a mírnì pokleslá tìžká 
prsa. Nenávidím tyhle pravdivé pohledy.

Moje kyprost je tak praktická akorát pro moje dìti, které se se mnou 
rády mazlí a schválnì na mì padají, ale když dopadnou, tak naštìstí  
vždycky do mìkkého. To se jim zaruèenì líbí a já mám zase na druhou 
stranu jistotu, že nebudou mít od mých kostí modøiny a boule, když 
spoleènì vyvádíme…

Po pravdì – pro mì je ale nejhorší léto a pláže. Ráda totiž plavu      
v litické pøehradì u hráze, kde je èistší voda, dojedu si tam obèas 
kajakem. Miluji ale i moøské vlny a jejich pøekonávání. Ale dostat se na 
jakoukoliv pláž, vìtšinou plnou lidí, kde se procházejí krásné mladé 
štíhlé holky a ještì krásnìjší pohlední mužové, pùsobí na mì silnì 
depresivnì. A to jsem vymyslela, že pøes svoje dvojdílné svisle pru-
hované plavky a se svými tøiceti kilogramy živé váhy navíc pøehazuji 
ještì fialkový koupací pláš�, který zakrývá moje statné tìlo od hlavy    
až ke kotníkùm. Dojdu s hlavou vztyèenou ke bøehu, na oèích tmavé 
brýle, pak se nenápadnì rozhlédnu kolem, a když vidím, že moje 
zahalená hora tuku doèista nikoho nezajímá, rychle odhodím 
maskovací hadøík a skoèím šipku – v té vodì se pak koupu, plavu, 
rochním nekoneènì dlouho – vlastnì tak dlouho, dokud vìtšina lidí    
už neodejde domù.

Moje znaèná nadváha obèas probudí k lehké bolestivosti moje   
levé koleno a to zvláštì v dobì, kdy napøíklad musím vaøit. Lednice      
s mrazícím pultem, dále brambory, zelenina, jablka, pivo, minerálky, 
kompoty jsou uskladnìné ve sklepì. Výhoda – je tam chladno, nevý-
hoda – když nìco zapomenu vzít ze suterénu do kuchynì, musím        
z prvního patra dolù, a to pro mì znamená dvacet schodù tam a dva-
cet zase zpátky, a to i nìkolikrát. A protože žijeme s našimi belgic- 
kými ovèaèkami, Arankou a Izarkou, které nás doprovázejí èasto i do 
sklepa, ušila jsem jim pøes záda praktický pøehoz pod bøichem spojený 
suchým zipem a s velkými kapsami, do kterých snadno vložím sáèek     
s bramborami, kompoty nebo èokolády, pivo, ovesné vloèky nebo rybí 
konzervy nebo… ty naše psí holky totiž ty kamenné schody vybìhnou 
rády a hlavnì jako nic.

Aranka i Izarka také bystøe reagují na pokyn „Podej“ – dìsná 
výhoda, že se nemusím tak èasto ohýbat – když mi upadne rukavice 
nebo èasopis nebo èepice nebo… ochotnì uchopí vìc do své mordy     
a podají… ale když mi upadne napø. vuøt nebo kousek jiné pochutiny, 
to rozkazu obì v žádném pøípadì nerozumí.

Strašnì nerada vaøím, umím vlastnì asi ètyøi jídla, která chytøe 
doplòuji rùznými pøílohami, takže nakonec tìch jídel umím tøeba 
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dvacet. A když se tak nìkdy toèím v té naší kuchyòce, tak èasto schválnì 
ochutnávám.  Jedla bych od rána do veèera, protože jsem si namluvila,     
že nepoci�uji sytost. Jsem vlastnì poøád hladová – a je-li na stole èoko-
láda, nehnu se z místa, dokud ji nesním.

Miluji zimu a hlavnì sjezdové lyžování. Moje nadmìrná velikost je v té 
dobì šikovnì ukryta v teplých èerných kalhotách a v bundì svítící na sva-
hu jahodovou barvou, tváø je skrytá v lyžaøských dvojvrstevných brýlích       
a fixovaná bílou pevnou helmou. Pokaždé si ale na svahu v duchu opakuji: 
Nesmíš upadnout, a také si v tom bílém království pro sebe zdùvodòuji: 
Protože sama nedokážeš vstát.

I v tomto roce jsem sebou takhle na pìkném pøíkrém, místy zledo-
vatìlém svahu jinak dobøe upravené italské sjezdovky buchla na bok, 
osamìlá nízká borovice deset metrù nade mnou. Ležím, snažím se 
nadzvednout z levého boku, každý neobratný pohyb mì sune pomalièku 
dolù, nedokáži pøitom ani dosáhnout na sjezdové boty, abych je uvolnila      
z vázání. Tak si na té hoøe asi dvì minuty ležím, špièky lyží už vpøedu 
zkøížené, levá hùlka trochu pokøivená, když se náhle objeví ochotný 
sjezdaø. Zastaví a snaží se mì vytáhnout za ruce do sjezdového postoje. 
Nejde mu to, tu k nìmu spìchá další lyžaø v èervené bundì, zøejmì 
kamarád, domlouvají se spolu pološeptem, když ten druhý se snaží zved-
nout moji pánev zezadu a v tom úsilí pak najednou nahlas vypálí: „Ty vole, 
ta bába je ale tìžká…“ Radìji trochu funím, dìlám, že vùbec nerozumím    
a jsem dìsnì ráda, že mi na tìch bílých svazích právì teï lehce proslu-
nìných nevidí ti kluci do zpoceného rudého oblièeje. Když už stojím pevnì 
a šikovnì, stydím se promluvit k tìm zachráncùm èesky, tak radìji obì-   
ma klukùm rychle dìkuji: „Molto grazie, ragazzi, molto grazie…“ a ujíždím 
rychle z místa pryè.

V ten den jsem volala své sestøe Jaroslavì, když jsem pøišila velký 
ozdobný knoflík trochu blíže k okraji saka: „Mám vyøídit pozdravy od Kristý-
ny… koupila jsem od ní pìkný komplet… máš se také pøijet podívat a nìco 
si zakoupit na sebe.“

„Tak se do nìho oblékni a pošli foto.“
Obleèená do nového bledìmodrého saka a suknì, pak i kalhot jsem     

se hrdì postavila na válendu a poprosila manžela, aby ten mobil dobøe 
namíøil, nìkolikrát zmáèknul a udìlal nìkolik snímkù.

Záhy jsem dostala zprávu: „Milá ségro, kostým fakt pìkný, gratuluji, ale 
ještì bych opravila pár malièkostí jako zmenšit zadek a prsa, levé oèièko 
trochu doprava, svislé koutky nahoru, nos trochu…  no uhladit jeho špièku, 
tváøièky trochu zrùžovìt a vùbec… celej ten ksicht vymìnit…“

A tak jsem jí odepsala: „Tak už to dál opravdu nejde, zítra jsem objed-
naná na plastickou chirurgii!“
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Balvan
BOHUMIL JIRÁSEK 

Sedìl jsem na velikém balvanu na vrcholu vysoké skály, jejíž dlouhý      
a pøíkrý sráz letìl nìkam do údolí. Byl odtud krásný výhled. Do dáli se vlnily 
už mírné pásy vrchù porostlých lesy. Vybavoval jsem si, jak to tam asi    
voní jehlièím, ale tady to vonìlo vzduchem volných nebes. Umanul jsem si, 
že tady na vrcholu skály vytesám z toho ohromného balvanu na místì 
sochu. A� tu jednou náhodné návštìvníky pøekvapí jako zvláštní pøelud. 
Nebude to moje první socha, ale chci, aby to bylo moje životní dílo. Tahle 
pøedstava mne stále zneklidòovala, i když jsem byl už dávno v údolí a díval 
se do tìch výšin k nebesùm. Slunce právì zacházelo za horu a mìl jsem 
pocit, že kolem balvanu kreslí svatozáø. Až dám tomu balvanu obživnout, 
bude to impozantní. Nad hlavou mi zamával køídly nìjaký dravec, chce se 
mi øíci orel, ale orla jsem tu nikdy nevidìl, tak to bude asi nìco skrom-
nìjšího, avšak stejnì hezkého a vznešeného. 

