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OBSAH EDITORIAL

Jana Horáková

I v druhém èísle našeho literárního 
mìsíèníku pokraèujeme v oslavách     
a gratulacích. Své životní jubileum 
oslaví koncem mìsíce františkolá-
zeòská básníøka Alena Vávrová, jež   
v poslední dobì vydává jednu básnic-
kou sbírku za druhou. Jednu z nich – 
Buï jak buï – jí ilustroval Jiøí Posled-
ní, sám také pøíležitostný básník. 
Setkávají se i na stránkách únorového 
Plže. 

Na mladou prozaièku, autorku 
uvádìné povídky Køest Terezu Herzo-
govou si již ètenáøi zvykli v loòském 
roèníku. Snad i ona vydá vbrzku svou 
další publikaci – debutovala v edici Uli-
ta (Pro libris) v roce 2018 sebranými 
povídkami Hospoda U Konce svìta, 
za nìž získala následující rok v Cenì 
Bohumila Polana èestné uznání.

Formou nekrologu dýchajícího 
atmosférou dob minulých, jichž je cen-
ným dokladem, se nabízí ètenáøùm 
další tvùrèí podoba Karla Trinkewitze. 
Na pomezí hoøké satiry jsou sonety 
Tomáše Kùse, podobnì (o zákonech)     
v prizmatu doby polemizuje ve svém 
(postpravdivém?) fejetonu Stanislav 
Bukovský. Jan Sojka se vrací ke ko-
legiálním tradièním setkáním antidi-
vadelníkù v pokraèování odtajnìných 
Tajných deníkù Antidivadla.

Svùj výrazný talent stvrzuje svými 
verši mladá básníøka a hudebnice 
Hana Jeøábková. Za básnickou sklad-
bou Karly Erbové Už jsem tu kdysi       
s kýmsi šel vydanou v roce 2021 v na-
kladatelství ArtKrist se ohlíží Ladislava 
Lederbuchová. A nechybí ani ilustro-
vaná pøipomínka dìl èeských klasikù   
v podání Antonína Lnìnièky.

Nech� tedy literární pole sílí, i kdy-
by tøeba spisovatelé pøíští mìsíc za 
kamna vlezli.
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POEZIE

ALENA VÁVROVÁ

Oèi pro hudbu, uši pro krásu
Let it be

Držíme se zuby nehty
toho co ztrácíme
LET IT BE / LET IT BE
Pevnì se v tanci objímáme
a nejdražší tekutina
po tváøích stéká na zem
stružky potùèky øíèky
vpíjejí se
do dlažby Cavern Clubu
LET IT BE / LET IT BE
Toho Tøetího / mezi sebou
objímáme
Toho co už prošel
mlýnem èasu
v našich myslích / zredukován
na diamant
Srdce se potí jako pes
a vyplazuje Rùžový
briliant jazyka
LET IT BE / LET IT BE
Zavíráme oèi a pijeme
z Magického Zeleného oka
mámivý hlásek dìtství:
„Dej mi pùl…“

Èerven 2016 / Liverpool

Drahocenný Johne!

Nic se nezmìnilo.
Jdu se projít.
Stìny mì svírají.
Jsou moje veliká
španìlská bota.
Jdu starou
dávnou chùzí 

Dona Quichota
do níž vetknula se 
silnì tvoje
každodenní stopa

...a také tady L.P. 2014
èervencové slunce
požírá rozkvetlé lípy
a kraluje a panuje
Midpoint a Midpoint

/ máme demokracii
to bys koukal!
svobodu vyznání
              & slova
              & žvástání /

a ještì v té naší
v té naší super dobì
bez železných opon
ta z nejželeznìjších
fest zarezla v nás  

Zdá se to jako vèera...
Ani dnes ani zítra
nepøestanou se rodit 
ti co nemohou jinak
jen Mìøit
hloupým plátìným metrem
na koberce
na bìhouny
     podbìhouny i kokosáky

Jsou tady jako tenkrát
Midpoint znaèky Euler 
a diktují nám: Kdy / Kde / Za kolik

a Bùh sám ví kolik jí mají
a kde ji berou / tu drzost
tu neomalenost
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urèovat kolik váží
gram poezie

poèítají básním slova
svá / odlitá / jak vejce vejci 
snášejí / jedno za druhým
rovnou do olova

Zas a znova
Ano Poezie Je
jako  tenkrát a vždycky byla 
Teï a Tady Johne 
aby sebe sama 
v zázraèném kruhu
donekoneèna opakovala

Aby bez ustání rozmetávala
hromady slovlistí a vracela je
zpátky na stromy

Drahocenný Johne
ze tvého studeného kakaa
šklebí se na mì
mùj škraloup
a zplna hrdla øve

Nikdy ne s nimi
Nikdy ne / Nikdy / To / Ne

Neb báseò lehkou nožkou
snadno pøekraèuje každou
i tu nejkrásnìjší /nejjasnìjší
Napierovu konstantu
Drahocenný Johne!

