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OBSAH EDITORIAL

Jana Horáková

Jako pochází každý odnìkud („…na-

pøíklad já pocházím z Plznì.“ Miroslav 

Horníèek), tak má každý i svùj poèátek 

vìku, existence, života, údaj v rodném 

listì, den mìsíc a rok, kdy se narodil.  

A toto datum, nìkdy významné pro 

jedince, jeho rodinu a nìkdy i pro širší 

skupinu pøátel a kolegù, ba i pro poèet-

nou (i poèítávající) spoleènost. A slaví 

se každoroènì. V dìtském vìku pro-

vázejí oslavy dorty s pøíslušným poè-

tem svíèek, pozdìji se pøipomínají tzv. 

jubilea a nìkdy i výroèí takøíkajíc pùl-

kulatá. A toto letos v srpnu postihuje      

i Vladimíra Novotného, dlouholetého 

šéfredaktora Plže. Je proto letní dvoj-

èíslo vìnováno okruhem plžích pøispì-

vatelù právì jemu. Okruh je to náleži- 

tì široký, vždy� mezi autorem nejstar-

ším a nejmladším je vìkové rozpìtí    

59 let. Za všechny, i redakci, ke ko-

lektivní gratulaci pøipojuji pár slov od 

Vlaïky a Petra Pánkových:

„Milý Vladimíre, chtìli jsme Ti na-

psat roztomilou povídku, která by se 

jmenovala Pantáta Bezroušek, ale 

bohužel zùstalo jen u toho názvu, 

chybìla nám inspirace. A proto Ti          

k Tvému významnému jubileu kromì 

zdraví a elánu pøejeme právì tu inspi-

raci. Pøejeme Ti, aby Tì doprovázela 

jak v Tvém osobním, tak profesním 

životì. A možná, pokud se nám zadaøí, 

pošleme èasem i tu povídku. Samo-

zøejmì s velkou mašlí. V ideálním 

pøípadì bychom Ti ji rádi pøedali pøi 

osobním setkání, na které se už teï 

moc tìšíme.“

Tìšme se na obnovená osobní set-

kání všichni 
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KARLA ERBOVÁ 

Jak plaše jsme se kdysi chvìli...
Jak plaše jsme se kdysi chvìli
o všechny žaly své
O žaly jara léta podzimu
O výzvy pøísahání doteky a vzlyky

A ani jsme si nevšimli že vzlíná
žilami ona! 

            Ta 
která støádá všechny naše køiky
a trpkou pøíchu� nesplnìných snù
ze kterých zbude jenom rozvilina
            na starém kameni
a ještì otazníky –

A ejhle – ono to stále pálí
Ono to ještì žhne...

V parlamentu koneènì pøišla na pøetøes otázka doøešení emancipace     
a odstranìní doposud pøetrvávajících nespravedlivých a ponižujících po-
zùstatkù patriarchálního uspoøádání mezilidských vztahù, a to ve všech 
smìrech a do všech dùsledkù.      

Jednání zahájila poslankynì Rùženka Paryba Kaprová, pøedsedkynì 
poslaneckého klubu Strany demokratické misandrie. Poukázala na nutnost 
od základu zmìnit gramatiku, protože je v ní zakonzervovaný odporný dis-
kriminaèní dimorfismus. Jako pøíklad uvedla slovo mužského rodu stùl.     
Na stole se jí a provádìjí se na nìm rùzné intelektuální aktivity. Naproti 
tomu slovo ženského rodu židle slouží k tomu, aby na ni dosedala nejmé-
nì dùstojná tìlesná partie, slušnì pøezdívaná prodloužená záda. Chce 
snad nìkdo z pøísedících, aby taková hanebnost byla v našem jazyce 
zachována a dìtem tak již od nejútlejšího vìku bylo vštìpováno vìdomí 
nadøazenosti mužského rodu nad ženským? Navrhuji, øekla spravedlivì 
rozhoøèená poslankynì Paryba Kaprová, aby se uzákonil pro všechny 
pøedmìty a pojmy støední rod. Po úpravì pravidel by se pak øíkalo: „Stùl 
bylo døevìné a židle bylo udìláno z plastu.“

Ale to už se hlásila o slovo poslankynì za Konzervativní stranu vì-
deckého køes�anství Andìla Belzebub Nebeský. Pøišla s návrhem, aby se 
Božím stvoøením podobajícím se spíš ženám øíkalo osoby a tìm, co vypa-
dají spíš jako muži, èlovìk. Øíkat ženám èlovìka je prý nevhodné.

To nadzvedlo ze židlí poslankynì za Desperáty. Jejich pøedsedkynì 
Propana Butanoviè oznaèila návrh pøedøeènice za krok zpátky. Jakápak 

STANISLAV BUKOVSKÝ 

Emancipace není u konce
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èlovìka, jedinì èlovìk zní podle ní hrdì a právì èlovìk je pro ženu po-
jmenování ze všech nejvhodnìjší. Odsoudila i pøedchozí návrh poslanky- 
nì za Stranu demokratické misandrie a oznaèila ho za pro tuto stranu 
charakteristickou polovièatost. Cožpak je snad židle dùležitìjší než žena? 
Pøedevším o ženu by nám pøece mìlo jít, za vším hledej ženu, pravila        
s dùrazem. Navrhla zrušit ženský a mužský rod vùbec, jak životný, tak 
neživotný a ponechat jenom neutrální rod støední. Mohlo by se pak zpí-   
vat: „Proto je nám žena dáno, aby bylo milováno, to už vìdìlo Adam 
praotec. Ne aby sis holka hezké, hrálo s koèkou, mìlo pejska a za oknem 
pro kanára klec.“

S tím vyslovila nesouhlas nezaøazená poslankynì Žanda Žvanda. 
Pravila: Proto jsme pøestaly nosit suknì a pøešly na kalhoty a pøestaly si 
pøechylovat jména, abychom se nakonec zmohly jenom na støední rod? 
Abychom v minulém èase nadále setrvaly spolu s dìtmi, a� už bez mužù    
èi s muži, u y tvrdého? Cožpak si nezasloužíme i mìkké? Máme naštìs-    
tí tvrdé palice, ale tvrdé y nechceme, my ženy uvìdomìlé chceme pouze          
i mìkké. Pravila se vší rozhodností.

Pak si vzala slovo poslankynì Rozálie Peklo za stranu Zelené osvícení. 
Vyslovila zklamání nad tím, že se debata doposud vìnovala pouze otázce 
završení ženské emancipace a zcela byla opomenuta celá škála ostatních 
pohlaví. Jako kdyby nebyla. Zavedením jednotného mužského rodu pro 
dospìlé heterosexuály si pøirozenì polepší ženy, ale bude to ku prospì- 
chu i tìm jinak orientovaným? Nepotøebují ti naopak nìjaké zviditelnìní       
s ohledem na jejich výjimeènost, aby se mezi ostatními jaksi neztratili?   
Což kdyby pro ty, co nepatøí ani mezi muže ani ženy, byl vyhrazen rod 
støední? Jak naložit s dìtmi je tøeba ještì doøešit. Buï bude pro nì za-
chován rod støední, nebo se také pøeøadí do rodu mužského, ovšem kro- 
mì tìch, co si již od dìtství budou vìdomy jiné orientace. Uvolnìný rod 
ženský by mohl napøíštì pøináležet všem vìcem a zvíøatùm. Rod støední   
by pak byl výsadou onìch š�astlivcù jinak orientovaných.

Šárka Šiška Šímová za alianci Spolu proti všem a všemu pak mìla 
pøipomínku, že cesta vpøed a k vìtší demokracii nevede pøes zákazy          
a naøízení, ale naopak v jejich rušení. Dost prý už na tom, že je naøízeno 
jezdit po silnicích pouze po pravé stranì. A� si prý každý øíká a píše, co 
chce a jak chce. Lesby a� si klidnì používají mužský rod, transsexuálové 
rod ženský a poslanci tøeba rod støední. Stejnì tak ostatní lidé, každý       
jak bude chtít. Každý by mìl mít právo užívat jakýkoliv rod a podle libosti 
kdykoliv pøejít na jiný. Tøeba i v jedné vìtì a uvedla pøíklad: „Ráno krátce 
pøed polednem jsem se probudil, nasnídala jsem se a šlo jsem si pro 
podporu v nezamìstnanosti.“

Pak se pøihlásil poslanec Robert Richard Jaromír Roura za stranu    
Muži v ofsajdu a navrhl udìlat pøestávku. Bylo mu vyhovìno, naèež se po-
slankynì a poslanci odebrali za obèerstvením do poslaneckého bufetu.     
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Magisterská
/* viz google, wikipedie/

Od delikátního pokašlávání bouøí
cyklických øetìzových nehod
           express highway
           Large Hadron Collider*
           J / Ø*
v psím poèasí mlžných komor
v memo-vichøici
subtilních centrifug
           ©®Los Alamos*

Pøes proliferace kritických množství
v mezonetovém požáøišti*
           mezonového
podsvìtí
           pùvabných (š)kvarkù* 
a         pùvabných anti(š)kvarkù 
           casus belli*
o trùny, o žezla, o jablka,
o koruny, o vavøíny
           (s)nobelismu
           fait accompli*
tajfunù èernobýlù
a fukù-šim

Po pøelet
komáøích tùní
komáøích mýtin
fraktálních mechù
           noblesse oblige*
lesních zátiší
           maelstromù
vìtrných trav
extravagantních kompostù
           íkelitù, molítanù
ojetých
autogum
šprcgum
           demolition
stavebního rumu
           demolition
božkovského rumu
PET flašek
PIV flašek
všelikých brx-škyt musù...
           flusù 
           šlusù
           durchschiessene
           eschussù…*

JAN JELÍNEK 

Rozmíšky

Po pøestávce se všichni cítili unaveni, a tak další jednání o doøešení otázky 
emancipace odložili na pøíští schùzi poslanecké snìmovny.      

Ještì pøedtím, než se rozešli, navrhla poslankynì Klárka Klarinetová za 
stranu Kultura má zlaté dno pozvat na pøíští schùzi docentku Charlotte 
Olivovou z Ústavu pro jazyk èeský, aby nepøátelé pokroku nemohli zpo-
chybòovat pøijatá ustanovení poukazem na to, že se jednání konalo bez 
pøítomnosti odborníkù. Návrh byl jednomyslnì pøijat s tím, že pokud jim     
do toho bude odbornice neodbornì zasahovat, bude rozpoèet Ústavu pro 
jazyk èeský v rámci nezbytných úspor státní správy pro pøíští rok snížen. 
Poslankynì Šárka Šiška Šímová za Spolu proti všem a všemu navrhla 
Ústav pro jazyk èeský rovnou zrušit. To ale prozatím pøijato nebylo. 
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Pøátelská

A: …a když vám tady na ten papír napíšu 2 + 2 = 4, JE to pravda?

B: NENÍ, podle mého názoru je to MÉNÌ.

A: Cože???

B: Levá strana té rovnosti je hmotnìjší, protože vyžaduje více inkoustu.

A: Hehehe, ale z MATEMATICKÉHO hlediska...

B: Ovšem z FYZIKÁLNÍHO hlediska, že...?

A: To je ale jiný kontext!

B: Proè by mìl být ten váš kontext dùležitìjší, než ten mùj?

A: Protože jsem ho tou prostinkou matematickou rovností nastolil.

B: Takže nìco prostoduchého plácnete jako první a automaticky máte 
pravdu?