Doma jsem si pøipravil náèiní na nároèné opracování kamene. S tak 
ohromným balvanem jsem nemìl ještì žádné zkušenosti. Tvùrèí neklid 
mnou podivuhodnì cloumal, ale také jsem se bál, jestli tak zvláštní úkol 
zvládnu. Stále jsem v pøedstavách vidìl pøed oèima tu horu a to mé impo-
zantní dílo na jejím vrcholu.  Rvaly se ve mnì dvì protichùdné síly. Jedna 
mì hnala na vrchol skály, abych okamžitì tvoøil dílo, na kterém budu 
pracovat asi desetiletí, ta druhá síla mi bránila tam vstoupit z ostychu pøed 
nìjakou posvátnou úctou k velebnosti pøírody i k té soše, kterou jsem už 
zøetelnì vidìl v obrovském balvanu. 

Náøadí jsem už mìl asi mìsíc pøipravené, jen jsem se stále neod-
hodlával vydat se na cestu. Dokonce jsem si nacházel rùzné výmluvy. Buï 
jsem se necítil duševnì v kondici, nebo se mi zdálo, že jsem asi trochu 
nemocný, pøípadnì jsem se domníval, že musím èekat na nìjakou   
zprávu, kterou mi pøinese listonoška v dopise, pøestože jsem netušil, jaká 
by to mìla být zpráva a od koho. Zkrátka jsem si jen vymýšlel a zdù-
vodòoval tak svou nerozhodnost. Nakonec to volání bylo pøece jen silnìjší. 
Vzal jsem tìžký batoh na záda, vedle náøadí tam bylo i pití a jídlo, a už mì 
nikdo neudržel. Rychlým krokem jsem procházel údolím, nikoho jsem 
nevidìl nebo nevnímal, a za chvíli jsem stoupal po stìnì skály. Nejsem 
žádný horolezec, taky to nebyl horolezecký výstup, docela dobøe se mi      
tu šlo po úzké pìšinì vyšlapané možná zvìøí, nejprve mezi vysokými 
smrky, výše už jen mezi keøi, køovinami a chudou trávou. Pøed vrcholem 

JUBILEUM
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byla už jen holá skála. Byl jsem tak nedoèkavý, že jsem neubral na 
rychlosti chùze, naopak jsem asi stále více pospíchal, ale silnì jsem se 
zadýchal. Dorazil jsem ke svému balvanu, zmožený jsem si lehl na záda, 
zhluboka dýchal a rozhlížel se po modrém nebi. Když jsem svùj dech 
zklidnil, zadíval jsem se koneènì na cíl své cesty, na ten mùj balvan. 
Skuteènì v nìm ta socha byla. Øíkává se, že my sochaøi musíme z kusu 
kamene tu sochu, která v nìm je, vyrvat. Bral jsem to vždy obraznì, ale teï 
jsem to prožíval doslovnì. Tu sochu jsem tam vidìl. Jenže tisíc lidí se na 
ten balvan podívá a øekne, že jsem lháø a podvodník, protože oni tam nic 
nevidí a nic tam není. A bude jich tisíc nebo i mnohem více a já budu proti 
nim sám. Jen nevím, jestli tu sochu budu umìt z kamene vyrvat jako 
dùkaz. Pokud se mi to nepodaøí, budou triumfovat, že mìli pravdu a já že 
jsem blázen. Pln energie a nadšení jsem se dal do práce. Skálu jsem 
usekával, ale svou sochu se mi poøád nedaøilo vynést na svìtlo. Také jsem 
chápal, že životní dílo asi nemohu vytvoøit jediným pokusem. Podstoupil 
jsem nesmlouvavý boj s pøírodou i se sebou samým. Uklidnil jsem se          
a pochopil, že musí nastoupit trpìlivost, vytrvalost a pokora. A tak jsem     
na skálu lezl každý den. Mám už tam vyšlapanou svou pìšinu. Støídala     
se roèní období, ale já jsem tam chodil stále.     

Chodím tam už dvacet let. Lidé mì mají za blázna a radìji pøede mnou 
uhýbají, aby se nemuseli se mnou pozdravit. Já je stejnì nevnímám, 
protože mám hlavu stále více sklonìnou k zemi a zkoumám tajemství 
hmoty, po které šlapu a kterou chci odbourat od toho zázraku, který 
bezpeènì v tom balvanu vidím. 

Jak mi léta pøibývají, výstup na skálu je stále nároènìjší a namáhavìjší. 
Ale také mi dìlá potìšení, že se mi daøí pøekonávat pøírodu i sám sebe. 
Mnohdy už si domlouvám a nadávám, ale nepolevím. Asi jsem tvrdohlavý    
a stále ještì vìøím, že k svému cíli musím jednou dojít. Už nemám tolik 
fyzických sil, a tak tu èasto zùstávám až do tmy, abych svou slabší 
výkonnost dohánìl trpìlivostí. Nìkdy mi už soumrak odnáší nìkam do tmy 
celý balvan, ale pak vysvitnou hvìzdy nebo zazáøí dokonce i mìsíc, a já 
zase ten balvan vidím, a to dokonce v jiném osvìtlení, takovém èarovném 
a záhadném. Nikomu to nemohu vyprávìt, protože by si o mnì mysleli,     
že už opravdu nìjak duševnì strádám. Moc by mi køivdili. 

Po dvaceti letech trápení jsem zaèal pochybovat o své jasné vidinì.     
Co když skuteènì v tomto balvanu žádná socha není? Že by to byla jen  
má fantazie? Co když mají všichni pravdu a já ne? Pøišly na mne nejhorší 
chvíle pochybování a marnosti. Ale èlovìk jde nìkdy za svým snem celý 
život, proè já bych nešel celý život za svou sochou? Vždy� ta cesta za ní    
je tak krásná a svùdná. Bez ní by byl život tak ubohý. Je lepší jít po 
nejasné a záhadné cestì než nejít po žádné, nejít nikam. 
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Ten mùj vìèný zápas s nepoddajnou hmotou se však zaèal mìnit v mùj 
zápas s mým nitrem, s myšlenkou a s filozofickými problémy, které mi však 
neumìly dát jasnou odpovìï. Stále více hloubám, zavírám se do svého 
soukromí, do svého nitra, do svého tázání. Jeden z mých nemnohých 
pøátel se na mne zpytavì díval a øekl: Ty v tom balvanu hledáš Štìstí.      
Ale štìstí je vrtkavé. Až ho vykutáš, zmizí a budeš na nì jen vzpomínat,   
jak bylo krásné a bolestné. Když chceš štìstí z nìèeho vyrvat, tak je znièíš, 
nebo se rozplyne. Štìstí chce žít svým životem a nesmíš si je pøivlastòo-
vat. Musíš je jen obdivovat jako krásného motýla, který ti vzlétl pøed oèima        
a zase nìkam zmizel. A dal ti radost ho vidìt a vnímat. Nehledej v kameni 
své Štìstí, moc se trápíš. 