Svìtlo písní 
a titìrné zapínání øetízku

Svìtlo nostalgie / Cohenových písní
na mùj stùl právì / rozlilo se
a já ho míchám / s èerveným vínem
mazlím se / s mužným hlasem
Zmámena / fascinována:

nejdéle  zùstává nám
a nemìní se hlas

Nìkdy se mi stává
mluvím telefonem
se svojí první láskou
a mám tak silný pocit
že to bylo vèera / plaché 
                                     / ještì zelené
pohledy / dotyky / malíèkové / pusy

jsem znovu a znovu oèarována 
                                             / hlasem
aèkoliv  dobøe vím / co jich pøibylo /
                                         vrásek a kil
a nad mým stolem visí ètvery 
                                              / hodiny
a na krku mám nìkolik
                            / nerozepnutelných
Venušiných náhrdelníkù

Tak titìrné mají zapínání!

Škubánky noci
 
sypu modrým
mákem
tajemství
 
uprostøed noci
rozsvítím
všechna svìtla v Domì

Sejmu fialový futrál
modré harfy
s modrým kosatcem
 
zkøehlými prsty
hrám a hrám
Dùm barevnými listy
 
zapadal
a já na Nìj myslím
pro Nìho sedmièku ladím
 
bosou nohou hladím Zašlé
zlatavé pedály
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JIØÍ POSLEDNÍ

Milosrdnì
xxx

Nad polem se zablýsklo
blesk pozlatil klasy
déš� pokøtil spící srnèe

výøez z bukolické krajiny

kdesi nìkdo zašeptal
Nedopus�!

xxx

Už si nevzpomínám
kdy mi bylo jednadvacet

bylo mi
jarnì
letnì
podzimnì
zimnì?

Už si nevzpomínám

Když vidím
oèi baboèek
vím že už si nevzpomenu

xxx

Decentní paleta náhrobkù
tam pod lípou
za kovanou bránou
kde slova jsou zbyteèná

Neruš tu tichou poštu
nauè se odezírat
moudrosti zrezivìlých køížù

xxx

V baladách o starých mlýnech
jsou lásky vodníkù

jak je to dávno
jak je to neuvìøitelné

Váš operátor vám
zasílá zprávu:
NEZTRACEJTENADEJI
Cena hovoru 5,50

Jak je to snadné

xxx

Sadaø života
opìt zatøásl
naším stromem

Až nadìlení
v proutìném
košíku øekne
jaký to byl
rok 

xxx

V klášterních zahradách
bývá pusto a blaze

nezmìrné ticho
nadìjné èekání

pod jarním snìhem
zapomenuté stopy

Když se roznìžní nebe
Pøichází
MILOSRDNO
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Venku bylo na nule, ale radiátory uvnitø pøíjemnì høály. Klára si pro-
hlížela nevelký prostor, který se postupnì zaplòoval lidmi. Lepší místo jsem 
vybrat nemohla, pomyslela si. Literární kavárna v centru mìsta byl ideální 
podnik. Malé stoleèky s pohodlnými køesílky, bar, kde vaøili výbornou kávu    
a stáèeli moravská vína, a kolem dokola masivní police, na kterých stály 
seøazeny stovky knih.

Podívala se na Filipa a ten se na ni pøívìtivì usmál. Uvnitø pocítila høe-
jivý pocit štìstí. K tomuhle okamžiku smìøovala veškerá její snaha v po-
sledních nìkolika mìsících. A teï je to koneènì tady. Koneènì se její život 
zaèal ubírat správným smìrem. Bylo jí pìtatøicet, vydala novou knihu, našla 
si koneènì normálního chlapa a srovnala si životní hodnoty. Mìla pocit,    
že odteï už bude žít úplnì normální život. Tak, jak si to vždycky pøála.

Filip si vzal úvodní øeè. „Pøátelé, známí i neznámí,“ zaèal, „jsem rád,    
že vás mohu pøivítat na køtu nové knihy mé úžasné pøítelkynì Kláry. Nebu-

PRÓZA

xxx

Jak zbloudilí lišajové
touláme se
noèními alejemi

polekáni pak rozbøeskem
vykroèíme pravou nohou
doufajíce
v milosrdný den

xxx

Dobré zprávy jsou
jako tažní ptáci

Když pøiletí zahnízdí
snesou nám potìšení
bláhovì pak doufáme
že letos pøezimují

Pak jednoho rána
jsou hnízda prázdná

S úlekem si vzpomeneme
jak jsme nepouèitelní

xxx

Nad jezem si øeka 
rozpustila vlasy

sliby s nádechem vìènosti
rozchody s výdechem zapomnìní

omyté balvany
jako dìtské hlavy

spojené dlanì
jako køídla ledòáèkù

TEREZA HERZOGOVÁ

Køest
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du pøehánìt, když øeknu, že napsání téhle knížky ji stálo velké úsilí, a jak 
sama tvrdí, s knihou si vytvoøila také pomyslný most, za kterým nechá-     
vá vše staré a minulé a po nìmž vykraèuje do nových svìtlých zítøkù. 
Popøejme jí, a� se jí tento životní krok vydaøí a vám, milí ètenáøi, pøejeme, 
a� z Kláøiny knihy máte jen a jen radost.“