A: No dovolte! Jistìže ne! Já jen uvedl pøíklad FAKTU (chcete-li „PRAV-
DY“), jenž je v nezpochybnitelném souladu se SKUTEÈNOSTÍ!

B: Ale v tom vašem „souladu se skuteèností“ jsou obì naše pravdy. Jak ta 
vaše MATEMATICKÁ, tak i ta má FYZIKÁLNÍ.

A: Ale já jsem ji demonstroval na matematické rovnosti, v kontextu 
matematiky, kdežto vy jste z té rovnosti udìlal ve fyzikálním kontextu 
nerovnost.

B: Takže jasnì vidíte, že mohou vedle sebe existovat o tomtéž dvì rùzné 
rovnocenné pravdy.

A: Ale nikoli dvì stejné skuteènosti, he?

B: Takže – podle vás – PRAVDA není SKUTEÈNOST?

A: Hehehe, a teï myslíte PRAVDU jako slovo, nebo PRAVDU jako pou-
kázání na hmotný fakt?

Neøkuli pohozených 
profunìlých
projásaných 
           teng siao-pching* 
           tang
taj-dùv

únikù
           cut the wind*
           ticháèkù, pšovanù...
i tìch hluèných
hulvátských
           ruprechtù, øinèíøù... 
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B: Tím se jen obloukem vracíte na zaèátek. K hmotnému faktu „váhy 
inkoustu“ na stranì jedné vùèi (a to vám bez muèení pøiznám) rovnìž 
hmotnému faktu pøenosu matematické myšlenky „elektro-chemickými 
neurálními vzruchy“ na stranì druhé, kdy jsou obì „PRAVDY“ nepochyb- 
nì pravdivé, ale každá jinak.

A: No vidíte, teï jste se chytil do vlastní pasti, implicitnì jste pøijal mùj 
pøístup, (v tomto konkrétním pøípadì) mou matematickou „rovnost“ jako 
vymezující kontext, protože jste právì obì strany té rovnosti vzájemnì 
porovnával z jednoho a téhož fyzikálního HLEDISKA stejnì (tj. stejným 
zpùsobem, stejnou metodou), jako jsem já vzájemnì srovnával obì strany 
rovnice z HLEDISKA matematického.

B: Nikoli stejnì, ale jen podobnì. Což pøirozenì nevyvrací mou pùvodní 
námitku, že obì PRAVDY z protilehlých stran rovnosti jsou sice pravdivé, 
ale navzájem rùzné.

A: Ale o tom je pøece náš spor, že když nepøistoupíte na mé vymezení 
problému, pak se bavíme každý o nìèem jiném, ne o problému, jak jsem jej 
nastolil a s pomocí evidence (která je nám obìma samozøejmì – a to nade 
vší pochybnost, což nemùžete rozumnì a poctivì popøít – jasná) prokázal!

B: No, já soudím, že jste chtìl dosáhnout toho, abych na základì triviální 
rovnosti, nároèností nepøesahující úroveò obecné školy, pøijal váš názor,   
že je to s PRAVDOU – s tímto komplikovaným a nikdy, nikým plnì doøe-
šeným filosofickým problémem – køiš�álovì jednoduché.

A: Ale ono to jednoduché je, když to nebudete zámìrnì komplikovat. Jistý 
neznámý génius tento náš svým zpùsobem pošetilý spor osvìtluje vtip-
ným, by� ponìkud vulgárním myšlenkovým experimentem: Když mnì 
strèíte  svùj nos do mé zadnice, nebo – je-li vám to milejší – nejdøíve strèím 
nos do zadnice já vám, a teprve poté vy mnì, tak v tom okamžiku bude       
v obou pøípadech „PRAVDOU“ to, že oba – jak vy, tak já – budeme mít   
nos v prdeli, ale skuteènost (realita) bude fakticky, v okamžiku zasunutí 
(fyzicky, emocionálnì, situaènì, pøíslušným osobním KONTEXTEM...) 
jednoho i druhého odlišná. Podle autora experimentu bude pro oba „stejná“ 
jen relativnì. Jeden na tom bude vždy relativnì hùø, druhý relativnì lépe.
Takže vás nyní, milý oponente, ve jménu našeho pøátelství, a abychom      
tu hloupou rozmíšku smírnì ukonèili, prosím, abyste – samozøejmì jen        
v mysli – obì situace, pro klid našich duší, prostøídal. Já tak uèiním také.

B: Dobrá, milý pøíteli, zapínám pøedstavivost... Nicménì, vzhledem k tomu, 
jak jste špatnì oholený, jak máte límeèek u košile zahnìdlý, soudím, že      
i pøi té rovnocenné myšlenkové výmìnì zásunù na tom budu relativnì 
hùø...!
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A: To jste celý vy, když jste argumentaènì v úzkých, tak problém pøevedete 
do osobní roviny. Ale mnì urážkami z oprátky nevyklouznete. I když máte 
límeèek možná, ale jen možná, o trochu èistší. A jestli ano, tak jen proto,  
že nám minulé pondìlí klekla praèka.

B: To máte, pane kolego, jen jednu košili? To jste s manželkou takoví šetøíl-
ci, že perete teprve tehdy, když už nemáte nic èistého na sebe...? Když jste 
cítit na dva metry?

A: Jóóó, tak vy takhle?! Tak to zase já vám øeknu, že..., že já, na rozdíl od 
vás, bych do vaší prdele nos nestrèil nikdy...! A když øíkám nikdy, tak to 
SKUTEÈNÌ znamená, že NIKDY! 

je ti právì
Sedmdesát pìt. A aè se furt toèí svìt, ty by ses mohl na chvíli zastavit. 

Neøíkám na dlouho, ale aspoò po tu dobu, aby sis mohl pøeèíst tyto øádky.
Eštì to jde, mùžeš si øíct. Koèky a� ty v rouškách nebo ty na dvoøe Ti 

zatím nelezou na nervy. A Tvoje skvìlá žena bezpochyby také ne.
Domove, sladký domove. Když si odmyslíš, že v dobì covidové funguje 

tak trochu jako arestíèek, jsi rád, že je to zrovna Chodouò.
Mámení, sladké mámení. Není pochyb o tom, že i Ty jím býváš zasa-

žen, a� jde o mámení jakékoliv. Neøíkej, že ne. A to je pøece krásné.
Díky. Díky Ti za to, a zcela urèitì mohu mluvit i za ostatní spisoše, že se 

s námi pøátelíš. Diskuse s Tebou jsou nenahraditelné.
Eklhaft jsou nìkterá naše díla. Tak se Ti za nás všechny literáty omlou-

vám, že ses jimi musel kriticky prokousávat.
Studenti. To jsou ti, kteøí Ti kromì již výše zmínìných pøinášejí chu� do 

života. Neboj. Poøád na nì máš a ještì dlouho budeš.
Áááááá!!! To radostnì vykøikneš, až budeš èíst tohle letní dvojèíslo Plže. 

Doufám tedy, že ten výkøik zaène na Á a ne tøeba na Ká.
Tisíc. Vìøím tomu, že se Ti sejde tolik pøání k jubileu. I kdyby jich však 

bylo pouze 999, nezoufej. Já to dodateènì dorovnám.

Prosím Tì. Pij pomalu. Ne abys to do sebe pøi oslavì hrnul, jako když  
Ti bylo ètyøiasedmdesát.

Jo, já vím. Tahle vìta by správnì mìla zaèínat na E s háèkem èili Ì.     
Na žádnou takovou jsem ale nepøišel, takže kdybys náhodou Ty...

Milý Vladimíre Novotný,
MILAN ÈECHURA 
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„Když nìkomu nìco pøeješ, tak mu to taky tak trochu dáváš,“ prohodil 
Plíha zamyšlenì.

„Ty už pro nìj nìco máš?“

„Nápad.“

„To mu urèitì udìlá radost.“ Nedávno oficiálnì humanizovaný domácí 
hlemýžï Michal se jenom ušklíbl. Nápady, to jo, na to Plíha je. Ale ta reali-
zace, to jsou zážitky.

„Co je na svìtì nejcennìjší?“ pokraèoval Plíha.

„Sùl.“

Dlouhá hodina
VÁCLAV GRUBER 

I kdyby ses postavil na hlavu
Z kanapky nevyroste kanape
Ale v básni to možné jest
v básni to lze 
Probatum est

Z malé jiskry – velký oheò
Z rùžku malého – velký roh
Z malého krùèku – veliký skok
Probatum est Nastokrát

Ze smrti švestky – živá øetízkující 
                                                slivka

Probatum est
ALENA VÁVROVÁ 

A z malé slípky zase jenom pipka
Ze støíbrné koèièky na stromì 
                               seskoèí zpravidla
veliká svìtlounce rùžová jen trochu 
                                dostøíbrna koèka
a malý chundelatý èerný pes
Probatum est

Kdo pøíliš dlouho na svou myš poèká
Probatum est – Nikdy se nedoèká
To ví i naše koèka
A teï i ty to víš
Vladimíre 

Eldorádo. Synonymum pro hojnost. Tak a� je hojnosti pøi Tvé oslavì 
neurekom. Krásné slovenské slovo. Žádné lepší èeské mì nenapadlo.

Tak si ty pìtasedmdesátiny užij. Nevím, bohužel, zda se nám je podaøí 
prožít spolu. Když ne, tak šestasedmdesátka to jistí.

Jsem rád, že se známe.
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„Ale no tak.“

„Zdraví,“ pøitvrdil Michal.

„To už je lepší.“

Michal zvedl i druhý pár tykadel. Zaèalo ho to zajímat. „Povídej.“

„Èas,“ pronesl Plíha zøetelnì.

„Ty mu chceš dát k narozeninám èas?“

„Jo,“ pøikývl Plíha a tváøil se pøi tom tak rozhodnì, že Michalovi pøebìhl 
mráz po ulitì. 

„Kde ho chceš sebrat?“ zeptal se hlemýžï nejistì.

„Hele, proè myslíš, že nám každý rok zavádìjí ten nesmyslný letní èas?“

„Aby u nás bylo pravé poledne ve stejnou dobu jako v Helsinkách?      
Že by nás jako trochu šoupli na východ?“

„Ne,“ zavrtìl Plíha rozhodnì hlavou. „Tam posunujou v létì èas taky. 
Mysli. Co musíš udìlat, když vláda vyhlásí zaèátek letního èasu?“

Michal rozpaèitì nakrèil tykadla. „No co, prostì posunu hodinky o hodi-
nu dopøedu.“

„Takže?“

„Spím o hodinu míò. Pokud tedy vstávám ráno do práce. Ale bývá to      
v nedìli.“

„To je jedno. Hodina chybí. Prostì ti ji seberou.“

„Na podzim mi ji zase vrátí.“

„Vrátí,“ souhlasil Plíha, „ale až na podzim. Co myslíš, že asi s naším èa-
sem bìhem toho pùl roku dìlají?“

„To samé, co banky s penìzi.“ Hlemýžï má dvì nervové uzliny. Myslí 
mu to rychle.

„Pøesnì,“ usmál se Plíha spokojenì. „Klidnì ho používají, investujou, 
nejspíš i pùjèujou, ale žádné úroky ti nedají.“

„To banky taky ne,“ poznamenal Michal. Už pochopil, kam jeho kamarád 
míøí. „Ty snad víš, kde vláda tu vypùjèenou hodinu schovává?“

„Vím.“

*

Do hlavního mìsta jeli vlakem. Plíha mìl slevu pro seniory a Michal 
cestoval jako pøíslušník významné kulturní menšiny zadarmo. Na Hlavním 
nádraží vystoupili v šest hodin a rovnou se vydali k historické radnici.