Zaèal jsem o jeho slovech pøemýšlet. Ale nemìl pravdu. Nejdu za 
štìstím. Vím také, že štìstí umí rychle zmizet a zùstane jen krásná nebo 
bolestná vzpomínka. I ta za to stojí. Já však jdu, jak už to cítím, za nìèím 
podstatnìjším, než je Štìstí. Ale co to je? Zoufale pøemýšlím a stále více si 
tu neviditelnou sochu prohlížím. Ano. Je to Láska. 

A tady jsem našel svou první chybu. Ta láska pøece není v tom kameni, 
ale ve mnì. Já ji musím do toho kamene vtesat. Mám už rozedøené     
prsty, krev z nich teèe, jako z mé duše. Jak je ten lidský život krásnì složitý. 
A na poznání tak krátký. 

Ani nevím, proè vlastnì chci tu lásku ze sebe vyrvat a vložit ji do chlad-
ného kamene. Možná proto, abych i tu pøírodu kolem sebe polidštil, dal jí 
kus citu a lásky. Chci se s ní podìlit o to nejkrásnìjší a nejbolestnìjší,      
co znám a co mám. Bolest je i v kráse. Bolest vnáší do krásy cit a ten 
opravdovost a hloubku. V bolesti jsme nejblíže k poznání velikosti a smyslu 
krásy, která má nejen svou líbeznou tváø, ale i duši. Hladím ten kámen 
rozedranými prsty, do dlaní mi z nich stéká krev a obtiskuje se i na kameni. 
Neteèe už nakonec i z toho kamene a já to vùbec nevím? Opøel jsem 
unavenou hlavu o svùj balvan a zaslechl jsem v nitru nìjakou hudbu. Byla 
to nádherná symfonie a proznívala do ní i prostá lidová píseò mého do-
mova. Bál jsem se teï dotknout se kamene, abych neporanil tu hudbu.     
Ale pøece jen jsem sebral odvahu a zaèal jsem tesat dál. Uhýbal jsem tìm 
tónùm, abych je nezranil, a úlomky hluchého kamene odskakovaly na zem 
pøede mnou. Už jsem nahmatával velikost krásy i hloubku duše své Lásky. 
Byla už tma, ale já jsem šílenì bušil do kamene i v té záøící tmì. Nemìl 
šanci dále skrývat tajemství. Socha pomalu vystupovala. Pak vyšly hvìzdy 
na nebi a ozaøovaly její krásu. Sehnul jsem se k balvanu, poklekl a pokornì 
jej políbil. Z oèí mi tekly slzy. 

Tak jsem tam usnul. Ráno se nebe zatáhlo a zaèalo pršet. Díval jsem  
se na balvan, kapky deštì se mísily s kapkami mého potu, mých slz a mé 
krve. 
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Byl jsem v podezøení, že jsem z kamene chtìl vyrvat své Štìstí. Ale já 
jsem zatím do kamene chtìl vnést svoji lásku. Teï nevím, proè jsem ji chtìl 
ze sebe vyrvat a dát ji kameni. Asi jsem také chtìl pošetile trochu odbou- 
rat ze své skryté lásky v sobì, abych lépe snášel tíživou krutost svìta.  
Nezemøe však má láska v tom kameni? Vždy� Láska žije láskou. 

Mám obavy, že sochu Lásky, o které jsem snil, už nikdy nestvoøím.       
Tu asi musím nechat spát v sobì. Tomu kameni budu o ní jen šeptat a vde-
chovat mu ji ze sebe, aby taky poznal, co je krása a láska. Dívám se na  
ten balvan a zkoumám, co jsem vytesal. Neumìl jsem objevit v kameni 
Štìstí, váhám do nìj prodat svou Lásku. A jak se tak stále soustøedìnìji 
dívám, pøece jen tam tu sochu vidím. Žije. Nestvoøil jsem Štìstí, ale Lásku. 
Nestvoøil jsem Lásku, ale Štìstí. Je to vlastnì socha Lásky a Štìstí v jedné 
podobì. Nìkdo slepý pøijde a pøezíravì øekne: Vždy� je to jen balvan! 
Neuvidí, co vidím já. Ale nebude také š�astný jako já. Jen já budu neš�ast-
nì š�astný z díla, které jsem stvoøil. Které je, a není. Které není, a je.  

Kroky mé léty ztìžkly, tam na vrchol skály už nevyjdu. Ale èasto se na to 
místo dívám  z údolí. Tam nahoøe skuteènì neleží jen balvan. Chodí prý 
tam stále k té soše milenci. Je to zvláštní magické místo se silnou energií    
a krásným rozhledem do kraje. Nìkdo ten balvan má za jakýsi kultovní 
kámen, za pradávné obìtištì. Ale obìti tìch souèasných milencù se tam 
pøedávají dodnes. Málokdo, opojen výškou skály, povìtøím, oblaky, slun-
cem nebo hvìzdami si všimne, že by na tak neobvyklém místì stála socha. 
Jen nedávno jsem v údolí slyšel, jak chlapec lákal k balvanu svou dívku:   
Je tam krásnì. A ten balvan vypadá jako socha nìjaké krásné ženy.        
Mìl jsem radost, že si toho všiml. Dodnes mì dráždí i vzpomínka na ni       
a na dobu, kdy jsem ten kámen mìnil v sochu. 

Milenci prý si tam chodí pro Štìstí a Lásku. Nebo pro Lásku a Štìstí.  
Asi je to pravda. Když se vracejí pozdì veèer od balvanu na temeni skály, 
jsou rozesmátí, veselí a skotaèiví. Závistivci se po nich dívají jen z údolí, 
vìtšinou od upíjeného piva pøed hospodou, ale pokud je tma, moc toho 
nevidí, mají smùlu i smutné oèi. Zamyšleni se radìji dívají na zem pod 
nohama a meditují o bìhu života. A když se podívají tam vzhùru k balvanu, 
zjiš�ují, že už jim slábne zrak, ale že to tam dobøe znají z dávných let. 
Alespoò pohrdlivì tomu místu u balvanu øíkají doupì høíchu. Celý den          
i celou noc tam vane èerstvý vzduch a denní slunce nebo noèní hvìzdy 
laskají mou sochu. Zdá se, že ti, kteøí tam vstupují, její sílu a moc pochopili. 
Netvoøil jsem dílo nadarmo. Dívám se tam nahoru a od ostrého svìtla mi 
slzí oèi. Usmívám se na ten svùj balvan a na tu svou posvátnou sochu.
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VRABEC NA STØEŠE

VHRSTI

Dobrá zpráva – Vynález knihtisku



13

ZHRUBA TAK O ŽIVOTÌ

Deset zastavení I. 
KAREL HRUBÝ

Nejstarší vzpomínka
Moje nejstarší vzpomínka má trochu neš�astný charakter – ale také 

pozitivní aspekt. Mohlo mi být tak kolem pìti let, když mi tatínek, který 
pracoval v železnièních dílnách, pøinesl døevìné nákladní auto, které mu   
po mne vyrobili dílenští truhláøi. To bylo už i tenkrát bìžné, že zamìstnanci 
si nosili domù rùzné drobnosti pro své rodiny. Pyšný na svùj náklaïák,      
na jehož plochu za kabinkou jsem si mohl sednout a nohama se odrážet, 
vytáhl jsem vozík do ulice a jezdil po chodníku pøed domem. Ale dostal 
jsem se v tom zaujetí dost daleko, kde už jsem zmizel z maminèina dohle-
du. Protože však maminka mìla s dìtmi už svou zkušenost (byl jsem 
nejmladší z øady ètyø dìtí) a dost dùvìøovala jejich opatrnosti, tak se hned 
moc nevzrušila. Narazil jsem na partu starších chlapcù, kteøí mi chtìli auto 
vzít. A protože jsem se nedal, zaèal køièet, tak ze zlosti auto pøed mýma 
oèima rozbili velkými kameny. Vracel jsem se domù se slzami a køikem       
a naøíkal jsem si na to, že nemohu otevøít prsty ruky, protože mnì je kluci 
lámali, aby mi auto vyrvali. – To je ta tristní stránka mé první vzpomínky.