Návštìvníci køtu zaèali nadšenì tleskat. Klára se pøivinula k Filipovi       
a políbila ho. Pøipadala si skoro jako v nìjakém romantickém filmu. Novou 
knihu pak s velkou slávou pokøtili moravským vínem a její kamarádka         
z filharmonie zahrála nìkolik niterných skladeb na housle. Když skonèila, 
Klára si sedla ke stoleèku v rohu místnosti a zaèala podepisovat zakou-
pené knihy. Byla pøekvapená, kolik neznámých lidí pøišlo na její køest.         
S potìšením psala jedno vìnování za druhým.

„Vaše jméno?“ zeptala se Klára, aniž zvedla hlavu a chystala se 
podepsat další knihu.

„Robert,“ ozval se nad ní známý hluboký hlas.
Kláøe v tu chvíli vypadla propiska z ruky. Pomalu zvedla oèi.
„Ahoj, Klárko,“ pozdravil ji postarší muž a se zájmem se na ni podíval 

tmavýma oèima. „Tak jsem si øíkal, že ti musím pøijít pogratulovat k nový 
knížce.“

Klára se na nìj dívala jako na zjevení. Jak je to dlouho, co ho nevidìla? 
Beze slova uchopila propisku a tøesoucí se rukou napsala do knihy vì-
nování. S úsmìvem jí podìkoval, objednal si na baru víno a sednul si ke 
stolku u okna. Klára podepisovala další knihy a úzkostlivì ho pozorovala. 
Jak si vùbec dovoluje se tady ukázat, pomyslela si. Jenže pak si uvì-
domila, že on vlastnì žádný problém nemá. Problém s ním mìla hlavnì 
ona. Zaèaly se jí klepat kolena, potit dlanì a srdce bušilo jako o závod. 
Takovou dobu se pøipravovala na chvíli, kdy ho náhodou nìkde potká. 
Slibovala si, jak bude silná a jak se nenechá rozhodit. A místo toho tady 
sedí, celá se klepe a šimrá jí v bøiše. Koneènì podepsala poslední knížku.

Odpotácela se na bar, kde se šálkem kávy postával Filip.
„Ty jsi ho pozvala?“ zeptal se a podíval se na muže sedícího u okna.
Klára zakroutila hlavou a objednala si dvojku vína. „Budeme dìlat, jako 

že tu není,“ navrhla pak a poøádnì se napila. Víno bylo vynikající.
Za výlohou kavárny se brzy zešeøilo a do ulic mìsta se vkradla studená 

tma. Vìtšina návštìvníkù už odešla a na køtu zùstali jen nejbližší známí.     
A taky Robert, kterého ovšem všichni ti známí dobøe znali. Nìkoho napadlo 
srazit stoly k sobì, aby všichni mohli sedìt spolu. Klára mìla vypitou už 
ètvrtou dvojku vína. Èím víc jí v krvi koloval alkohol, tím víc se pohledem 
vpíjela do Roberta. Sedìl pøímo proti ní a dìlal, že si jí vlastnì ani nevšímá. 
Vždy po chvíli se na ni ale dlouze podíval a usmál se. Klára mìla pocit,      
že se v tìch hnìdých oèích celá rozpouští. Pomalu ztrácela pevnou pùdu  
pod nohama. Nevidìla ho tak dlouho. Tak dlouho a teï tu sedí kousek od 
ní, na dosah ruky, že by se ho mohla klidnì dotknout. Vždycky, když se        
s ním potkala, mìla pocit, že ho má tak blízko a zároveò tak strašnì 
daleko. Objednala si další víno.
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Zábava byla v plném proudu. Nìkdo vytáhnul kytaru a zaèalo se zpívat. 
Robert jako vždycky všechny bavil, vyprávìl neuvìøitelné historiky nebo 
vtipnì glosoval. Klára se jeho vtipùm smála jako pominutá. Filip ji s oba-
vami pozoroval. Pomyslel si, že by už mìla pøestat pít. 

V jednu chvíli se Klára zvedla, trochu nejistým krokem se vytratila na 
záchod, a když se vrátila, nenápadnì si sedla pøímo vedle Roberta. Obèas 
se letmo a jakoby omylem dotkla jeho silné ruky. Zaèal jí nìco vyprávìt      
a Klára mu visela na rtech, hltala každé jeho slovo a tøásla se vzrušením     
a vypitým alkoholem.

Po chvíli už to Filip nevydržel.
„Mùžeš jít na chvíli se mnou?“ øekl Kláøe a chytnul ji za ruku. Popuzenì 

se na nìj podívala, ale neprotestovala. Pomohl jí obléct kabát a vyšli spolu 
do mrazivé noci. Od úst jim stoupala pára a na jasném nebi se tøepo-     
taly hvìzdy. Popošli kousek dál, do stínu stromù v malém parèíku, kam 
nedoléhal hluk z kavárny. Tam se na ni Filip zprudka obrátil.