Houf lidí pod orlojem byl zøetelnì menší, než kdykoliv jindy v tomto roè-
ním období. To Plíhovu zámìru vyhovovalo. „Teï dávej pozor,“ obrátil se na 
Michala. Na ciferníku bylo osmnáct hodin. Orloj šel pøesnì.

„Šest bylo, když jsme pøijeli,“ namítl hlemýžï.

„Tyhle hodiny ukazujou skuteèný èas.“
Michal jen pøikývl a fascinovanì zíral na postavièky apoštolù v okýnkách 
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nad astrolábem a kalendáøní deskou. „Jak ministøi zdravotnictví,“ vydechl. 
Vydržel s protaženými tykadly a vyvalenýma oèima až do finálního zvonce 
a zakokrhání kohouta.

„To nejsou jenom hodiny,“ øekl Plíha, když se lidi rozešli a zùstali s Mi-
chalem pøed jižní stìnou radnice sami. „Umí to spoustu dalších vìcí. Posta-
vení Slunce a Mìsíce, znamení zvìrokruhu a tyhle drobnosti, to ví každý. 
Ale dokáže to i vìci, které se všeobecnì neví.“

„Akumulovat èas?“ prohodil Michal, který už se probral z vytržení a zno-
vu pøemýšlel obìma uzlinami na plné pecky.

Plíha pøikývl. „Všiml sis toho kostlivce ve finále?“
„Jasnì, on tahal za ten zvonek.“
„A v levé ruce má pøesýpací hodiny. To je ono.“
„Akumulátor èasu?“ zakroutil Michal nevìøícnì všemi tykadly.
„Když chceš nìco schovat, nech to všem na oèích, to je známé pravidlo. 

V téhle budovì asi budou i jiné zajímavosti.“
„Ty chceš šlohnout ty pøesýpací hodiny? Jak tam vylezeš?“
„Já po zdi lézt neumím,“ pøipustil Plíha. 
„Takže pro nì polezu já. Mohl jsem vìdìt, že to zase skonèí nìjakou 

šíleností.“
„Polezeš, ale neboj se, pro hodiny ne. Jenom pro ten písek, co v nich je. 

Vymìníš ho.“ Plíha ukázal na kapsu, kde mìl plátìný pytlík plný øíèního 
písku. „Jdeme se najíst, vrátíme se, až bude tma.“

*
Uprostøed velkého mìsta není tma nikdy. Lucerny vydávají žlutavé 

svìtlo, další se line z oken, k tomu svìtlo reklam a vývìsních štítù. Vidìt    
je docela dobøe. Na dlažbì, støechách i èlenitých fasádách domù jsou ale 
nepravidelné stíny a v nich se leccos schová. Na námìstí pøed radnicí bylo 
lidí tak akorát. Bylo ètvrt na dvanáct a na orloj teï nekoukal nikdo.

„Utøi si nohu, a� to tam nezapatláš,“ napomenul ještì Plíha kamaráda     
a podal mu pytlík s pískem.

„Neboj,“ zavrèel Michal, „kdyby nìco, pískni. Abych mohl nìkam zalézt.“ 
Michal se za Plíhovými zády pøitiskl ke kamenné zdi a za chvíli už se pro-
smekl kolem reliéfu ležícího kameníka vpravo pod obvodem kalendáøe.  
Šlo to lépe, než oba èekali.

*

Proboha, on mi snad pøivezl k narozeninám živého hlemýždì, pomyslel 
si ctihodný øeditel Ústavu pro literární tajemství ULITA, když zahlédl Plíhu    
s Michalem pøed bránou své chodouòské tvrze. No, mohlo by být hùø, 
pøipustil vzápìtí a otevøel dveøe, aby se ti dva mohli pøipojit k ostatním 
hostùm. Plíha stiskl nabídnutou pravici, odrecitoval gratulaci a pøedal plá-
tìný pytlík.
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„Co to je?“ zeptal se docent a pøes zøetelné ulehèení, že nebude muset 
živit hlemýždì Michala, se klasicky vzdìlaný vìdec neubránil myšlence na 
danajské dary.

Plíha vysvìtlil podstatu pøece jen trochu neobvyklého prezentu.
„Øíkáte èas?“ pronesl nedùvìøivì oslavenec a podezíravì se na Plíhu 

podíval. U tohohle chlapíka èlovìk nikdy neví, co myslí vážnì.
„Jo,“ pøikývl Plíha. „Mùže se tím posypat narozeninový dort, pøidat to do 

polívky nebo sníst lžící. Je to vlastnì jen hodina, malièkost.

*

Byla to jenom hodina. Ale sebrali ji více než deseti milionùm lidí. Celkem 
tedy pøes deset milionù hodin.

Ono to docela utíká, èím je èlovìk starší, tím rychleji. Takže když øedi- 
tel ULITY v roce 2571 dopisoval další pokraèování Literárního Západu, 
uvìdomil si, že už je vlastnì skoro v polovinì…

*

Plíhova diverzní akce mìla ještì jeden významný efekt. Když vláda na 
podzim toho roku 2021 chtìla zase obèanùm vypùjèenou hodinu vrátit, 
zjistila, že ta hodina není. Ztratila se. Tak jako øada dalších dost dùležitých 
vìcí. „No co“, prohlásil premiér na zasedání kabinetu, „alespoò skonèilo to 
dohadování, na jakém èasu to støídání zastavíme.“ 

Pomìrnì velká èást obyvatel byla spokojená. Mohli po práci déle oko-
pávat kedlubny a èíst si bez svíèky. To, že pravé poledne není v poledne,    
v tom blázinci v první polovinì jednadvacátého století zcela zaniklo. 

Je to s tebou tìžké

Jen vidìt ten tvùj balvan, Sisyfe

Bouøíš se a stále svádíš souboje 

s Apollónem i chimérami

Co dìlat, když tebou kámen 

                                           prorùstá

tlaèí a pálí, sùl potu štípe do oèí

Nezatínáš zuby, ceníš je

Tíha doléhá a síly ubývají

Sisyfos
IVA SÝKOROVÁ 

Rozhlédni se – nejsi sám
horou se plahoèí tisíce Sisyfù
Ale i šerpù, již tì znají
a podají ruku, sklenku k pøípitku
nabídnou pláš� èi stín
a kratièkou chvíli úlevy

Jednou to bøímì na tu horu dotlaèíš
Vyrostla z údìlù tvých pøedchùdcù 
                                             a bratrù 
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V jedné obtížnì pøístupné lokalitì u Krnova popravily zjara 2021 Lesy 
Èeské republiky dub, co pamatoval Marii Terezii. „Nepøimkl ses k dubisku,“ 
øekl snad Vladimír Novotný literátovi a dubiskem sebe mínil. Sebevìdomí 
musí mít každý literární badatel, tak jako je nemívají básníci. Pøesto je ba-
datelé objeví a sami se k dubiskùm tìm pøivinou, ale neznamená to, že by 
díky tomu zplodili novou Kytici. Nestaèí být seètìlým, abys veršù tvoøil.

Asi jako nestaèí revírníkem být, abys nikdy nezabil.

Stejnì si ale tìžko pøedstavit revírníka z Krnova jako oddaného ètenáøe 
veršù, zatímco Vladimíra Novotného tak vidím. Nebrodí se mateøídouškou, 
aby kácel, ale kácí nebo chválí poté, co èetl taky Mateøídoušku. A kdo ví, 
listoval jejími stránkami možná i koncem let šedesátých, kdy mi z ní èítala 
máma. Hana Vrbová tehdy pro ten mìsíèník pøebásnila Noc a den Gen-
richa Sapgira: Nad lávkou u skalky / plakaly Plakalky. / Pod skalkou u lávky 
/ bublaly bublávky. / Na vìtvi houkalo / šedivé Houkadlo... Atd. 

Mnohé ty verše si dodnes pamatuji a rovnìž Loupežnickou píseò od 
Jamese Krüsse; pro legendární èasopis ji pøeložila Hana Žantovská a za-
èíná: Já si to šlapal raz dva tøi / raz dva tøi / raz dva tøi / v noci tý èerný 
nejtmavší. 

Verše Mateøídoušek navíc jsou ilustrovány, což i Perníkový dùm Ludvíka 
Støedy: Z hoøkých mandlí balkóny / hrozinkové záclony / Na noc musím ten 
dùm schovat / kdekdo by chtìl uždibovat.

Dalším z básníkù, kteøí se nebojí dìtí, je Karel Šiktanc, 10. 7. mu bude 
tøiadevadesát a mne tenkrát zaujal Bitvou u Lysé: Hanba tomu, / kdo kdy 
øek, / že jsou myši slabé. / V Lysé, / z dneška na zítøek, / vyhlásily krutý boj 
/ èápùm z øeky Labe...

Jiøí V. Svoboda zase pøevedl do èeštiny Záraènou zahradu norské spi-
sovatelky Zinken Hoppové (1905–1987): V té zahradì jsou jedle / plnièké 
banánù. / A melouny hned vedle / visí tam z platanù. / Tam lev se s lamou 
zdraví / pøi každém setkání / a do jahod tam hlavy / strkají klokani. 

Má o dva roky mladší sestra Eva to umí dodnes zpamìti a Ivan Wer-
nisch pro Mateøídoušku pøeložil Skøítka Johna Kendricka Bangse: Jednou 
jsem spatøil skøítka / stál na zahradì v kytkách / a vyklouzlo mi z úst, / že by 
mìl povyrùst. / Odpovìdìl mi na to / a èelo svraštil v zlobì: / Já si pøipadám 
dokonalý, / jako ty sobì.

Proè není 
Vladimír Novotný básníkem

IVO FENCL
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Mariánská u Bartolomìje

v pupalkovém úplòku køtitelnice
nezùstane jediné
Boží oko suché

vznáší se
svleèená kùže, mramorový cár
Marsya litanií delších než

podlaha vyhlazená pøedzpovìdním 
                                                
potem
jako Ležáky
kdežto ležák
silný èerný porter

Vladimírovi
IVO HARÁK 

Váhám, ano, ukrutnì váhám nad tím, jestli by zlý revírník skácel tøi-
staletý dub i se znalostí tìch veršù, ale jedno vím jistì. Ani on, ani Vladimír 
Novotný se nestanou novým Rilkem jen díky tomu, že je poezie obklo-
povala odmalièka. Aè bychom si to pøáli, možné to není, a zmínìný Jiøí 
Václav Svoboda (1924–1981) asi musel mít pøed oèima nìjakou myšku, 
když tehdy skládal: Co ty víš! / Byla myš, / ta šla z Prahy do Kolína / pøes 
Paøíž... 

Ale nikdo nikdy už nepøepere v oèích mých anebo mé sestry Jeníka 
Lodyhu Williama Brighty Randse (1823–1880) z Audience u Liliputánù, jak 
ho do èeštiny pøevedl nìkdejší obyvatel Zdic, básník Pavel Šrut. Ta báseò 
zaèíná: Znal jsem vám kluka, chodíval po polích, / jedl jen lodyhy a kopce 
fazolí.