Ale pak pøišlo to svìtlo. Maminka mi bolavé prsty „pofoukala“, chlácho-
livì domlouvala a hladila, ale bez velkého úspìchu, vyøvával jsem své hoøe 
dál. Moje starší sestøièka, tenkrát asi sedmnáctiletá, která už vydìlávala,     
to vzala prakticky. Slíbila mi pìtikorunu do dlanì, když ruku zase otevøu.     
To zapùsobilo.

Ale to svìtlo nebylo v té pìtikorunì. To bylo v rodinì, do níž jsem se 
narodil a v které jsem vyrùstal. Byli jsme chudí lidé, tatínek byl jen pomocný 
dìlník, maminka pøi tom poètu dìtí nepracovala a byla stále doma (jaké to 
požehnání, máte-li maminku u sebe vždy, když ji potøebujete!) a tak se žilo, 
jak se øíká „z ruky do huby“. Bydleli jsme ve starém jednopatrovém domì, 
kde byl záchod pro všechny partaje na pavlaèi, spoleèný vodovod na chod-
bì a jinak nic. Šest lidí v jedné místnosti, rodièe, dva starší bráchové, 
sestra a já. Tøi skøínì na jedné stìnì, tøi postele, v nichž se spalo po dvou, 
a protože na stùl už místo nebylo, pokládala se na jednu postel, kde spala 
maminka se sestrou, veliká tabule, a u toho se jedlo, hrálo Èlovìèe, nezlob 
se, prostì tady se soustøeïoval život šestièlenné rodiny. A zažívaly teplé 
veèery pøi petrolejce, protože elektøina v domì ještì nebyla. A pøece to byl 
život š�astný. Táta s mámou byli pilní lidé, hlad jsme nikdy nemìli. Co bylo, 
na tom jsme si pochutnávali, i když tìch omáèek s knedlíkem bez masa 
bývalo do týdne dost èasto. Žilo se ohleduplnì. V takovém stísnìném 
prostøedí, kde nemá nikdo žádné soukromí, se nauèíte dìlit o všechno        
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s druhými, každý respektuje, když zalezete nìkam do kouta a listujete si     
v knize nebo nìco klukovského kudlou „vyrábíte“. Ale také cítíte spolu         
s nìkým, kdo má smutný výraz oblièeje, protože se mu nìco nepovedlo, 
nebo nìco nepøíjemného ho potkalo.

Protože doma je to dost tìsné, hledají dìti zábavu na ulici. Ulice pro-
letáøské ètvrti dvacátých let minulého století – to je nìco dnes už nepøed-
stavitelného. Bydlelo se v malých bytech a v každém nebyla nouze o dìti, 
byty byly bez hygienických zaøízení, bez pøedsíní, dveøe rovnou na chodbu, 
takže sousedùm neuniklo, kde se co „vaøí“. Auta ještì nejezdila, jen obèas 
pøejel vùz tažený koòmi, jinak byla ulice volná pro kopanou, tenis s døe-
vìnou pálkou, pro hru na raubíøe a èetníky, pro pøebory her s kulièkami –    
a pøitom všem spousta kamarádù nejrùznìjších povah. 

Ulice je velká škola života, nauèíte se znát lidi, nauèíte se tomu, co je 
pro kluky fér a nefér, nauèíte se žít v kolektivu a v nìm se také – je-li to 
tøeba – probíjet i s nepøíznìmi. Pøipomínám to proto, že díky této kolektivní 
prùpravì jsem pozdìji nemìl tìžkosti nejen jako kantor se svými studenty  
a kolegy, ale také jako „odsouzený“ politický vìzeò s druhými delikventy     
(v padesátých letech mi režim nadìlil deset let kriminálu), mezi nimiž byli 
násilníci, vrazi, podvodníci a zlodìjíèkové, ale také faráøi, právníci, vysocí 
dùstojníci, profesoøi z teologických semináøù, prostì lidi, kteøí mìli ještì      
v dobì ideologického zhloupnutí svùj nezávislý úsudek.

BABY BOOM

TEREZA HERZOGOVÁ 

Automyèka
Pandemie toho koronavirového sajrajtu mì zastihla na mateøské dovo-

lené. Nikdy jsem nepochopila, proè se tak jmenuje. Myslím mateøskou,     
ne ten virus. Jak nìkdo mùže období, ve kterém ženská akorát stojí           
u sporáku, krmí vøískající dìti, pere pobryndaná trièka, pøebaluje, kojí a spí 
tøi hodiny dennì, nazývat dovolená? Já si pod tím slovem pøedstavuji  
úplnì nìco jiného.

Jenže když na dveøe naší krásné malé zemì zaklepal ten infekèní 
bubák z Èíny a vláda zaèala pøijímat opatøení, která èím dál víc osekávala 
náš bìžný život, zaèala mít ta mateøská jisté výhody. Ukázalo se, že spolu 
s dùchodci a bezdomovci v lesích jsou matky pobývající s dìtmi doma      
na nouzový stav nejvíc pøipravené. Respektive že se jich vládní omezení 
minimálnì dotknout. Protože ta neustále skloòovaná karanténa se vlastnì 
od té mateøské zase tolik neliší.

Tak si to vezmìme hezky popoøadì, a� víte, že vám nekecám. A taky 
kdyby náhodou už nìkdo zapomnìl, jak to vlastnì bylo. 
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Nejprve nám vláda zavøela školy a posléze školky. Vzhledem k tomu,   
že obì mé dìti jsou tìmito ústavy zatím nepovinné, nijak se nás tato 
opatøení nedotkla. 

Po školství následovalo rušení kulturních a spoleèenských akcí a uza-
vøení hospod, kaváren, kin a divadel. No schválnì, chcete vìdìt, kdy    
jsme byli naposled s mým chlapem na koncertì? Nebo na nìjakém filmu, 
pøedstavení, veèeøi nebo jenom na „rychlým kafi“? Tak já vám to øeknu 
naprosto pøesnì: ani se nepamatuju. A to z jednoho prostého dùvodu. 
Jedno dítì vám ještì obèas nìkdo pohlídá, ale dvì už nikomu neudáte ani 
za zlaté prase. Takže i tato vládní omezení nevnesla do naší domácnosti         
žádný rozruch. Ba naopak, zaplavila mì vlna jakési škodolibé radosti.        
Už mi totiž nemusí být líto, že se nikam se dvìma malými vzteklouny na 
krku nedostanu.