„Ty ses asi pomátla, ne?“ spustil. „Tak ty mi celou dobu tvrdíš, jak ses 
úspìšnì vyléèila z tý neš�astný lásky k nìmu, a když se tady náhodou 
objeví, tak se pøed ním pøedvádíš jako malá holka.“

Klára se na nìj zamyšlenì podívala. Cítila, jak na mrazivém vzduchu 
støízliví.

„Co je na nìm, proboha, tak úžasnýho?“ pokraèoval Filip popuzenì.
Klára se na chvíli zamyslela. „Pøipadá mi, že s ním je celej svìt tak 

nìjak správnì. Když jsem s ním, tak mám pocit, že je všechno v poøádku     
a že zvládnu cokoliv,“ odpovìdìla pomalu.

Filip na ni vyvalil oèi. „Vždy� je to blázen. To chceš do toho spadnout 
znova?“ 

„Asi jsem taky blázen,“ odvìtila. 
„Je starší než tvùj táta,“ rozhodil Filip zoufale rukama.
„Nikdo není dokonalej,“ pokrèila rameny.
„Vždy� jsi s ním nikdy nic nemìla,“ namítnul rudý vzteky. „Tak proè ho, 

sakra, tolik miluješ? Nikdy jsi s ním ani nespala.“ 
„Možná právì proto,“ øekla potichu.
„Víš co? Tak se s ním vyspi, a� je koneènì pokoj!“
Klára se na nìj pøekvapenì podívala. „Ty ses pomátnul, Filipe.“
„Ty ses pomátla,“ køièel na ni. „Podívej se na sebe. Vždy� ty žiješ jenom 

tak jako… zdánlivì. Poøád kecáš o tom, jak žiješ tady a teï, ale ve sku-
teènosti vlastnì ani poøádnì nežiješ. Hrabeš se poøád v minulosti nebo      
v tom svým psaní. Seš úplnì mimo. Celej tvùj život je jedna velká 
absurdita. Jestli se tam vrátíš, tak já s tebou konèím.“

Klára se beze slova dívala na zmrzlou zem. Nedokázala se mu podívat 
do oèí, nedokázala ani cokoliv øíct.

„Kláro? Ty se tam chceš vrátit?“
Pomalu se sklopenou hlavou pøikývla.
„Oukej,“ øekl naštvanì. „Konèím. S tebou i se všema tam vevnitø.“ 

Vztekle se otoèil a rychlým krokem odcházel pryè. Klára zvedla hlavu          
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PODOBY PANA K.T.

KAREL TRINKEWITZ

Vzpomínka na muže, který opravil znak 
Èeskoslovenské socialistické republiky

Píši nekrolog, ale neèekejte, že budu funebrácky vážný. Muž, o kterém 
píši, mi po sovìtské okupaci Èeskoslovenska a zvláštì poté, co jsem 
podepsal Chartu, øíkával: Poèkej, voni tì ty srandièky jednou pøejdou!         

a dívala se za ním, dokud ho nespolkla tma. Zvon na kostelní vìži zaèal 
právì odbíjet pùlnoc. Chvíli ještì nehnutì stála a poslouchala údery.       
Nad hlavou jí tanèily hvìzdy a po zemi se plazila lezavá zima. Když zvon 
doznìl, vydala se zpìt do kavárny.

Uvnitø nikdo nebyl, všichni hosté už odešli. I bar byl prázdný. Jen na 
malém gauèi u okna sedìl Robert.

„Barman nám tu nechal klíèe a dvì lahve vína,“ usmál se trochu roz-
paèitì.

Klára si sedla vedle nìj a nechala si nalít sklenièku. Nechtìla teï pøe-
mýšlet o tom, co se stalo venku. Dívala se mu do trochu pøezíravých           
a trochu unavených hlubokých oèí a chtìla se v nich utopit. Chtìlo se         
jí zase kolabovat z každého doteku a ztratit se ve stisku jeho náruèe. Dal     
jí ruku okolo ramen a Klára s takovou zvláštní úlevou zaboøila hlavu do    
jeho mìkkého svetru. Tak blízko a pøitom tak daleko.

„Èetl jsem tu tvoji knížku. Je fakt výborná,“ øekl upøímnì.
Klára se usmála a zavrtìla hlavou. „Vždy� je celá o tobì,“ øekla. „Všech-

no dobrý, co jsem kdy napsala, je o tobì.“
„Takže jsem vlastnì taková tvoje múza,“ rozesmál se.
„No, asi jo.“
Chvíli si ji se zájmem prohlížel, pak ji velkou dlaní pohladil po vlasech     

a políbil ji. Kláøe se roztoèila hlava. Už chápala, proè mezi nimi k nièemu 
fyziètìjšímu nikdy nedošlo. Její roztoužená duše by to zkrátka nepøežila.