Najdete si teï staré Mateøídoušky? Stojí za to. Pokud nemusíte a všech-
ny ty básnì dávno znáte (jako pravdìpodobnì i Vladimír Novotný), až od-
sud z dubu se omlouvám. 

mlèí hoøce
a všechny kapøí duše
syèivì stoupají nad parkány

Papežùv hydroplán

Vzlétá

z vatikánských zahrad jezírka 
         se zlatými rybkami z pohøbené
Anacletovy tiáry dùkladnì promazán
køižmem archivního vína stáèeného 
                                          ze solidea
za noèního bdìní propoceného 
                          nad jednotou Trojice
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stoupá

nad hoøící koèièí hlavy ze kterých 
                                              vyskoèí
slézové slunce habemus papam 
                                    subito sancto 
já si už nepamatuju bylo to jen 
                   jednou a byla jsem opilá
nad údivem soli polknuté namísto 
                                                 cukru

letí

podél silnice dláždìné kostkami 
                                               z kostí
pøes podtržená slova: maggi nebo 
                                                 lego?

pøes seøadištì divizí žehnající ruku 
                        která se právì chystá
poškrábat všechna ta skrytá 
                   a zpocená svìdící místa

a padá

vedle svaté chýše do bažin 
                                          u Lignana
syèící sýèek sysel pøesycený sýrem
podobný andìlu dávného navštívení
Tokya: do køestní vody na hašení 
                                                 hrobù

na dvorku doma kdysi první sníh
z rozstøíleného holubníku 

Spoluzakládal. Jako otec zakladatel se tedy necítím. Ale tøeba bych   
pak mohl mít jako zakladatel nebo spoluzakladatel nìjaký pomník èi 
památník. Je fakt, že by to byla další z øady funkcí: Fotoklub, Dialog, tam 
už je to tøetí soubor, otužilci, tam nejsem sice oficiálním èlenem, ale to 
nevadí, taneèní klub už jsem dávno opustil, Ason-klub se možná ještì 
poèítá, ale spíš Støedisko spisovatelù, kde jsem skoro, blb, mohl být 
pøedseda, kdybych byl víc rozhodnej. Tak velkej sbìratel èlenských 
legitimací jako Ivo Fencl ale nejsem, to mi schází Ètyølístek, Spoleènost 
pøátel Fantomase, Spoleènost pøátel Miloše Zemana a Jiøího Paroubka, 
Spolek milencù Agáty Hanychové, Archiv kabelek paní Neèasové a Svaz 
pøátel Vladimíra Putina a SSSR. Ale takhle ne. V Pionýru, SSM a SÈSP    
už jsem byl. Byl to také èásteènì i Klub mladých konzervativcù, Spolek 
pøátel archiválií, Spolek pøátel Mongolska, ale to fakt. Pìkných pár let   
jsem byl i v Klubu pøátel Vladimíra Hrona nebo ÈSOP aj. Dále by to mohl 
být, pokud by existoval, tøeba Klub pøátel Ivo Fencla, Spolek fanouškù 
Václava Englera nebo Spolek odvržených nápadníkù dotyèné XY. Proè 
tedy nezaložit Spoleènost pøátel Vladimíra Novotného?

Jak jsem spoluzakládal stolní 
spoleènost pøátel V. Novotného

MAREK VELEBNÝ 
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Spoleènost pøátel Vladimíra Novotného existuje èi neexistuje? Samo-
zøejmì existuje. Možná mohl být její prvopoèátek v literární kavárnì Jabloò 
nebo to mohlo být v Knihovnì mìsta Plznì v Polanovì síni pøi nìkterém 
poøadu nebo køtu Ulity. Mohlo se to stát na nìkterém setkání Ason-klubu. 
Mohlo, ale také nemuselo. Spíš to bylo v nìkterém restauraèním zaøíze-  
ní, protože èlenové téhle pitoresktní stolní spoleènosti nejsou ani cyklisti, 
ani slévaèi, pokojské nebo železnièáøi, ale hlavnì tzv. Antidivadelníci, pøí-
padnì pisálci, herci, umìlci, kantoøi, zkrátka pøátelé dotyèného jmenova-
ného Vladimíra Novotného. 

Spoleènost nemá stanovy, èlenské poplatky, správní radu, øeditele, èlen-
ské schùze a nevydává roèenku, kalendáø apod., ale to je i není pravda. 
Stanovy a podmínky pøijetí jsou vlastnì všeobecnì známé. Pøijat je každej, 
kdo má rád Vladimíra Novotného a koho má rád i on. Každej, kdo je pøí-
znivcem lehce absurdního, pøevážnì antidivadelního humoru. Øeditelem       
i správní radou tohoto orgánu je Jan Sojka s dalšími kumpány, kteøí se ve 
vedení klubu poctivì støídají, ovšem nikdo neví, kdo  to zrovna je. Asi kdo 
má zrovna slovo u hospodského stolu. A tím se dostáváme k otázce 
èlenských shromáždìní a poplatkù. Èlenské schùze vyhlašuje pøevážnì 
Jan Sojka alias Socha mailem nebo sms zprávou tìsnì po tom, co ho to 
napadne, a tìsnì pøed tím, než k tomu má dojít. Schùze se uskuteèní        
v nejbližší nálevnì, kde je otevøeno a volno. Obvykle to bývá èi spíše 
bývalo v hospodách U Kohoutù, U Žumbery, U Zacha, U Kardouše, U Reg-
nera a jiných. Výjezdní zasedání, tradièní každoroèní pobyty, školení èlenù 
se konají v rekreaèním zaøízení Vitinka u Oseka, v Konstantinkách, Tacho-
vì, Kotouni alias Chodouni, na bøehu Kokotských rybníkù èi v lese za 
Kolomaznou pecí èi kdekoli jinde. Obèasné paøby probíhají u jednotlivých 
èlenù, jako Bebleba, Brabìcího, Soni, ale nejvíce se jich koná u benja-
mínka Antidivadla, maséra, kavárenského povaleèe a èlovìka s nejvìtší 
sbírkou gramodesek, fitness pøístrojù, èinek a šòupacích tabákù, tj. Kòoura 
Kòourovièe Kòourina. Ano, není to náhoda, nebo� Kòourin, aè se to všeo-
becnì neví, zastupoval Lajku v kosmické lodi. Poskok jako kaskadér, pro-
tože v tu dobu bohužel nemohl letìt Chuck Norris.

Stanovy stolní spoleènosti ohranièují klubovou èinnost spolku pøevážnì 
jako bezmezné obdivování Vladimíra Novotného, Jana „Sochy“ Sojky a Anti-
divadla jako takového. Èinnost spoèívá v neustálém opakování manter „A� 
žije Vlno a Socha“ do omrzení a totálního vyèerpání, onìmìní, oslepnutí, 
dále v pití piva, vína a panákù a žvanìní o nejnovìjších filmech na Netflixu, 
literatuøe, literárních èasopisech a pojídání obložených chlebíèkù, kyselých 
okurek a utopencù. Pokud se na èlenské schùzi nebo výjezdním zasedání 
vyskytne osoba ženského pohlaví, poène od ostatních èlenù její adorování, 
poklonkování, okukování za hlasitého mruèení, brblání zpìvu Internacio-
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nály nebo songù Nafrnìná a Já jsem kráva. Pokud je pøítomen Bebleb, 
zaène s focením ve stylu „Sto nejlepších fotek nohou Ireny Velichové“. 
Èlenské pøíspìvky se vybírají v pivech a panácích. Slovní hodnocení žen-
ských je dovoleno pouze v dobì, kdy na schùzích nejsou. Zápisy ze schùzí 
poøizuje hlavnì Socha v tzv. zápisnících, mùže ale pøispìt nìkdo další,  
jako Charvy, Patkin, Bebleb nebo Kòour. Popsané zápisky jsou pravidelnì 
otiskovány v Plži, jinak jsou uschovávány v pøenosném trezoru, tzv. antidi-
vadelní monstranci, jež je umístìna s vykuøovadlem nad stolem v pøísluš-
né nálevnì, kterou spoleènost navštìvuje. Jako výraz úcty k monstranci 
èlenové stolní spoleènosti zdraví zbožnou relikvii antidivadelních zápiskù 
pozdvižením pùllitrù. 

Stanovy obsahují též pasáž o trestech za pøestupky. Je to napøíklad   
pìt ran býkovcem, pùlhodinové vytahování za ucho, nucené zvedání èinek 
ve fitness centru u Kòoura, pùlroèní sexuální abstinence, vyhlídková jízda 
Patkinovým váleèným Opelem, roèní dennodenní poslouchání vybraných 
projevù Vladimíra Novotného, memorování dvaceti svazkù „øádeèkù“ 
Vladimíra Novotného a nejvyšším trestem v pøípadì Bebleba je týdenní 
pùst. Soupis aktuálních èlenù spoleènosti je tajný a dá se vyhledat jen na 
zabezpeèených stránkách wikilieks. Jsou jimi individua: Socha, Charvy, 
Brabèák, Patkin, Kòour, Pepa Straka, Soòa, Irena, Robert, Bebleb, 
Germán, Sachrovka, Kra�as, Zdenda „Pijan“ Nìmeèek, Mára, Muška, 
Èechíno, Malej Jelen a další. 

Z tajných deníkù Antidivadla
JAN SOJKA 

Èást 12 – Vlnobonus

Slovutný Vlno neboli Vladimír Novotný je veteránem antidivadelnì – 
literárnì – (po)vinných dýchánkù. Nejen že se úèastnil akcí na Vitince èi 
jinde, ale sám zorganizoval neopakovatelné veèírky ve své domácí 
Chodouni. Považte, šlo o celých devìt roèníkù! Deníkový výbìr z akcí je 
zamìøen na zápisy, se kterými je Vlno spojen. Dodáváme je na Vlnopoèest! 

28. 6. 2008, Chodouò (první roèník)
8.45: Snídáme. Vlno se u èetby novin (Sport!) zklidnil a zbavil se noè-

ního bìsu. Ruce se mu pøestaly tøást, jeho oèi již nevyhlíží vytøeštìnì          
a levý koutek necuká, což znamená, že první chodouòský veèírek konèící 
ve tøi v noci pøežil.
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2. 8. 2008, Hracholusky (na chatì u lingvistky Jany Vejvodové), Vlnozá-
pisy bìhem veèera v hospodì U Kotvy

Socha postrádá ponožky a je ochoten vlézt na parník, jen když tam 
bude farník. Brabèák jí krokety, Jana VejH2O øízek, Charvy odmítl i pøed-
krm a ptá se, zda píšu bláboly. Radostnì pøikyvuji. Charvy se obrací na 
Sochu, ten mu odpovídá, že ho jeho názor zajímá jako názor Eskymáka na 
dìjiny Èíny.

25. 6. 2010, Chodouò
19.43: Milan Èechura alias Èechíno bere kytáre, nastává zdìšení. Vlno 

si zalévá slechy sádrou, Vojta Nìmec alias Germán se schovává do mí-
chaèky a spouští ji, Jan Sojka alias Socha bere motyku a tøíská Èechína 
pøes prsty, dokud nepustí.

19.50: Èechíno chladí paøáty v mrazáku, míchaèka s Vojtou tiše vrní, 
Vlno se uèí znakovou øeè a Socha si pochvaluje klid na zápraží, svìt prý 
má zase smysl.

30. 6. 2012, Chodouò, hospoda Obecní dùm, odpoledne
David Charvát alias Charvy: Co si myslíš o antice?
Èechíno: Nesedí mi, jsem dítì totality.
Charvy: Husák vìdìl svý…
Vlno: Mìl hodnì milenek.
Socha: Tebe?
Vlno: Za mì to vzali Štrougal a Himl.  

V prvohorách v budovì plzeòské pedagogické fakulty mi Jan Sojka ptá-
kovskou øeèí zašvitoøil do ucha: „Uèí tady novì jakejsi Novotnej, odchytíme 
ho za jízdy, aby nám sdìlil, co si myslí o naší básnické tvorbì.“ 

„Myslíš o tvý tvorbì, mnì ještì nic nevyšlo – a ty to dobøe víš!“ upozornil 
jsem ho.