Vir se však ukázal být divoèejším, než se zprvu zdálo, a tak vláda v res-
triktivních opatøeních pøitvrzovala. Zanedlouho smìly zùstat otevøené jen 
obchody s potravinami, lékárny a drogerie. Otevøít si pivo a okno jste sice 
taky mohli, ale jenom doma. Nás vycepované matky však nemohlo nic 
pøekvapit. Pøedstava, že bych si s dìtmi vyrazila korzovat po krámech         
s obuví (a nemyslím dìtskou) nebo si vyzkoušet v butiku nìjaký ten hadøík, 
bylo už nìkolik let stejnì absurdní, jako když vláda slibuje, že po korona-
virové krizi nebude zvyšovat danì.

Menší problém nastal, když se zavedlo povinné nošení roušek. Ale 
jelikož jsem rafinovaná máma, šla jsem na to od lesa.

„Dneska pùjdeme ven a budeme si hrát na lupièe!“ vybafla jsem na 
dìtièky hned u snídanì. Nápad se u staršího tøíle�áka zprvu setkal s nad-
šením (jeho roèní sestøièka ještì nemìla ponìtí o tom, co to lupiè vlastnì 
je). Ale když malý bandita po pìti minutách lítání s rouškou a pistolkou 
zjistil, že se s tím hadrem na puse nedá vùbec dýchat, vztekle ho serval      
a už si ho nasadit nikdy nenechal. Od té doby nosil roušku zavìšenou na 
krku, takže místo ochrany pøed virem fungovala spíš jako brynïák.

Posledním utažením pomyslného opasku kolem té naší malé nebohé 
zemièky bylo uvalení celoplošné karantény. V praxi to znamenalo, že kro-
mì práce, nákupu a krátkého zdravotního vyvìtrání, bylo všem zapovìze-
no courat a shlukovat se. To mìlo za následek, že lidé zcela vylidnili centra 
mìst a zaèali najednou jako blázni bìhat po lesích, loukách, polích a kolem 
rybníkù. Pro nás, rodièe s malými dìtmi, opìt nic nového. My jako cvoci 
lítáme po lesích den co den. Nic jiného nám s tou drobotinou v závìsu totiž 
nezbývá. 

Jenže pak pøišlo omezení, které naši rodinu pøece jen zasáhlo. Znáte to, 
když se dìti do nìèeho zakousnou a jsou tím doslova posedlé? Mùžou to 
být vláèky, bagry, popeláøi nebo tøeba panenky. Náš malý chlapeèek mìl 
také jednu obsesi – automyèku. Jeho nejvìtší radostí bylo, když mohl 
každé sobotní dopoledne vyrazit s tatínkem umývat auto. Mùj muž ho vždy 
v útrobách myèky posadil na sedadlo spolujezdce a chlapeèek svýma 
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velkýma užaslýma oèima sledoval, jak kolem našeho volkswagenu støíkají 
vodní trysky, po skle stékají duhové mydlinky a jak velké barevné kartáèe    
s hukotem pucují karosérii. Byly to pro nìj okamžiky skuteèného štìstí.

Jenže pak se stala tragédie. Na nìkolik týdnù myèky aut zavøely a pra-
videlné sobotní výlety s cílem oèisty vozu náhle skonèily. Ne však pro 
našeho klouèka. Ten myslel na myèku kudy chodil a vymýšlel nejrùznìjší 
alternativy, kterými by ukojil svùj hlad po tomto výdobytku moderní doby. 
Takže od rána do veèera neustále kutil a stavìl si svùj vysnìný svatostánek 
z èehokoliv, co mu pøišlo pod ruku: z lega, kostièek, modelíny, krabièek od 
èaje nebo tøeba z boloòských špaget u obìda. Mladší sestøe neustále 
zabavoval rùžový koèárek a s tajuplným výrazem ho zavíral do koupelny. 
Po tu dobu tam nikomu nedovolil vstoupit, protože uvnitø právì probíhal 
mycí program. 

Ovšem mìlo to i svá pozitiva. Koneènì ho zaèalo bavit malování. Kreslil 
však výhradnì jen barevné štìtiny pucovacích kartáèù. A když jsme vzali 
køídy a vyrazili ven, museli jsme pomalovat minimálnì deset metrù chodní-
ku obrázky mycích linek, než byla jeho dìtská dušièka koneènì spokojená.

Fantazie našeho chlapeèka prostì neznala mezí. Jednou jsme takhle 
cábøili po lese a on si všiml, že se na zemi válejí spadané chlupaté jehnì-
dy. Chvíli si je zamyšlenì prohlížel a pak mi je s nadšením ukázal. Bylo     
mi jasné, jakou asociaci mu v hlavièce vytvoøily. Vzal dvì jehnìdy a peèlivì     
je srovnal vedle sebe na zem. Potom mezi nì vložil malý klacík, který se     
v jeho oèích pøemìnil ve špinavé autíèko, a hodinová zábava uprostøed 
lesù mohla zaèít. Nejvìtším vrcholem této posedlosti však bylo, když 
klouèka jednou na procházce napadlo, že by mohl vyèistit také koèár s ma-
lou sestøièkou. Na sídlišti se však nenacházelo nic, co by mu posloužilo 
jako vhodné kulisy. I tady si však malý filuta poradil a vzpomnìl si, že má 
pøece maminku s tatínkem. Srovnal nás oba do lajny, každého na jednu 
stranu chodníku, uchopil madlo koèárku a s vydìšenou holèièkou zaèal 
mezi námi projíždìt sem a tam.

„Tak kartáè v myèce jsem ještì nedìlal,“ uchechtl se mùj drahý muž. 
Chudák ještì nevìdìl, co ho za malou chvíli èeká.

Po nìkolika desítkách metrù se totiž náš malý technik obsluhující mycí 
linku zamyslel a za šibalskýma oèkama se mu mihnul nápad. Rychle pøi-
bìhl k tatínkovi, zatahal ho za bundu a zavelel: „Táto, mámo, toèit!“

Umíte si asi pøedstavit, jak jsme vypadali. Stáli jsme každý na opaèném 
kraji chodníku, ruce upažené do stran a toèili se dokola jako magoøi.           
K tomu jsme ještì vydávali hlasité „tssss“, aby byla iluze mycího cyklu 
dokonalá. Lidé, kteøí nás míjeli, si museli pomyslet, že už nám z té „mateø-
ské karantény“ solidnì hrabe. 

Ale tøeba jsme nìkomu zvedli náladu a na chvíli vnukli pocit, že ještì 
není nejhùø. A že jsou na svìtì poøád dùležitìjší vìci než nìjaké virové 
strašidlo. Tøeba automyèka. A tohle dìti ví daleko lépe než my. Ještìže je 
máme, co? Uèí nás radovat se z každého nápadu, z každé chvíle, z každé 
hovadiny. Virus, nevirus.
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STANISLAV BUKOVSKÝ

Outlocity

POSTPRAVDY

Když sníme oplatku, která pøedtím prodìlala zázraènou promìnu v tìlo 
Ježíše Krista, božské tøetiny trojjediné Trojice Boží, stáváme se vlastnì 
bohojedy. Nìkdo mùže pít i mešní víno zázraènì promìnìné v Kristovu 
krev, ta už ale není pro každého. Ale ani k hostii, oné zmínìné oplatce, 
nelze pøijít kdykoliv si vzpomeneme. Má to svá pravidla. K volnému užití 
bývá v kostele jenom svìcená voda. Ta je také zázraèná, avšak pitná není. 
Každopádnì ani hostii ani mešní víno nejí a nepijí lidé proto, aby se najedli 
nebo opili, pøijímá se toho jen tak trochu, aby se duše nasytila a Bùh pøitom 
zùstal celý.