Robert ji pak pustil a napil se vína. „Klárko, víš, co se øíká? Že v nej-
lepším je tøeba pøestat,“ mrknul na ni. „Zamkni tu a bìž se domù vyspinkat.“ 
Pak se zvednul a obléknul si bundu. Ve dveøích se ještì otoèil. „Moc rád 
jsem tì zase vidìl. A až napíšeš nìjakou další knížku, tak se mi ozvi.“

Pak se za ním zavøely dveøe a Klára zùstala v kavárnì sama. Sedìla na 
pohovce, držela si hlavu v dlaních a rozhlížela se kolem sebe. Pøed nìko-
lika hodinami tady mìla odstartovat zaèátek svého nového š�astného živo-
ta. Místo toho je zase tam, kde byla pøed tím. Tak blízko a pøitom tak daleko.

Budu muset napsat další knížku, pomyslela si.
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A já jsem mu odpovídával: Nepøejdou! A obèas jsem mu to odsud, ze 
svobodného svìta psával i volával. A nemíním být vážný ani dnes, kdy mì 
už pøítel Miroslav Liïák, známý pod pseudonymem karikaturisty jako 
Haïák, nemùže slyšet.

On sám by s tím souhlasil. Mìl rád èerný humor. Vzpomínám si, jak byl 
nadšen, když jsem mu poté, co ho operace donutila chodit o holích, 
oslovoval titulem INVALIÏÁK. On sám si zaèal øíkat Ajatolah CHROMEJNÝ. 
To už bylo v tìch temných dnech, kdy jsem musel opustit Prahu.

Vzpomínám však rád na léta pøed Pražským jarem, kdy jsme byli o dva-
cet let mladší a Haïákova hvìzda zaèala stoupat na karikaturistickém nebi, 
aby zastínila zasloužilé umìlce, jakými byli Pelc a Hoffmeister. Haïákova 
linka, pøipomínající mistrovství Bidlovo, se stala obecnì známou. Na rozdíl 
od tìchto umìlcù však mìl Miroslav Liïák nìco navíc – a to hodnì navíc: 
byl humoristou sžíravých slovních høíèek a intelektuálnì nároèných point.

Stýkal jsem se s ním dùvìrnì víc než dvacet let a vím, že byl èlovìkem 
encyklopedických znalostí, kterých nabyl neúnavnou èetbou. Pøíkladem 
toho mùže být jeho znalost èínské kultury. Uèil se èínským znakùm a mistr-
nì je psal. Jeden èas mi posílal desítky pohlednic, které byly kurzem 
èínštiny. Užili jsme s tím mnoho legrace.

Liïák byl pøímo geniální parodista. Dokázal postøehnout rozhodující 
charakteristické znaky nejen karikovaných tváøí, nýbrž jakéhokoli jevu         
a mistrnì je napodobil, zvelièil, zjednodušil.

A ještì jedna vìc ho èinila velkým karikaturistou, satirikem par excel-
lence: Haïák mìl jednak onu žluèovitou letoru, jejíž extrakt musí satirik 
pøimíchávat do své lahvièky s tuší, jednak byl nesmlouvavý charakter,  
který slouží jen poznané pravdì a vlastnímu pøesvìdèení. Nenakreslil nikdy 
nic, co by neodpovídalo jeho svìdomí. Byl nesmlouvavý ke své práci: nedal 
z ruky nic, co neneslo švih sebejisté linky a vyvážené kompozice. A byl tak 
nároèný i k jiným. Neumìtelové byli vystaveni jeho palèivým šlehùm, báli   
se ho a nemìli ho rádi.

Haïák bytostnì nenávidìl blbce a potemníky, obskuranty a mizomúzy 
všeho druhu. To ho uèinilo spojencem všech, kteøí se pokoušeli v šedesá-
tých letech provìtrat shnilé ovzduší stalinismu, vyhnat z kultury i politiky 
Koniáše a Ždanovy.

Po zvíøecí vážnosti stalinského kultu, kdy pøevládající náladou ofi-
ciálních událostí bylo ovzduší diváckých front pøed Leninovým mauzoleem, 
kdy se koneènì zase smìlo žertovat, kdy se koneènì smìl pøekládat Chris-  
tian Morgenstern, James Thurber a Plamen uveøejòoval Fieldovu Kroniku 
Krhútù. Koneènì se smìla zase pìstovat recese a hlína Voskovce a Weri-
cha, Suchý a Šlitr komponovali písnièky plné slovního nonsensu a nakonec 
v Brnì hráli za úèasti Ljuby Hermanové komedii Král Vávra, v níž ze-
smìšòovali senilního blábolila Zdeòka Nejedlého i Antonína Novotného.
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V té dobì Mirek Liïák nakreslil a vystavil v galerii Svazu èeskoslo-
venských spisovatelù znak Èeskoslovenské socialistické republiky, jež 
podle slov Antonína Novotného byla už jen krok od komunismu. Ve zna-   
ku byl místo lva dvouocasý Josef Švejk: taky ve skoku do komunistické 
budoucnosti. Cenzura, která pøed každou výstavou kontrolovala všechny 
exponáty, to nìjak pøehlédla, a tak se diváci mohli Haïákovým znakem 
chvíli tìšit. Brzo však byla kresba zabavena a stala se dolièným pøedmì- 
tem obžaloby ve vìci urážky socialistické republiky obžalovaným kari-
katuristou Miroslavem Liïákem.