„Hele, támhle zrovna jede…,“ mávnul køídlem smìrem ke schodišti.
Vlno právì sjíždìl zábradlí jako Mach tøímaje v rukou Sojkovy spisy.
„Má regma, pøemis�uje se do tøíd jedinì takhle,“ vysvìtlil mi Sojka.
„Nìkdo sjíždí koks, nìkdo sjíždí zábradlí, zkrátka nezávislej kritik,“ opá-

èil jsem. 
„Prej na tom zábradlí jezdí i nahoru do kabinetu – a rychlejš než dolù,“ 

podotkl Sojka.

DAVID CHARVÁT

Memento memory
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„Co soudíš o mých básních?“ zahalekal na prosvištivšího Vlna.
„Jenom to nej…,“ dál to bohužel nebo možná bohudík nedoøekl, nebo� 

se vzápìtí stal hlavní postavou Aymého knihy Muž, který prochází zdí.
Když jej èeštináøka Jana Vejvodová lopatou koneènì seškrábla ze zdi,    

v poloze tzv. na brouka na mì zahøímal: „A ty, Charváte, vydáš svou první    
a poslední sbírku v šestapadesáti.“ Jeho proroctví mì paralyzuje dodnes. 
Chlácholím se však pøedstavou, že na to mám ještì bratru dobrých devìt 
let.  

Jednou z jara jsem se jak duch sám zjevil v Chodouni a klepadlem se 
dožadoval vstupu do Vlnovy tvrze. „Pøelez zídku, pokud nìco do domu pøi-
nášíš, pal odsud, pakliže pøicházíš o nìco žadonit, jinak støelhbitì pálím     
z bambitky,“ ozvalo se ze zahrádky.  

„Èípa ty seš?“ otázal se Vlno.
„Pøece Charvátù, nepoznáváš mì snad, docente?“
„Uhádls, pøistup, holt, blíže,“ pøikázal.
Rozhlédl jsem se kolkolem a seznal, že po celém dvorku má Vlno 

poházené náøadí. Byl právì v kutilském rauši. Abychom si rozumìli: válely 
se tam knihy, které o náøadí pojednávaly a radily, jak se s èím zachází,        
k jaké èinnosti tøeba kladiva, k jaké høebu èi køíže apod. 

„Cos mi pøines, Charváte?“
„Svoji sbírku…“ hlesl jsem a jal se z brašny tahat jak papouch list za 

listem.
„Nestraš, všeho do èasu, nyní máme manuální prácièku…“ rozhodl 

Vlno.
Zpozornìl jsem: Vlno mìl ve svìráku párátko zlomené vedví, které 

spravoval, doba je zlá, vysvìtloval, lepší staré opravit, než nové zakoupit.
„Pøišels jako na zavolanou, ani se nezouvej a vyzvedni mi na poètì 

balík, koneènì pøišel ten autogen a kanagom.“ Vida, tak Vlno má geny 
nejen literární, ale i autární.

Abych to neprodlužoval: párátko schnulo dobré 3 hodiny, bìhem nichž 
jsme staèili za plotem zapeèetìné hospody nakrmit jetelem hladového 
kuchaøe a vyfandit se na místní pralesní fotbalové lize.

Když padla tma, Vlno prohlásil: „Párátko je fertig!“
Na oslavu jsem ubalil jointa prvotøídní trávy a podal jej kolegiálnì Vlnovi. 

Ten striktnì odmítl a podal mi na oplátku opravené párátko, kterým jsem 
mìl tu èest zamíchat první rundu skotské. Celou noc jsme si párátko 
obøadnì podávali a š�ourali se s ním v mých textech.

Když se naše oblièeje po probuzení opìt støetly, Vlno nevrle a nedomrle 
povídá: „Kterejpa ty seš?“

„Ten samej co vèera, Charvát.“
„Neznám, nevadí, ani se nezouvej, na dvoøe máme manuální prácièku,“ 

rozhodl a s výrazem šíleného mima se poèal plížit k autogenu.
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Kulišáci
VIKI SHOCK 

(vìnováno Vladimírovi Novotnému)

Bylo horko, pøíšerné horko. Lékaøi za takovéto situace doporuèují 
obèanùm hodnì pít nealkoholické nápoje, nejlépe vodu, a okna pokud 
možno neotevírat. Vadimek sedìl nehybnì doma u stolu a koukal ven 
otevøeným oknem, kterým se dovnitø valilo horko. Pøemýšlel o tom, jestli by 
nemìl vypít sklenici vody, ale pak se radìji oblékl do kožichu, na hlavu si 
nasadil kulicha a vyšel z bytu o patro výš na pùdu. Z pùdy se pak už 
snadno vyšplhal na støechu, kde se chvíli opaloval, jak jinak nežli v kožichu 
a v kulichu, a potom pùl hodiny bìhal na místì dokoleèka. Domníval se 
totiž, že mu tato èinnost pomùže rozproudit krevní obìh, jenž byl tím 
pøíšerným horkem dosti zpomalen. Když to už Vadimka pøestalo bavit, slezl 
ze støechy na pùdu, kde si kouzelnickým trikem vytáhl z nosu pár živých 
holubù, které vypustil ven do horka, a pokraèoval zpìt dolù. Tam bylo  
pusto a prázdno a kromì nich tam bylo ještì horko, pøíšerné horko. 
Vadimek už byl po obìdì a docela se nudil. A horko ho nebavilo, nedalo se 
s ním mluvit. Zavolal proto Vladimírkovi, zda by se nechtìl sejít a promluvit 
si o bìhu svìta a podobných záležitostech. Vladimírek byl pro. Do kavárny, 
kde byli kromì obsluhy Vadimek a horko, pøišel sice s mírným zpoždìním, 
zato s sebou pøinesl pøímotop, takže si ti dva kulišáci mohli pøi klábosení 
pìknì pøitápìt. Mìli si toho hodnì co povídat, pro zaèátek si vzali na 
paškál to pøíšerné horko a pokraèovali pøes vznik literatury na planetì  
Zemi až po Kunderovu Nesmrtelnost chrousta. Aby se ještì více odvodnili, 
popíjeli dobré èervené víno, a když mìli zrovna prázdné sklenky, provedli 
frajersky sto døepù s pøedpažením, než jim obsluha zase dolila. Vladimírek 
stíhal ještì lehsedy a navíc kliky s tlesknutím. Byl prostì hbitìjší než 
Vadimek, a to asi proto, že na sobì nemìl kožich ani kulicha. Nutno uznat, 
že Vladimírkovy pestrobarevné bermudy a bìlostný nátìlníèek byly za 
takovéhoto pøíšerného horka mnohem praktiètìjší. Pøímotop pøimìøenì 
pøitápìl a naši pøátelé byli skropeni potem. Vadimkovi tekly zpod kulichu 
pøes oèi a bradu úplné èúrky. Když už jeden každý z nich vypil tøi ètvrtì litru 
vína, zmìnili objednávku na mojito. Mezitím doba pokroèila. Vladimírek 
poveèeøel klobásky s chlebem, zatímco Vadimek, protože byl dùslednìjší, 
zùstal o hladu. Poèet tìlesných prostocvikù však oba znaènì snížili, 
Vladimírek si dokonce pøestal pøi klicích tleskat a Vadimek už pøi døepech 
více nepøedpažoval. Pøesto znìl kavárnou potlesk, nebo� èíšníci takto 
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I.

Za vás byl Plž
uklizená klícka
nebyla to vrš
prázdnì cynická

Teï podej drž
teï rùzná švícka
ctí heslo mlž
banda statická

Dneska i Peggy
trhá nás gagy
radìj ètu Trhany

Já spouštím tygøí øev
na Plže zanevøev
vy dlíte u Hany

II.

Vy dlíte u Hany
jaké to dlení –
neznáte pohany
jste na modlení

Oèi jsou vydány
povinnosti lenní
sluší se na many
nezbytnost ètení

Jen voèko obèas
protestuje smìle
oftalmologu

že nemá obraz
v napsaném logu
že chce být zøelé 

III.

Že chce být zøelé
polohuje. Bída...
Bez petržele
skot taky snídá

Jak není zøelé –
voèko pøedpovídá...
Trvá to déle
když potom – vida!

Vìnec pro oslabence
MILAN ŠEDIVÝ 

zvláštní hosty ještì nevidìli a nechtìli pøijít o bájeènou podívanou na jejich 
podivuhodné kousky. Poèet vypitých sklenic mojita se poèal podobati poètu 
vypitých sklenek vína a èas nemilosrdnì ubíhal, až pøišla zavírací doba. 
Vladimírek vypnul pøímotop, vzal si ho v podpaží a oba pøátelé se vybatolili 
ven do horké noci, kde se rozlouèili. Cestou domù upadl Vadimek v tramvaji 
a Vladimírek si zase v autobusu zapomnìl pøímotop. Poblinkali se ale, 
kulišáci, oba až doma. Kupodivu jim prý totiž bylo horko, pøíšerné horko. 
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Slovo polohovat
zalétlo si klovat
hrdinu na Kavkaz

co na skále rozpažen
byl všeho nabažen
a èekal na obvaz

IV.

A èekal na obvaz
kdo poòal chozrasèot 
Mìl Sovìtský svaz
na podrážkách bot

Z Chodounì bez pøíkras
teï umí tyèový plot
Litavky øíèní splaz
kulových lip bøehu knot

A tam øvou Vitinští
øvou anebo piští
koèenkám pod rùží

Spíš lvi než muži
(co se na vsi nedìje)
ten bohémsky kleje!

V.

Ten bohémsky kleje
nad buøtem u ohníèku
ten adidasku si meje
druhý zase cvièku

Ten by rád freje
jenže døív krkovièku
a žádný nebleje –
vpíšou to do deníèku

Kdyby tu ukázali 
svou hru èi próbu
s dobrou by se potázali

jenže banda tu sedí
chytøí jak Archimedi
spát budou v hrobu

VI.

Spát budou v hrobu
i moje vzpomínky
proè mám psát zlobu
sirkou u benzínky

Mrzký údìl jobù 
chutná jak pralinky
pøes ginkgo bilobu
už si nevzpomínám

Nezbude po nás díra
nezbude po nás strž
nezùstane voda èirá

zùstane pytel v nìm síra
žlutá jak za Vladimíra
za nìhož býval Plž

VII.

Za vás byl Plž
uklizená klícka
nebyla to vrš
prázdnì cynická

Teï podej drž
teï rùzná švícka
ctí heslo mlž
banda statická

Dneska i Peggy
trhá nás gagy
radìj ètu Trhany

Já spouštím tygøí øev
na Plže zanevøev
vy dlíte u Hany 



DAVID BRABEC 

Chodouòské elegie
Vladimíru N. 

Tìžký život redaktora
mezi Prahou - Plzní.
Jeden autor sbírku zorá
a druhý ji zprzní. 
V potoce se skryli raci,
líni se tøou línì,
koèky se nad ránem vrací
z dvora do pøedsínì. 
Nad knihami v kontemplaci
tisknu brýle v klínì.
Dnes dávají tažní ptáci
sbohem domovinì. 

Nedaleko od matinky,
která má sto vìží.
Prázdný papír, holé linky,
tužka na nich leží. 
Básníci prý, prý i herci,
na návštìvu kvaèí.
Na dvoøe jim øeknu: „Merci,
ale dnes to staèí!“ 
A� jsou to ti nebo tamti,
trpké víno zesládlo,
nìkdy pro a jindy anti,
dneska Antidivadlo. 