Vedle bohojedù jsou na svìtì také lidojedi. Zatímco ti první mohou být 
zároveò vegetariány, lidojedi vegetariány být nemohou. Vegetariáni jsou       
v menšinì, ale ani ti ostatní se stejnì jako oni, až na výjimky, lidmi neživí. 
Vìtšinou si nechávají chu� na lidi zajít. By� jsou nìkteré ženy tak chutné,   
až se sliny sbíhají. Jsou doslova k nakousnutí. Ale masojedi si to dokážou 
odøíct, a aby se dosyta najedli, úplnì jim staèí jiné maso. Potøebují k tomu 
ještì knedlíky se zelím, nebo brambory. V nejhorším se to dá sníst i jen tak 
s chlebem. 

Jak ale k masu pøijít, když jsme v dnešní dobì skoro všichni tak outlo-
citní a nesnášíme zabíjení? Pravda, v televizi se docela rádi díváme na 
zabíjení lidí. Pøíliš nám nevadí ani lidská jatka. Ovšem pokud pøitom ne-
dojde k masakrování koní. Tìch by nám bylo líto. Stejnì tak muèení lidí ve 
filmu patøí k normální kultuøe. Týrání psù je ovšem ohavnost, na to se 
koukat nechceme. V jedné písní se zpívá: Máme rádi zvíøata, protože    
jsou chlupatá. Že by to bylo tím? Chlupatých zvíøat je nám líto a lidí ne, 
protože nejsou chlupatí? A tak pro psy bez domova zøizujeme útulky, 
protože je naší povinností se o nì postarat. Na rozdíl od lidských bezdo-
movcù, ti si pøece za své trápení mohou sami, tak a� jen trpí.

Pøesto maso jíme a z lidí není. Kde se tedy maso vlastnì bere? Je to 
jednoduché. Maso, hygienicky balené a zchlazené, aby se nekazilo, se dá, 
jak všichni víme, docela snadno koupit. Všude tam, kde se prodávají 
potraviny. Nemá to nic spoleèného se zabíjením, prodávají to slušní lidé, 
žádní sadisté. O pùvodu kožichù si též nesmíme myslet nic špatného. 
Vyrábìjí je v Èínì z pet lahví. A to je moc dobøe, nebýt toho, svìt by se 
zanedlouho promìnil v jedno velké smetištì. Boty se také dìlají z umìlé 
hmoty, trochu do nich sice teèe a klouzají, jak se opìt zpívá v jedné písni, 
ale jinak jsou plnì vyhovující. Stejnì je nejzdravìjší, chodíme-li bosí. 
Chodit lze i pøes strništì bos, je o tom dokonce jedna kniha.
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MLADÝ ZÁPAD

„Maøenko, nemyslíš si,“ odmlèel se, „že už jsme staøí?“ øekl gentleman 
sedící v køesle.

„Ale Lojzíèku, co to povídáš? Jak tì to napadlo?“ podivila se.
„Ale tak... podíval jsem se do zrcadla,“ zaznìlo typicky lhostejným hla-

sem.
„Já vím, jak to myslíš... už se ti nelíbím,“ zaèala Marie natahovat mol-

dánky.

VIKTORIE KUBÁLKOVÁ

 Pøíbìh jedné písnì

Jsme tak zjemnìlí a kultivovaní, že vìtšina z nás by ani mouše neublí-
žila. Domácí zabíjaèku známe jenom z televize. Myslí se tím vražda mezi 
pøíbuznými. V žádném pøípadì ublížení mouše plácaèkou, natož nejinte-
ligentnìjšímu z domácích zvíøat, vepøi domácímu. Jsme jako ten stréc,      
co když mu øekli, že má móchu na repáku, dobrosrdeènì odtušil: I nìhaj jó, 
šak ona nekóše. Prasátko taky nikoho nekóše. Pes obèas nìkoho kousne, 
pøesto, když se mu ublíží, hned je to v televizi. Ale prasatùm se urèitì 
neubližuje, protože kdyby k nìèemu takovému došlo, jistì by toho byla 
veèer plná televize a hned by byl na viníka podán návrh k trestnímu stíhání. 
Takoví jsme dobráci, do tak humánní a tolerantní doby jsme mìli to štìstí 
se narodit.

Ilustrace Stanislav Bukovský
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„Ale Maøenko… Neplaè. Jenom, prosím tì, neplaè. Víš, mám pocit, že 
mùj život byl naplnìný pouze hledáním papuèí a hraním domina. No øekni,       
co vidíš, když se na mì podíváš?“ øekl smutnì a zvedl tváø. Odpovìï 
neèekal: „Když se podívám do zrcadla, vidím starého muže s propadlými 
tváøemi, vlasy sice stále upravené, høebínkem sèesané dozadu, ale za     
tou tváøí není nic. Žádný život. Kde jsou mé sny? Mé pøedstavy o cestách   
v Egyptì? Egypt se svými tropickými nocemi… Z knih bych byl schopen 
psát sonety o tom, že palmy šumìly, moøe zpívalo tenounkým tónem vln, 
cikády toužily po svém bledém milenci mìsíci a noc vonìla skoøicí a ká-
vou. Ale nic, rozumíš, NIC z toho jsem nikdy nezažil  na vlastní kùži. Nikdy 
jsem necítil opravdovou skoøici a kávu v noèním Egyptì.“

Zvedl hlavu ke stropu a zavøel oèi, na tváøi se mu objevil jemný úsmìv. 
Vzpomínal na dny pøed ètyøiceti lety. Na dobu, kdy byl plný fantazie             
a nemusel zažít Egypt, aby se cítil živ.

„Pamatuji si, jak jsem s tebou tanèil a zpíval ti do ouška. Hudba hrála      
a ty jsi byla krásná.“

„Vzpomínám, Lojzíku, hráli tvou nejmilejší…“ zasnila se. Vykroèila k zrcad-
lu. „Že ještì nejsem tak ošklivá?“ zakòourala. Uchopila tváøe se zøetelnou 
známkou uplynulých let a lehce je napnula do stran. 

Alois mlèel. Podívala se na nìj. Poøád mìl oèi zavøené a v pravém 
koutku ten lehounký, tajemný úsmìv. Když oèi otevøel, se svìtlem, které 
mu vpadlo do oèí, úsmìv zmizel. Opìt se zachmuøil a vzdychl. Bylo dlouhé 
ticho. Jen na skøínce u dveøí hrálo rádio.

„Maøenko, zahrajeme si domino?“ prolomil ticho chmurným hlasem.

„Vždy� už jsme ho dneska hráli,“ namítla.

„To nevadí, co jiného dìlat?“ a zaèal pøipravovat žetony na hrací desce.

Marie si sedla do køesla, podívala se na nìj a lítostivì povzdechla:      
„Ty bys chtìl navštívit Kristiána v Orient baru, viï?“

Alois se na ni nìžnì zadíval. Nechápal, jak ji to napadlo, jak to uhodla. 
Už se chystal øíct, že to ne, že Kristián je a bude nadobro pryè, ale nakonec 
vydechl: „Ano, Maøenko. Chtìl bych zase jednou pøijít do Orient baru jako 
továrník a okouzlit tøeba jen na jediný veèer krásnou dívku. Tanèit s ní         
a pak nepoznán zase odejít domù.“ Odmlèel se. 