Nepomohlo mu, že jeho obhájce povolal jako svìdky pøední èeské 
karikaturisty. Soud mu vymìøil rok vìzení podmínìnì.

Ale nálada byla tehdy optimistická. Rebelovali spisovatelé a byli 
vylouèeni ze strany. V pražských kulturních kuloárech to vøelo – a Miroslav 
Liïák byl všude pøi tom. Byl hlavním karikaturistou Literárních novin.

A potom pøišlo dlouho oèekávané a pøipravované Pražské jaro. To byla 
vrcholná doba Haïákovy karikaturistické tvorby.

Vzpomínám na jeho karikaturu ministra zahranièí Jiøího Hájka: tanèí ko-
záèka, hraje na balalajku a øíká: ale melodie jsou specificky naše. Pozdìji 
jsem ji vidìl jako originál: visí v bytì mluvèího Charty Jiøího Hájka, který se 
z ní tìší – je to muž se smyslem pro humor.

Nezapomenutelné jsou Haïákovy karikatury Brežnìva, který jako svatý 
Florián hasí Èeskoslovensko, zatímco Dubèek volá: vždy� pøece nehoøí! 
Nebo titulní kresba v Reportéru, kde Brežnìv volá po telefonu Dubèekovi: 
Tak svobody se vám zachtìlo, holoubkové! Jiná ukazuje Dubèeka a Dzúra 
v automobilu a Dubèek øíká: Zprava dobrý, zleva tanky! Desítky bych jich 
mohl vyjmenovat, tak je mám ještì v pamìti ze stránek Literárek a pozdìji 
Listù.

Po dubnu 1969, kdy moc pøevzal Husák, se o práci karikaturistù zaèala 
zajímat cenzura a o rok pozdìji už jsme museli zase sáhnout po dvoj-
smyslech a podobenstvích, až nás nakonec umlèeli: zakázali redakcím 
tisknout všechny, kdo neodvolali svou podporu Pražského jara.

Nakonec jsme byli bez práce, nesmìli jsme publikovat vùbec nic.          
A Miroslav Liïák byl na tom hùøe než kdokoli jiný, nebo� jeho rukopis       
byl znám i tìm nejnevzdìlanìjším cenzorùm.

Publikovat jsme nesmìli, ale mìli jsme úspory, z nichž se dalo skromnì 
žít – a mìli jsme úžasný vztek na kolaboranty, na Kondelíky, kteøí už se 
zase zaèínali pøitírat do milosti vládcù. Když jsme nesmìli publikovat, mohli 
jsme aspoò psát dopisy a kreslit pohlednice. Nebyl to jen Haïák, kdo takto 
v té dobì rozesílal stovky kreseb a montáží. Stejnì tak mi v tom èase 
chodila ètyøverší Jana Skácela, pohlednice Olega Suse a øady jiných pøá-
tel. Haïák však byl nejplodnìjší. Mám desítky jeho pohlednic a dopisù, 
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nádherných slovních a situaèních høíèek a komentáøù k vnitropolitickým 
událostem. A nejsem jistì sám. Byla by to asi skvostná knížka, kdyby se to 
dalo sebrat a vytisknout. 

Sedmdesátá léta byla pro Miroslava Liïáka tìžká. Úspory docházely, 
nebylo na benzín pro staré auto, nebylo ani na jídlo, Mirek mnohdy øadu 
dní žil jen o polévce z kostek – vìtšinou to byla hrachovka. Trpìl vøedovou 
chorobou žaludku a tohle mu jistì škodilo.

A pøitom byl labužník, znalec mezinárodní kuchynì a sám vynikající 
kuchaø. Mìl rozsáhlou kulinární knihovnu a rád vaøil. Ale marnì jsem ho 
zval na obìdy a veèeøe ke své mamince, pøišel jen jednou. Byl nesmírnì 
zdrženlivý až stydlivý. A hrdý.

Nìkdy mi pøipomínal Rostandova Cyrana z Bergeracu: bojovný, chudý, 
mistrný šermíø perem a slovem a hrdý jak Gaskonìc. A nakonec i podobný 
onomu Bergeracovi, který se nevzdává své každotýdenní vtipné kroniky 
paøížských událostí a o holi se dobelhá k milované Roxanì.

Nechtìl pøijmout žádnou pomoc, jenom nìkdy jsem chodil prodávat jeho 
kresby do antikvariátù – a on, protože se za to hanbil, stával na ulici a èekal 
na výsledek mého handrkování s nákupèími. Pozdìji se mi podaøilo sehnat 
pro nìho drobné práce. I on sám dìlal drobné, pro velkého karikaturistu 
vlastnì ponižující kresby a malùvky pro družstevní výrobu.