KATEØINA SACHROVÁ 

Obojetnì
Koukejte, delfín
(úryvek z pøipravované knihy)

Keltská dívka jásá. Jeèí nadšením hluboko v tobì a snaží se drát víc 
pod povrch. Ještì se nedostane ven. Buší pìstièkou do stìny vakua, které 
ji obklopuje. Zatím ne. Skoøápka tìla stále obalená luxusním konferenèním 
kostýmkem jí to nedovolí. Keltská dívka cítí moøe, potøebuje ho polaskat, 
potøebuje se jím nechat polaskat, pokochat se, napjatá jak struna harfy, 
jejíž zvuk ti zpìtnì doléhá k uším poté, cos zaslechla jakousi melodii           
z rádia u øidièe autobusu. Táhneš za sebou kufr na koleèkách a necháš tu 
divokou holku uvnitø sebe, aby se aspoò pozdravila s oceánem. Trajekt     
už èeká na svém místì s tlamou otevøenou dokoøán. Do tlamy najíždìjí 
auta a nìkolik pìších s vìtšími èi menšími zavazadly poslušnì jeden za 
druhým zdolávají chodníèek, co je zavede do útrob lodi.

Zakoupíš lístek a vstoupíš na palubu. V jiném životì jsi takto vstupovala 
týden co týden, nechávala se odnést pøes záliv na druhou stranu. Nejdøív 
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najdeš toalety, kde se koneènì vysoukáš z nepohodlného obleèení a víno-
vé sako se sukní vymìníš za džíny, zelený rolák a volný svetr. Zkontroluješ 
kilt na dnì kufru, jestli není pøíliš zmaèkaný, rukou ho uhladíš. Nahmatáš 
igelitku s pevnými botami a vymìníš je za støevíce. Vlasy svážeš do culíku 
a vlhèeným ubrouskem setøeš zbytky makeupu z oblièeje. Není tøeba dál 
setrvávat v masce, co pøipomíná život na pevninì. Zkontroluješ displej 
telefonu. Píše ti dcera. Zapomnìla jsi jí ráno dát vìdìt. Ahoj, promiò, ano, 
už jsem v trajektu, cesta zatím v pohodì. Pozdravuj tátu. Na okamžik si 
dovolíš výjev z druhého svìta, který voní domovem. Dcera na gauèi s no-
hama skrèenýma pod sebou a polštáøem pøes bøicho. Ruce na polštáøi. 
Sleduje v televizi seriál Pøátelé, který musí považovat za strašné retro. 
Vždy� už pøed dvaceti lety to byl oblíbený seriál z minulého století. Tvùj 
bývalý manžel se ve vedlejší místnosti u psacího stolu pokouší dokonèit 
knihu reportáží z cest po jihovýchodní Asii. Ty tam chybíš. A kdybys nebyla 
na trajektu daleko na sever od nich, chybìla bys tam stejnì. Sedìla bys ve 
svém malém bytì po babièce a nejspíš bys obleèená do pánského županu 
nostalgicky pøemýšlela o minulosti, cosi zapisovala shrbená nad psacím 
stolem, bez zájmu opravovala seminární práce nebo pøekládala èlánek pro 
zahranièní èasopis, mezitím si vymìòovala pár zpráv s nìkterou z tvých 
neperspektivních známostí, které jsou stále starší a rozvedenìjší (už se 
mezi nimi objevují i vdovci) a vztahy s nimi kratší a povrchnìjší. Únava žen-
ského materiálu. Naštìstí teï nejsi tam, jsi tady a tvùj život zaøadil na chvíli 
zpáteèku, a to velkým obloukem. 

Usazuješ se do jednoho z pohodlných køesel, za rohem tušíš bufet 
podle vùnì kávy. Nejdeš tam, frontám a skupinám lidí na malém prostoru 
se už nìjakou dobu vyhýbáš. Snad je to nemocí, která bdí nìkolik let nad 
svìtem a udává jeho pandemický chod, snad je to potøebou neocitnout se  
v zorném poli ostatních a užívat si šum jejich skotských hlasù z povzdálí. 
Sleduješ kapky na okolních sklech, venku déš� i vìtrem mírnì rozbouøené 
moøe dohromady sprchují pravidelnými dávkami slané vody okna lodi.        
Když zavøeš oèi, uvìdomíš si témìø neznatelné kolébání kolosu na hladinì. 
Už jsi zapomnìla, jak s tebou obèas dokázala zamávat moøská nemoc. 
Zùstáváš zaboøená hluboko v sedadle a snažíš se nemyslet na to, že tì 
èekají dvì hodiny nestabilního transportu po vodì. Koukejte, delfín! Nìjaký 
muž ukazuje ven a pár lidí se nahrne k okýnkùm. Nemusíš vstávat, ten 
výjev si vybavuješ pøesnì, se všemi detaily. Víš, že v hvìzdném pøed-
stavení neexceluje jen jeden delfín, ale celá skupina. Synchronnì oblouè-
kují nad hladinou a využívají rozvíøené vody, kterou za sebou zanechává 
loï. 

Nakonec neodoláš a zvedneš se k nejbližšímu okýnku. Skrze stékající 
vodu už nevidíš delfíny, ale nepøíliš vzdálenou rybáøskou loï. Asi neod-
hladli poèasí, napadne tì. Tušíš postavy v nepromokavých kombinézách, 
gumovkách, s tváøemi do èervena ošlehanými neustálým slaným vìtrem. 
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Znáš rybinový odér jejich tìl, vybavuješ si jejich silné potetované paže, 
které zvedají tøetinku s místním pivem k popraskaným rtùm. Obsluhovala 
jsi je v hotelu. Fascinovala jsi je výškou, východoevropským pøízvukem       
a hlavnì skuteèností, že tvoje pøítomnost v zapadlém koutu svìta nebyla 
dána touhou po výdìlku, ale nìèím úplnì jiným. Tìsnì pøed zavírací dobou 
jsi odmítala jejich opilé návrhy, lísteèky s èíslem pokoje, smutné pohledy 
typu Jsem fakt osamìlej, nechceš jít se mnou? Byl tam jeden, co ti utkvìl    
v pamìti, jmenoval se Neil. Vysvìtlil ti, že v jeho kraji je nedostatek žen. 
Utekly na pevninu, víš? Prostì se jim tu nelíbí, každá èasem zjistí, že život 
ve mìstì s nóbl kavárnami a divadly je lepší, než tady, kde vìènì prší         
a jediný vzrùšo zažiješ, když ti vbìhne ovce pod kola auta. A co ty tu dìláš, 
sakra? Ještì, než Neil spadne ze židlièky pod bar a nechá se odtáhnout 
majitelem hotelové restaurace ven k taxíku, staèí ti øíct, že ani ty tu nevy-
držíš. V tu dobu se tomu zasmìješ. Jsi euforicky zakoukaná do místní-    
ho muzikanta a jeho krajiny, do nevlídnosti zdejšího klimatu, do šedého 
moøe, tìžkých mrakù a mokrého vøesu, do toho všeho, co tì obklopuje. 
Nerozumíš zoufalství alkoholikù, kteøí si tì nedùvìøivì a s posmìškem 
prohlížejí, když jim doléváš levnou whisky. Nezáleží ti na tom, co si zrovna 
oni myslí. Omámenì vìøíš, že sem odjakživa patøíš. A tu radost ti nikdo 
nezkazí.

Kde je konec opilci Neilovi? Nepoznáváš ho snad mezi rybáøi nadá-
vajícími na poèasí kousek od tvého trajektu? Mohl by to být on. Ale dnes už 
je jistì starý, jeho tetování vybledlo a bùhví, v jakém stavu jsou jeho játra. 
Taky jsi nakonec utekla, viï? Ano, ale té ujeèené a divoké keltské holce 
jsem slíbila, že se jednou vrátím. 

Slušel by ti fjord
Do vlasù by ti vetkal hladinu

Rybáøskou loï by ti opøel o hruï

A ty bys otáèela støelkou kompasu

Tak dlouho

Dokud bys neoblékla kru

Slušel by ti fjord

Ve støíbøe severních nocí

vetkaná hladina

rybáøská loï

støelka

a kra 
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(výòatek ze švu Ruralia-Suburbia, kráceno)

Klika cvaká, dveøe letí. Z omnibusu se do sedajícího prachu, jehož 
mraèna nesmìle penetruje sluneèní svit – mohu-li o slunci vùbec uvažovat, 
zda to není jen simulace èehosi povìdomého, na co jsme zapomnìli 
pomýšlet, zavrhli si imaginovat, my macaráti domácí –, vypotácí hejhula. 
Navleèen do lokajského mundúru pøivolá vzpomínku na panský život, který 
jsme si jen na moment vypùjèili od hereckých ansámblù, zapomnìli ho 
vrátit, a nikdy jsme nenašli odvahu ho dožít: tøásnì, vypelichaná paruka, 
pudr na tváøích a nosu, fiží vyrudlé klevetami a pochlebováním, bídnì 
artikulovanou a skloòovanou franštinou, punèochy a brokát, královská 
modø, umìlá patina z rekvizitáren, odøená kolena a sešmajdané støevíce, 
límce a manžety ošoupané pøedpisovým salutováním a hendšejky, 
knoflíèky vyhøezlé z mušelínu jako údiv ze zmuèených oènic. Ólalá, co je to 
za hejska? podivím se. A to se už z vozu vyvalí druhý, navlas jemu po-
dobný. Ruce mi zneklidní, odlepím se od skalního masivu a opøu se ruka-
ma v bok. Co teda jako bude, he? houknu na výbor lokajù a na okamžik se 
zacítím pansky, majetnicky, co se situace týèe.

Kdysi to byli lidé. Poznám to podle toho, jak úpornì se snaží zùstat sami 
sebou, ale z role, k níž se odsuzují, nevypadnou - napodobují vzory, jimiž je 
naoèkoval pøelud jakési society; v iluzi, že jsou to ryzí individuality, pouze 
pøesvìdèují sami sebe, že zkrátka a naze jsou, aby z propastné samoty 
nepropadali panice a bezedné apatii. Kdysi to bývali lidé, jistì. Pozùstatek 
osobností se jim tu a tam mihne v bezdìèném gestu, ve dvorních zpùso-
bech, jimiž zvedáme oboèí, mhouøíme víèka, špulíme a semkáváme rty       
v nahodilém rytmu – beztak gesty omšelými, nebo� odkoukanými. Pak se 
ptám, zda „osobnost“ je vùbec rysem lidskosti, zda osobností nemùže být 
nadána obyèejnská koèka, zda charismatem nemùže oplývat kredenc pln 
památeèného porculánu, špajz s nikdy neotevøenými zavaøeninami, bezed-
ná kapsa s posmrkanými, beznadìjnì slepenými kapesníky? Ovšemže 
mùže, ba i svìt se pyšní osobnostními rysy – máme s nimi tu èest pokaždé, 
když se dobøe najíme nebo podíváme, když máme odvahu nahlédnout na 
vìci pod novým úhlem, skrz jinou èoèku.

Teï se tøeba dívám špatnì: Nepoznám, kdy ke mnì etologie tìch dvou 
lokajù promlouvá jazykem pohostinného svìta, zve pobídnutím dlanì èi 

Nekropotence aneb 
Možnosti mléèného kroku

VOJTÌCH NÌMEC 
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pohozením parukou, až se moly prožraná pls� rozvlní jako lilijice v pra-
moøském proudu. Zasnìnì na nì hledím a øíkám si: Vy jste kdysi žili tam 
nìkde se mnou, s kýmsi a jakýmsi mnou. Ach, jak je to dávno, snad se to 
žití nikdy neudálo! básním pitomì, až zapomenu, že mi ti dva mají být 
lhostejní, že jsem se zabejèil a je mi šumák, co kdo øekne a udìlá.