„Víš, byl to kouzelný svìt. Každý mìsíc se zmìnit v muže, kterého ženy 
chtìjí, které pøímo dychtí po veèeru protkaném tajemstvím a nìhou. Každý 
mìsíc jsem se na ten tajný paralelní život tìšil…

Už když jsem se blížil k Orient baru, jen co jsem vystoupil z nablýs-
kaného vozu, pan vrchní volal do sálu „Je tu pan Kristián!“ a zaèalo hem-
žení. Jak v mraveništi. Všechno muselo být perfektní. Èekalo se jen na mùj 
pøíchod. Ještì poslední úpravy – víno do ledu, upravit kvìtiny v košíku        
a z nich pro mì nachystat ty nejlepší. Pan vrchní obešel personál, zkon-
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troloval motýlky, kravaty a šateèky a mohl jsem vejít. Já, švihák, na kterého 
se èeká. Nablýskané lakýrky, èerný oblek, snìhobílá košile, napomádované 
vlasy sèesané dozadu… To jsem byl já, lev salónù. To jsem smìl být já 
jedenkrát za tøicet dní.

Byla to snad maska, ale maska mému srdci blízká. Vešel jsem a jeden 
po druhém mì zdravili. ‚Vítejte, pane inženýre. Dobrý veèer, pane doktore. 
Jak se vám daøí, pane továrníku? Je všechno v poøádku, pane øediteli?     
Už jsme vás dlouho nevidìli, pane generální øediteli.‘ A dostal jsem svazek 
orchidejí pro svou vyvolenou... sama víš, Maøenko, jak je tìžké je vypìs-
tovat. Samozøejmì jsem je neplatil. Není to ironie, že boháèi témìø nikdy 
neplatí? Že když vypadáš jako boháè, když se tak chováš, dostaneš 
spoustu vìcí zadarmo? Ale každému musíš dát tuèné spropitné. Tam se    
ta cena vyrovná. A oni se ti klaní, protože mluvili s vlivným mužem. 
Každému bys mohla tykat. Ale ty to neudìláš, protože vykáním jim øíkáš,     
že si jich vážíš. Každého. I toho nejposlednìjšího poslíèka i kvìtináøky         
i vrátného.

Hned na uvítanou jsem dostal malou sklenièku koòaku. Jednoho z nej-
kvalitnìjších. Vùnì vzdálených ovocných sadù se linula. Pak jsem ještì 
pøešel k zrcadlu, abych se upravil, než se definitivnì obrátím a vejdu do 
sálu. To už u mì stál pan vrchní, aby mì doprovodil k mému stolu. Byl na 
balkónì, s výhledem na celý lokál. Nato pøišel èíšník a se slovy ‚Dovolíte, 
pane øediteli?‘ mi nabídl víno. Okamžitì pøiskoèili další dva. Jeden naléval, 
druhý pøinesl ústøice a tøetí mi je dával na talíø. A pak už jsem byl prostì 
pánem svého veèera.

Ach, Maøenko, Orient bar je kouzelné místo. Celé si to pamatuji, do 
detailù: židle z tmavého døeva, na každém stole bílý ubrus, køiš�álová   
váza s kvìtinami… a všude se vznášela jemná vùnì cigaretového kouøe. 
Cigareta znamenala žít ve velkém svìtì. Dámy i pánové kouøili s takovou 
elegancí! Dámy mìly dlouhou cigaretovou špièku, aby si nepoškodily 
dokonalé líèení svých rtù. Krásná móda… Vše bylo od mého stolu vidìt.       
I swingový orchestr a taneèní parket. Páry se houpaly v rytmu saxofonù, 
každý pán nìžnì objímal svou sleènu, všude kolem lidé s vybraným cho-
váním. A když jsem si vyhlédl dámu, s níž jsem nechtìl být vidìn, umožnili 
mi uniknout do malého salónku. Vždy jsem tam našel soukromí. Bylo 
narušené jen na kratinký okamžik, když pøinesli kvìtiny a šampaòské.

Naposledy jsem tam byl s tou nejkrásnìjší ženou ve svém životì.           
S tebou, Maøenko. Kde jsou ty èasy? Chtìl bych se tam zase jednou           
v první den mìsíce vrátit,“ a již témìø neslyšnì dodal, „a slyšet, jak i zdi         
s mým pøíchodem šeptají: Pøichází pan Kristián.“

Svá slova polykal stejnì jako bolestivé slzy. Oba mlèeli. Usazeni            
v køesle nevìdìli, co øíct. Bylo slyšet jen šumìní hudby z rádia. 
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NÌCO SE STALO

KARLA ERBOVÁ

 Gratulace  trochu  neobvyklá
Vážený pane docente, milý pane kolego Bohumile Jirásku, sám to dobøe 

znáte: èlovìk by si moc pøál si s nìkým popovídat z oèí do oèí, od srdce     
èi od plic – jak kdy a jak s kým – ale okolnosti to pøedurèí jinak. Tak je tomu 
i v našem pøípadì a já  se Vám tedy aspoò písemnì  vloudím do pøíbìhu.

Jako dítì jsem asi lezla svým rodièùm pìknì na nervy. Zvláštì v podve-
èer, kdy jsem den co den dotírala: „Tatí, povídej mi nìco o životì!“  Žádné 
pohádky, ty mne upøímnì nezajímaly, ale život, ty neopakovatelné pøíbìhy 
z dìtství a mládí, ale pøedevším jeho pobyt ve Francii a potom – vojenská 
služba.

Byla jsem vdìèným, nenasyceným posluchaèem. Dnes, kdy už jsem 
trochu toho rozumu nabrala a mnoho poztrácela, si uvìdomuji, že možná 
mìl i radost. Co by dnes našinec dal za to, kdyby nìkdo z jeho potomkù – 
dìtí, vnouèat, pravnouèat – øekl: „Povídej mi nìco o svém  životì.“ Dnes     
s tímhle artiklem neuspìjete. Není èas. Zájmy jsou docela jiné. Naši milí 
potomci nemají ani tušení, jakou radost by nám udìlali. Obèas jsou i tro-
chu krutí: „Prosím tì, koho to zajímá. Vždy� je to tolik let.“ Nìkdy nemilo-
srdnì pøidají èíslovku.

 Nikdo nechce slyšet, co jsme zažili, prožili, kde jsme získali chodníkovej 
lišej, pod kterým keøem jsme mìli kousek své radosti, kde hodnì snù         
a pøání a tužeb a kolik jich došlo naplnìní...? Škoda. Koøeny by se mìly 
uchovávat, tøeba z nich zítra vyroste nìjaká bylinka na léèení duše.  

Obèas mívám vztek. Obèas jim v duchu vyèítám, že si utvoøili sebe-
støedný svìt, že bydlí v zrcadlech a nic než vlastní tváø, úspìch, zážitek,     
ta našminková mnohdy prázdnota – je  nezajímá. Že jsou vlastnì k polito-
vání, ti naši milí potomci.

A k tomu tohle výroèí – Vaše. Výroèí èlovìka, jehož si velmi vážím.     
Pro jeho znalosti,  pro jeho køehkou èlovìèinu, decentnost, skoro bych 

A pak se ozvaly první akordy milované písnì. Alois zavøel oèi a na tváøi 
se mu rozlil úsmìv. Ten jemný, témìø neznatelný. Zdvihl hlavu, vstal            
a sevøel v náruèí svou Maøenku. Tanèili. Marie – a Kristián. Rádio hrálo a on 
jí spolu s ním šeptal do pravého ouška:

„Jen pro ten dnešní den 
stojí za to žít,
jen klid svùj tichý mít,
víc po nièem netoužit…“
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ZPÌTNÉ ZRCÁTKO

Básnická sbírka Petra Šváchy Klásky (Nová Forma, 2019) není pozd-
ním nebo dokonce závìreèným pabìrkováním kláskù, ale je objevováním 
zrn v tìchto kláscích, s nimiž se autor vrací do vzpomínek a z minulosti 
vynáší elixír pro pøítomnost i tázání po budoucnosti. 