Byl deprimován, stále øidèeji posílal pohlednice: také proto, že už se mu 
nedostávalo penìz i na známky.

A potom ho stíhalo neštìstí za neštìstím. Protrhl se mu žaludeèní vøed 
a po operaci si proležel paty tak, že mu ohnily patní šlachy. O holi jsem ho 
zažil jen v nemocnici. Než ho propustili z léèení, byl jsem už za hranicemi. 
Navždycky.

Ještì jsme si psali, ale pøi telefonních rozhovorech mì žádal, abych    
mu neposílal nic provokujícího. Obèas mi to ale nedalo, když se mi podaøil 
mimoøádnì dobrý fór. Tak to bylo i s tím posledním.

Haïák mi kdysi poslal pohlednici se slováckou maléreèkou zdobící 
obrubnì oken žudrem. A k tomu napsal heslo: DO IMPERIALISTOV 
UDREM – PRAŠTÍME ICH ŽUDREM!

Když jsem potom v létì letošního roku restauroval s Janem Kristoforim 
jeho dùm ve švýcarském Ticinu, napsal jsem velký transparent s tímto 
heslem a dali jsme se vyfotografovat, jak malujeme kolem oken ticinské 
fresky. Tu fotografii jsem mu poslal. Po návratu do Hamburku jsem se ho 
telefonicky ptal, zda mu došla a on mi øekl, že ho to nepotìšilo, že má 
strach z nepøíjemností.

Chtìl jsem mu zavolat na Silvestra. Už to neudìlám. Miroslav Liïák byl 
poctivý umìlec i èlovìk. Nezùstal nic dlužen ani pøátelùm ani nepøátelùm.   
V dìjinách èeské karikatury má místo nejpøednìjší.
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DEKAMERON ÈESKÝCH KLASIKÙ

ANTONÍN LNÌNIÈKA

Bohumil Hrabal: 
Obsluhoval jsem anglického krále

DÁVEJTE POZOR,

CO VÁM TEÏKA ØEKNU
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TOMÁŠ KÙS 

A jednou provždy šlus!
Lebeda a nymfomanie je jednou provždy 

Lebeda prospívá v dolích i pod horami.
Ani tam ani tam o lebedu nikdo nestojí.
Fíkusy rostou krásnì v teplých zemích samy,
rostou i v našich zavlažovaných pokojích.

Dìti s hlavami plnými zbyteèných vìdomostí
bez zájmu, co bude, èutaj za školou míèem.
Efektivnost, uèí kluky, je matkou hojnosti.
Zabouchnuté holky jsou efektivnìjší, pøièemž

z tìch, co jsem byl v nich, jen 3 jsou nymfomanické.
Zvítìzit nad zamilovanými lze tìžko.
Nanejvýš tak možná v lyrice, utopické.

Lebeda musí se roènì kosit kosami
4x. Já? S kosou? S lebedou nebo s vojtìškou?
Lebeda prospívá v dolích i pod horami...

Šlus

Že teda už nic nedìlám, s tím nic problém.
Cokoli dìlal, automaticky dobré!
Zafachal stoletími do dne
teï. Teï po naschválech jen konec.

Nejde øíct, že nebulel vztekem.
Je to fajn státi se èlovìkem,
„fakt je to zprostøed vole, neke!“
Však vìøit? Znáš mne, Tomáš, to ne!

Nominativ je slib vìènosti.
Genitiv jak los, pøežrat, postit,
domácí pekinéz nebo ohaø.

Na lochnesce furt nemít dost. 
I když v písance máš povinnosti.
A� si, spolehnu na tátího, maminku, Boha (plus mínus autobus).

PLŽ SMAJLÍK
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Nebýt køes�an

Nebýt køes�an, budhista ni machometán
ti nikdo už nevynahradí na dietách.
Dy� jsi voda, bílkoviny, èpavek, metan
a jsi, tak jakýpak smutky konce léta!

Pøesné složení duše nikdo neprozradí
nikdy, vzorec trablí, co nemáme rádi
a nejde se s nima nijak skamarádit.
Jsi a to má kru�ácký modus operandi.

Housátka vyrostou, na táboøe leje,
favoušem s házeèkou vjedeš do koleje
a našeho cumla Mourka li�ák pøejel

a po šoférovi, SPZ, ani stopy.
Koèka. Je to tak tìžké to nepochopit?
Koèka jenom. Vždy� to jsou normálka corpí operandi.

Jak se stát neviditelným

Nejdøív se máš v trávì ne moc mokré povalovat.
Potom zas bosý se brouzdat mokrou rosou.
Neprobírat tajné pøíjmy se svou ženou
a beròáku ráznì odepøít organogram.

Vaø, jak kluk ne moc ze skutkù, spíš jen slova,
chlap úžas, chlap démon, chlap meè, chlap furioso,
co nikdy nelez plaze se po kolenou,
chlap zamlžený v svých citech jak Hinduistán.