Jenže oni hned jednohlasnì pokøikují: „Hup dovniè!“ a šermují rukama    
k omnibusu, dlanìmi hladí høívu vraníka, brúny, hryzáka a palomina (nebo 
jak se jim øíká), pleskají je po prdelích, zatímco prázdnýma oèima øíkají 
dosud lidské fuck-off nebo vlezminazádanádivo.

„Hup dovniè! Hup dovniš! Hup vniè! Hupniè!“ nenechají se zviklat mým 
stoicismem, pohledem jim zpátky vracím jejich vlezminafuck-off svým ne-
ménì lidským whatthefuck a mordijé, až pøipomeneme televizní poøad         
s bøichomluvci, kteøí horlivì komentují události v kultuøe – miloval jsem ty 
nuance zámlk a mikrohádek o každièký detail, zbožòoval jsem morfini-
zovaného moderátora a tlumoèníka do znakové øeèi live! A co teprv vše,    
co se ztratilo v pøekladu a vynoøilo se úplnì cizí v komentáøích „pod èarou“, 
v diskusních vláknech dezinformaèního vìku! Hoši, hoši, roznìžòujete mì 
nostalgiemi!

„Hup dovniè! Hupniš a šupaniè!“ posuòky, mávavými pažemi a špatnì 
tlumoèenou znakovou øeèí pøede mnou víøí ti vìtrní mlýnové, když vtom –    
z otevøených dvíøek vozu se ozve zamòoukání. Otrávený kòour. Že by 
uvítací klakson?

Nad oblièeji panských pohùnkù – v kontrastu k jejich beztvarým obli-
èejùm, jejichž architekturu propadlých lícních kostí, bezkrevných, ouøed-
nických rtù a mizejících brad zapomenete, ještì než na ty budulíny vùbec 
popatøíte; zamìnitelnost natolik rozporná, že namísto lhostejností je na-
šinec zachvácen hlubinným rozèarováním z toho, že rázem neví, zda je 
èím se zneklidòovat: „Hupaniè, šupaniè! Hupajdá hup!“ nás ze zakletí 
osvobodí, procitneme do dalšího snu – se zjeví oblemcaná, jaksi usoplená 
tlama polokoèièáka poloèlovìka, felis habilis.

„Á, tady je ten filuta! Šopak šeš šchovával, lemravo! Vítej, tìší mì, hele. 
Šem košour bombiš, nìšo jako šerif tadyhle v tom kraji. Hm?“ a než se 
staèím zorientovat, rozhlédnout, že se lokajci jednomyslnì rozestoupí, ze 
dvíøek omnibusu se rozebìhne role èerveného koberce, doplazí se ke mnì 
a nìkolika poskoky po nìm pøicupitá smradlavec, a už mi škube pravicí, 
poskokové prkennì salutují, støídavì se uklánìjí a melou mlýnky: „Šupajdá 
hup, šupaniè žok!“

Aha, pìkný den to je, že? tøeseme si rukama – já rozpaèitì, kocouøí 
pøíšera s pøehnanou radostí, urèitì si ji nacvièoval; paòácové vedle nás 
nepøestávají se svým kurtoazním cvièením, prohlížím si ho: pláš�, frèky       
a tøásnì, zplichtìnina mezi principálem, admirálem, generálem a strážcem 



27

zákona odkudsi z pøíbìhù o dobývání nového svìta, beznadìjnì potra-
cených v pamìti, že mi v mysli zùstávají jen shluky barev a tvarù, pouhé 
samply pohozené po partiturách. Ugh, z jeho tlamy se line dùvìrnì známý 
zápach… olejových rybièek a snad – neklame mì vzpomínka na dìtství, 
transformovaná v tìlesný odpor, až rukou uhýbám a odvracím chøípí? – 
slinami rozpatlaných voskovek?

„Podívejte še, my víme, že šte šapáchal žlošin, ale to nevadí! Vono tak 
žle nebude, udìláme lepèí. My váš vítáme, to še ví!“

„Hulahop, hup a škok! Dovniè, dovniš, šumaskok!“ a synchronizovanì 
vyseknou sérií purklí, až se zdá, že se navzájem vykloubí z pantù.

„No hele, my váš tu vítáme, všeško víme a chšeme vám nabídnout 
pomoè. Chèi váš právnì žaštupovat. Tady še žlošiny diškutujou, promílaj. 
Šecko si øeknou. A pak dou šickni domu. Nejdšív ale…“ kocouøisko rozhodí 
prackama do vzduchu a rozhlédne se do dáli, kde na obzoru tìká pøelud 
skalnatého pøevisu, „váš mušíme žapšat na úøad. Byró pro metafyžièký 
vyšetšovaní. To je pšedpiš – tam váš ale žavežeme. Tudíš váš žvu na 
palubu, olé!“ a poodstoupí, ukloní se, tlapkami mì pobídne do útrob vozu, 
odkud dosud zeje vyplazený kobereèek.

„Hupšni šupálo!” poskoci se skelnýma oèima køepèí, jejich bezvýrazné 
tváøe se tøepotají, s krky srostlé brady se tøesou. Kdybych byl nezúèastnì-
ný pozorovatel, pomyslel bych si, že tu provozují nìjaký prastarý rituál 
dùstojných buržoazù, tøeba vítání zdvoøilosti nebo tøíbení etikety.

Jsem ale koneckoncù úèasten, aèkoliv nechtìnì – co mi taky zbývá, 
jinak bych tu okounil, opaloval se na sluníèku, a kondoøi by si mì nakonec 
našli. Mám hrùzu z druhé smrti, dvakrát tak velkou, než jsem mìl tìsnì 
pøed zaklepáním baèkorami, ba velikou jako pangea i s gondwanou do-
hromady, kam se hrabe afrika zmáèená tethisem, protkaná vláseènicemi 
léthé!

Jdu k vozu chùzí celebrit, mužskou odrùdou catwalku. Dìlám rame-    
na a stoupám po stupaèkách, èervený koberec se pod mými kroky tetelí,    
je znát, že se zdaleka nezastavil a teï bruslí po mých stopách. A túdle 
núdle, koberèe; už sedím v kabinì omnibusu – tìsnì za mnou se do dveøí 
vyloupne i koèièák, pak jeho slouhové. Koneènì nehuhlají o hupšálech       
a šupálech, dokonce hrobovì mlèí. Kocouøí admirál s šerifským pláštìm     
a generálskými frèkami se posadí naproti mnì, po jeho bocích dva hejhu-
lové v lokajském. Sedíme na prostých lavicích, rozhlédnu se pozornìji: 
Prostor se zdá o poznání rozlehlejší, než se dalo odhadnout zvenèí.

„To je diletaèe proštoru,“ zmerèí šelmí vùdce mé rozèarování, „kompri-
máèe exištenèní pakety. Ale pìknì še tu šedí, èo?“ mrkne po mnì typicky 
koèièím – pomalým pomhuøováním; pamatuji si radu z pøíruèek o domá-
cích mazlíècích, že když na nás koèka pomrkává, usmívá se, stvrzuje 
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mezidruhové kamarádství. Co když to ale A) není žádný mazel, alébrž sví-
zel? a B) bìh vìcí se radikálnì zmìní, zesneme-li? Nakolik lze vycházet    
z dosavadní empirie, spoléhat se na encyklopediku babrání a polízanic,     
jíž nás konvence uèí øíkat život? Bezdìky pokrèím rameny, netøeba poèítat 
s nièím. Role koberce se vyhoupla ze dveøí, a už se v koutì roluje do 
výchozí polehy, do pozice èíhající krajta.

„Tak mi povìš nìèo o šobì. Urèitì ši v povídání kádr!“
Nadechnu se zas, aspoò nám uteèe cesta, lhostejno kam a jak ubíhavá. 

Krajina za okénky se zaèíná rozbíhat:
[…]
„Hm, hm, ty ši bejval aši tiškovej mluvší, že jo? Nó, heleï, my pojede-

me èelkem dlouho. To doufam, že budeš žáživnìjší. Mì šnad neušpíš!“            
a ostentativnì si lehá do klubíèka mezi dva mlèenlivé poøízky, nebo spíš 
muzejní figuríny; oba civí pøed sebe, ústa dokoøán. Jsou ale ve støehu, to 
vycítím ze vzduchu. Neochvìjnì ale žhavím kolovrátek.

[…]
Hu! zkoumám, zda jsem uspal své nepoèetné obecenstvo, jestli reaguje 

na pohyb øeèi, zmìnu atmosféry v kupé. Hejhulové tøeští kukadla, kocour 
stále stoèený do klubíèka, pokojnì mezi nimi pochrupkává. A teï to pøijde –

„[…] dìje se to jen fragmentárnì a porùznu, nebo� kdyby tomu bylo 
spojitì a souvisle, pøestalo by býti zázraènem, bylo by normou…“

– Richard Weiner, Lazebník

– náraz; nadskoèíme, náprava se pod námi rozdrnèí. Kabina i s lavicemi 
se rozvrže. Koèièí pøízrak v uniformì se vytrhne ze sna, vyhrkne, drže si 
tlapkami kebuli: „Ou, jejdamane! Vjeli šme na kámen! Nebo ne! To nebyl 
kameò, to aši nejšpíš uršitì byl žbytek po valeènym vožu. Še divim, že 
jedem. Uá…“ zívne na celé kolo, smrádek olejových rybièek se rozleze po 
prostoru. Frèíme dál, za okny se míhají fleky rozpité krajiny.

Jak to víš? vzpomenu si na bojovou hru s trenérem, na kopí, co mi sviští 
kolem uší, na koníky cválající v dáli, na kolesa drnèící naprázdno v písku.  
V mysli se mi mihne zlá pøedtucha, pocit viny a nejasná vize spravedlnosti.

„Vim to. Už to vim. Èoš to mlel za blboštì? Já neudržel požornoš�, tak 
šem nabral šílu na odpošinek, jo, a na èeštu.“

Sílu? Vždy� já myslel, že tam brzo budeme… Jak dlouho pojedeme? 
manì pohlédnu z okna, venku se kontury nebezpeènì protahují >>> 
jedeme rychlostí experimentálního závodního au�áku! A ani trošinku se mi 
nedìlá zle.

„Èášek to žabere. Èoš to na mì žkoušel ža hištorije?“ mrkne na mì 
jedním okem, vousiska u ušisek a kolem tlamy napøímí. 
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vèera zítra dneska
o prázdné listy papíru
vlnami pleská
jeden z tìch lepších Vladimírù

Nabokov? fuck-off!
vlno a vlnobití jeho vlnobytí
vlnolamy jeho slov
jen tìmi se nechám chytit

Ètyøi strofy pro Vladimíra
FILIP KORYTA 

a že mi sem tam
uštìdøí kritický políèek?
aspoò co vystavovat mám
do vitrín a do polièek!

vlno dìlá vlny
je to jeho údìl
vlnami nás plnit
(a snad ještì dlouho bude)

MIROSLAV SOSOI

Aus Marienbad
Pilsner Blues   
(vladimíru nononovotnému)

vùbec nièemu se nebránila, všechno jí bylo doèista ukradený.

ale nebyl to ten stav emancipovaný nedostupnosti.

naopak!

rozlejvala pití všem opilcùm sedícím v kroužku po pokoji

a v mezièase motala jointy.

rozhazovala vlasy stejnì tak èasto,

jako ti posedávající hipstøi rozhazovali jejím smìrem svý kamuflovaný snahy

s pokrytou modlitbou

k její kundì.

identifikoval jsem tu zøejmou snahu mýho chlapáckýho okolí ji dostat

dostat ji, a to za každou cenu.

za cenu váleènejch ztrát pøímo úmìrným sutinám Stalingradu.