Po více než tøicetiletém mlèení (pøedevším spoleèenskými okolnostmi 
vynuceném) a po bobtnající pøípravì na pøekvapivý rozbìh, po nìmž        
se životní zkušenosti i básnické schopnosti pøelily do pøekvapivé, témìø 
dvacetisvazkové øady publikací. Básník se ani onou dlouhou odmlkou 
nedal umlèet a vrátil se tam, kam patøí – mezi básníky.

Jde èasto o citlivou a nìžnou milostnou lyriku, kdy vzpomínka-realita     
se zmìnila v nìžnou výpovìï básnickou, metaforickou vzpomínku, která 
po èasovém odstupu je proèištìna nostalgií, která už nebolí jako prožitek, 
protože je ve vanoucím èasu oproštìna od bolestí jako prožitku dávné 

BOHUMIL JIRÁSEK

Klásky, lásky, život – a poezie

nìkdy øekla ostýchavost, pro jeho umìní naslouchat. Mám prý mu nìco 
pøát. Obligátnì: zdraví! Samozøejmì, v míøe co nejvìtší – ale to není ono, 
by� sebeupøímnìji mínìno.  Pohodu, lásku, pochopení bližních – ano, ano, 
ano – ale je pøece ještì nìco navíc – to moje: „Tatí, povídej mi o životì.“

A tak Vám, milý oslavenèe, upøímnì pøeji, aby si nìkdo z tìch, které 
máte rád, našel ten èas, sedl s Vámi ke kávì èi sklence èerveného a ze 
srdce upøímného a zvídavého øekl: „Povìz mi, èlovìèe milý, o svém životì. 
O svých tužbách, nadìjích, snech, bloudìní, pádech, omylech, o tom, kdes 
ublížil a napravoval, kdes litoval bližního svého, kdes mu pomohl na nohy, 
kde ses usmíval a tìšil ze života, povìz mi o tom, co tì pohladilo, co bolelo 
– a tøeba i setrvává. Jaká byla ta cesta kamenitá. Povìz mi, èlovìèe dobrý, 
kdy ses bál, že neobstojíš. A zda jsi nìkdy mìl chu� sbírat kamení, abys  
jím hodil. Kde jsi nacházel slova hojivá, abys jimi druhého posílil a podì-
koval mu.“

Ten, kdo se bude ptát, bude naslouchat se srdcem otevøeným, zvída-
vým, laèným toho královského daru, který mu právì podáváš. Bude si 
dobøe vìdom jeho ceny a toho, že je obdarován pro všechny své dny pøíští.

Tohle Vám z celého srdce pøeji.
Je mi líto, že s Vámi nemohu toto posezení prožívat, Vy v ulici Mohylo-

vé, já pocházím z ulice Školní, mìli bychom k sobì blízko, leè – ne vždycky 
nám  to v životì, zvláštì v našich letech, vyjde tak, jak bychom si pøáli.

Tož: Díky! Všechnno dobré a ještì aspoò trochu lepší! Pro všechny 
pøíští dny! A� je jich hodnì.
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skuteènosti a spíše pohladí, než zabolí. Mnohé básnì jsou vìnovány 
kouzlu lásky, kdy dávné vzpomínky se zmìnily v symbol – Lásku, která je     
i není. Setrvává v tvùrèí fantazii a èiní tak i souèasnost krásnou svými 
návraty.

Autor se k motivu kláskù vrací dvakrát. Jsou mu pøipomínkou budoucího 
chleba, nadìjí, že v kláscích jsou zrna, která vzklíèí a pøinesou budoucí 
chléb, tak jako je mládí pøíslibem budoucnosti i návratných vzpomínek         
s jejich zázraèností. V druhé básni sebrané klásky vkládá mezi své verše     
a èeká, jestli zrno v nich vyklíèí, nebo se zmìní ve verš a píseò. Jako kluk 
jsem také sbírával po sklizni na poli klásky, øíkali jsme tomu pabìrkování      
a zachraòovali jsme tak zrno, které by už pøišlo vniveè. Zachránìná zrna     
v kláscích dostaly ke své radosti slepice. Klásky Petra Šváchy však mají 
širší poslání. 

Básník nesbírá klásky jen jako pabìrky, ale proto, že je v nich zrno, 
které chce zasít. Nejsou jen pabìrkováním a shromažïováním posledních 
drobností po životní básnické žni. Jsou dalším vstupem do ní a zaséváním 
dalších zrnek do mozaiky životního díla. Ve verších této sbírky nepøe-
hlédneme inspiraci z Plznì i ze vzdálenìjšího okolí, podle toho, jaké stopy 
prožitku tam autor zanechal. Jde tedy o vzpomínky, které jsou však posu-
nuty i do pøítomnosti jako výraz touhy znovu prožít to, co kdysi bylo, a jako 
sen, který zaplòuje minulost, pøítomnost i budoucnost. 

Z roèních období je nejèastìji zastoupen podzim, prosvìtlený hudbou       
i barvami. Za struènými slovy s metaforickým ozvláštnìním a asociativ- 
ními skoky v realitì jsou tak i citlivé prvky hudební a výtvarné, tedy vjemy 
sluchové a zrakové. Souhrn tìchto pøístupù vytváøí citlivou poezii jako 
výpovìï srozumitelnì poetickou, která dostává i rozmìr prostorový, s pøe-
klenutím minulosti a pøítomností i tázáním po budoucnosti. 

Šváchùv motiv podzimu je nejèastìji doprovázen pocity vážnosti a smut-
ku, který, by� zøídka, ale zøetelnì pøesahuje do oblasti politické i do osob-
ního soukromí jako strádání politické i zdravotní. 

Básnický jazyk Petra Šváchy je lapidární, úseèný, ale vždy citlivì 
metaforický a volnými asociacemi mnoho vypovídající. Své verše neobléká 
do metafor, ale metaforicky vnímá skuteènost. To je dar i znak skuteèného 
básníka. 

Pùvodem z Plznì, dnes žijící v Kladnì, mìl by být pøivítán mezi souèas-
nými básníky èeského celonárodního Parnasu. Ani v dnešní sbírce ne-
pabìrkuje, ale rozdává moudrost, krásu a životní energii s básnickým 
nadhledem. 

Švácha v této sbírce pøedkládá poezii snovou a vzpomínkovou, z tìchto 
rovin však vynáší nìco cenného do souèasností své i nás ètenáøù. Jeho 
verše jsou citlivým zachycením okamžiku. Nedejme se mýlit krátkostí bás-
ní. Vedle zachycení okamžiku je v nich i stále pøítomná výpovìï o životní 
situaci i metaforická básnivost.
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Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) - výtvarník, prozaik a publicista

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

Tereza Herzogová (1990 Plzeò) - ekonomka, prozaièka

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

Bohumil Jirásek (1931 Pavlíkov u Rakovníka) - bohemista, žije v Plzni

Viktorie Kubálková (2000 Karlovy Vary) - studentka konzervatoøe v Plzni, 

žije v Horním Slavkovì, v Plži debutuje

Kvìta Monhartová (1938 Volynì) - malíøka a básníøka, žije v Plzni

Zdenka Ulèová-Gallová (1954 Plzeò) - lékaøka a prozaièka, žije v Liticích u Plznì

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

žije ve Strašicích
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