...

„tvrdì za vlasy,

sbohem
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a šáteèek“

trapnì vibrovalo prostorem.

...

pøijde mi to zbyteènì moc komplikovaný

ta snaha o zásun…

až se pøenese pøes storky o vyprahlejch korytech Prznì

zasypaný bezèasím pandemie

a nánosem textù rockovejch kapel

tak odejde.

zakomplexovanì jsem dál sedìl na zemi

a uklidòoval se,

že ráno pøijde brzy.

sedìl jsem nehnutì v lotosový pozici jako Scorseseho Kundun 

                                                                                     pøed bránou nirvany,

s výrazem masturbujícího idiota,

kterej právì pochopil celistvost vesmíru.

v prùbìhu mýho astrálnì – pivního tripu jsem myslel na všechny ty jogíny,

samuraje

a krávy, který plakaly.

myslel jsem i na Scorseseho.

myslel jsem na Kurosawu.

na traktát Steppenwolfa.

na Hesseho.

na mýho Tátu.

probral jsem se ve chvíli, když pøede mnou pøistál joint.

HOSANA!

tohle je mý vykoupení z vìznice Bory!

nicménì po prvním šluku se mì zmocnila beznadìj,

když jsem si uvìdomil,

že se na mì upøenì dívá.

a protože jsem mìl hlavu v pejru, neschopen komunikace,

tak jsem zmatenì pøemejšlel,

jak bych jí mohl dùstojnì oplatit její zdrcující pohled.

vzal jsem èernej lihovej fix

a pokusil se naèmárat srdce na podlahu.

moje zcela evidentní a logický komplimenty zvìènìný do døevìných parket

ovšem nebyly pochopený.

svalil jsem se na podlahu

a drtil skrze zuby:
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NE!

nesmíš mì nechat samotnýho, ty píèo!

navzdory mý poctivý hysterii zvládla situaci jako protøelá Marta.

chytla mì za ruku

a já,

pøísahám na Kristovo tøiatøicítku,

jsem na okamžik ztratil vìdomí.

když o tom zpìtnì pøemýšlím, vùbec nemluvila lidským jazykem.

…

když jsem pøišel domù

tak jsem zasedl ke stolu a otevøel pivo.

vytáhl jsem ze šuplíku papír

a zaèal psát dopis

bez ohledu na to, že jsem neznal adresáta:

z toho všeho, co jsem dnes v noci zapomnìl, mi alespoò nìco zùstane.

dìkuji.

a z toho

co bylo mínìno jako sebeobrana

je útok.

a z toho

co bylo mínìno jako šílenství

je symetrie ve Vašich oèích

který se kutálej z vìže svatýho Bartolomìje

na mý vyprahlý rty.

jednoznaènì   

to byla

dlouhá a mrazivá noc.

vèera na mikulášským námìstí napadly tøi centimetry snìhu.

u pošty

a v sadech pìtatøicátníkù

spadla teplota pod minus patnáct stupòù života.

z rádia hlásili stavy studený vody

stavy

vody

který dokonale vykreslovaly nejasnost celý situace.

pro jistotu v nejistotì jsem tedy zodpovìdnì položil deky ke dveøím.
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...dal jsem k balkonovým dveøím všechny starý svetry a šály 

                                                                                   co se mi válely po bytì

aby se mi do podkroví nevloudil strach z prázdnýho mìsta v karanténì

ale hlavnì

abych neumrzl.

byla

jednoznaèná zima

co taky jinýho oèekávat od ledna

co oèekávat jinýho

než mráz.

odešlo teplo

odešel internet

odešlo spojení se sourozenci

zahlazený láskou

láskou bezezbytku vokurvenou líbáním andìlù

(jak by øekl Filip)

a tak

odešly už i všechny ženy z mýho života

pod vedením mojí matky

vedl je muž s malýma oèima

muž

pod vedením svý vlastní matky

spíš byl jenom chlapeèek

(vypadal tak)

odvedl je muž

s kerym jsem ztratil nadobro kontakt.

vzal s sebou zodpovìdnost

když se mu zastavily hodiny na rukou.

...

asi jen odhad vole Siegmunde, ty starej sráèi.

...

na kolik diáøù by mohl vyjít jeden život?

kolik  asi mohlo bejt tomu nedochùdèeti

když slavilo dìtstvím svoji první zkoušku dospìlosti?

srát na to, nikdo by se výsledku stejnì nedopoèítal.

pøedstava polibku je má záložní meta,

stejnì jako svíèková od mámy,

nebo jako stimulace od Dimitriho.

a tak s novým rokem sjíždím svojí lahev merlota
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v bezpeèí stínu budovy
ve které žiji.
je ráno,
a já si se zaníceným gustem pouštím Karla Gotta,
toho nekorunovanýho krále svìtovejch kocovin
„Když muž se ženou snídá“
a pak hned pøecházím v opaèným gardu
na Orlíky
si ten èí si ten?
tak si toho važ?
uvaž...

Znám jednu lovestory, kdy zapadalo slunce   

Vánoèní pøíbìh
z kterýho by Dickense trefil šlak
anebo by z nìj mìl nedozírnou prdel.
Byl tøetí advent a já mìl pocit,
takovej ten pocit jako bych v držce pøemílal hrst starejch desetníkù.
Bylo to hoøký, jako ty vysnìný rezavý chechtáky
(který se poctivcùm dostanou v podobì zlatýho prasete)
a aèkoliv všechno vlastnì naplòovalo svoje Betlémský pózerství,
nìco holt zkrátka nesedìlo na svým místì.
Pochopitelnì
krom Ježíše Krista
ležícího pod Kometou,
s negrem za jeslièkama a dvìma týpkama za prdelí...
                                                                              a kadidlem (zkuøovadlem)
Aha!
Zapomnìl jsem se vyfotit santovi na klínì a fotku pøedat svojí milý,
zatimco mi v klínu stál satan.
To tady smrdìlo ze všeho nejvíc.
Aha!
Jak já s ní vybìhnul.
Takže není komu co pøedávat!
Vánoèní výmìna financí v podobì dáreèkù, je koneènì fatálnì vyvrácená.
...
24.12.
08:00 – nemám dárky
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JAN PAUR 

Køest svatým Vladimírem
Velevážený Vlno,

snad se ti text bude zdát povìdomý, ale pøesto jiný. Dùvod? Moje 
vrozená nenápadnost. Když jsem poslal finální verzi, byla pøehlédnuta,       
a tedy se nedostala na papír celá. Berme to tedy tak, že literatura zraje 
jako Vlno a na to se už dá hezky pøipít. Tedy na zdraví! 

08:04 – hajzl, kde je hajzl?! urrhfkjsaghkgh.

08:15 – všechno pøežiješ – to zrcadlo ti kecá do xichtu

09:00 – volá matka

09:02 – pøedstírání choroby

10:00–16:00 – punè, punè, punè, punè a smrt na úvìr (øekl by Céline)

17:00 – pøedstírání èlovìka

17:13 – štìdroveèerní veèeøe

...

no a pak se rozeznìly zvony z pùlnoèní mše

a já èmáral chcankama do nenapadanýho snìhu tvoje jméno.

Vlastnì jsem si pøi tom chcaní pøedstavoval

že jednotlivý písmena tvoøící tvý jméno

èmáøu prstem do prašnýho snìhu

kterej po chvíli odnáší mrazivej vítr

kterej mi dokazuje to

že si mojí lásku k tobì, alespoò nìkdo pøeèetl

...

Ale sníh nenapadal.

Zùstali jsme si pro radost.

Zùstali jsme si z potøeby.

Zùstali jsme si z jinakosti.

Pøiznali jsme se k šílenství.

A na boží hod

obloha je èistì bílá.

Nagasaki

Hirošima. 
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Dlouho jsem nic nenapsal. Od doby, co pracuji, se mi nestává nic moc 
zajímavého. Vladimír Novotný mi to ovšem nevìøí. Pokaždé, když jsme se 
vidìli, mi to pøipomnìl, a to více než jednou. Poté už zaèal psát i e-maily.    
Já chtìl skuteènì nìco napsat, ale zkrátka to nešlo. Už ani ty cesty MHD 
nejsou to, co bývaly. Netušil jsem, že hledání inspirace mùže být tak tìžké. 
Jak to ten Sojka dìlá?

Naše korespondence s Vladimírem se zaèala stupòovat. Zaèal mi psát 
více e-mailù a dokonce i SMS. Kde sehnal èíslo, netuším. Nejhorší ovšem 
bylo, když už mì zaèal budit v pìt ráno, že mám zaèít psát. Dìlal to celý 
den do ètyø do rána. Má výdrž.

Jednou jsem si ale øekl, že ho obelstím. Vypnu si telefon, nepodívám   
se do schránky ani do mailu. Prostì nic. Bylo hezké letní odpoledne.       
Tak proè si nejít zaplavat? Jen vyjdu ven, bylo mi nìco divné. To, že místo 
souseda mi na pozdrav mává Vladimír. Asi jsem se jen pøehlédl. 
Pokraèoval jsem dál v cestì.

Èekám na zastávce. Už se tìším na vodu. Jenže jsem netušil, jaká bude 
cesta. V autobusu na místì øidièe sedìl Vladimír Novotný, vlastnì každý 
cestující vèetnì nemluvnìte v koèárku byl Vladimír Novotný. Už abych vy-
stoupil. Na Seneèáku to nebylo o moc lepší. Vidìl jsem Vladimíra plavat, 
opalovat se, jíst párek v rohlíku. Doufal jsem, že mi voda pomùže. Ale   
když vedle mì vyplavala ryba s Vladimírovou tváøí, okamžitì jsem se sbalil 
a utíkal se pøed tím schovat. Ale kam? Zkouším les. Vypadá to slibnì. 
Bohužel jsem cestou narazil na vladimírovištì, tedy mraveništì plné 
Vladimírù. Ani zde nejsem v bezpeèí. Bìžím tedy kvaltem domù.

Zkouším se nìjak rozptýlit a vytáhnu starou stavebnici. Bohužel, všichni 
panáèci mají stejnou tváø a rozhodnì ne takovou, jakou bych si pøed-
stavoval. Kdy to peklo skonèí?

Snad mi pomùže starý dobrý gameboy. Bohužel mi tam neskáèe italský 
instalatér. Mam strach zapnout i Tetris, vsadím se o cokoli, že i tam se 
Vladimír objeví. Stejnì jako v rodinném fotoalbu. Jdu do kuchynì dát si 
nìco k pití a v jednom šálku s vypitou kávou vidím Vladimíra v té skrvnì.  
To už je vážnì moc.

Konèím. Sedám k psacímu stolu a chci se podívat na plakát Franka 
Zappy, který s kytarou v ruce zrovna trùní. Strach mi to ovšem nedovolí,      
a tak píšu a píšu. Jen na chvilku se podívám ven a do okna místo slunce 
se mi potutelnì smìje Vladimír.

Dopsáno, uloženo v souboru .doc a posláno rekomando e-mailem 
Vladimírovi. Vše se vrátilo zpìt do normálu. Tomu tedy øíkám køest svatým 
Vladimírem! 
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