Vaø, rozvaø, s nikým nemusíš konzultovat
natož s holkama. Neslané vùbec nesol,
èepici nežmouláš s grimasou ubulenou,

šéf je jen šéf, tretka pìnokokosová,
šéf je oblíbená veteš jak tenhle son-
et a už jsi neviditelný však jenom muž.
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Z TAJNÝCH DENÍKÙ ANTIDIVADLA

JAN SOJKA

Deníky Antidivadla – èást 13.

Fotografherecprozaikotužilec v jedné barokní figuøe Marek Velebný alias 
Bebleb prozradil, rozumìj omylem, spíše se pøekoktl, že jest vlastníkem 
nemovitosti, kterou lze odkrýt v mìstysu Bøeznice. Pod nátlakem, že jej 
pøipoutáme k balonu, a až nevzlétne, budeme mu pøehrávat scénky z pra-
vìku Antidivadla, svolil k zasvìcovacímu mejdanu…

Pátek 11. 6. 2021:
17.00: Bebleb odemkl dùm, tím jeho pøípravy na veèírek skonèily, sestava: 
antidivadelníci Jan Sojka èili Socha, David Charvy Charvát, David Brabèák 
Brabec, kameraman Jiøí Brožík vulgo Patkin, homo politicus Ondra Ženíšek 
alias Ženitba, básník Robert Janda, lingvistka Jana Vejvodová (VejH O).2

19.00: voják Patkin lomozí v kuchyni, pøivezl si pánev, suroviny, jen ten plyn 
je Beblebùv, flákota voní v pevnosti, Patkin pojedl, pomlaskal, pochutnal, 
krkl, øíhl, nenabídl…

21.30: Víno teèe divoce, Jana VejH O se bodøe øehotá, téma hovoru pøí-2

znaèné – „naše“ literatura, „náš“ sex+vztahy a zoufalství vyplývající z toho 
všeho.

23.50: Jana VejH O a Robert Janda odfièeli tmou, š�astni a plni nenávisti.2

0.40: Ondra Ženitba pouští Toten Hosen, Charvy vtažen do køesla jako umí-
rající jogín vydává jasný povel: „Tanèete!“
Bebleb – (ponìkud) nechápe,
Brabèák – (už) nemùže,
Socha – (stále) neumí,
Patkin – (tradiènì) pochoduje mimo rytmus.

2.49: Socha zapsal – parta blbù spí, hnije, kyslík polyká, Patkin, Bebleb, 
Ondra Ženitba v patøe, sám obsluhuju muziku, je to marnost, u mých 
platfusù chcípá ve spánku Charvy, u nìj se svíjí dávno vyhynulé zvíøe 
Brabèák…

Téma: BlebleBøeznice poprvé
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Sobota 12. 6. 2021
8.35: Brabèák zapsal – probudil jsem se plnej radosti, chci se o to štìstí 
podìlit, budím Sochu, nereaguje…
Já: „Socha, ty dneska nebudeš komunikovat s lidma?“
Socha: „S lidma jo, s tebou ne.“
Já: „Charvy vèera øíkal, že by bylo škoda nejet se podívat na Svatou Horu.“
Socha: „Na to seru, beztak tam všichni shoøíte.“

9.00: Až na Patkina, který dostal povolávák na frontu, sedíme na miniaturní 
terásce, která by byla vìtší, kdyby nebyla obrostlá nìèím, co má za bìž-
ného stavu být skromná zahrádka, ale v tomto pøípadì to pøipomíná 
Boubínský prales. Charvy a Brabèák šokují ostatní – prý se s nimi vydají na 
spoleèný obìd.

12.30: Charvy a Brabèák poprvé zpochybnili úèast na projektu „spoleèný 
obìd“, zatímco zapsal O. Ženitba – Charvy a Socha vzpomínají, jak se 
dozvìdìli o útoku na dvojèata r. 2001, pøecházeli z Inkognita do Cardinalu, 
objednali si pití a v televizi už to bìželo, prý se pøesunuli z míru do války… 

14. 30: Až na ty dva jsou všichni po obìdì, dokonce i nový pøíchozí Jan 
Paur tedy Kòour, víno klokotá, cigár se škvaøí, Brabèák a Charvy dál døepí, 
prý ten obìd musí promyslet, není dobrý to uspìchat, musí dopít sklenku, 
dokouøit, pak se uvidí, nejsou žádný splašený konì.

16.05: Brabèák zapsal – stále sedíme a s Charvym zvažujeme obìd, ale na 
stùl pøistála další lahev vína, kterou dodal další host – germanista a kritik 
Martin Šíp neboli Šipiè.
Charvy: „Já bych to otevøel, kde je ten… šperhák?“
Já: „Myslíš vývrtku.“
Charvy: „Jo.“
Socha flašku zvuènì odšpuntoval
Charvy: „Jsi borec, Socha!“

16.07: Charvy si nalévá: „Kdo to otevøel?“

16.30: Brabèák pouští muziku a uklidòuje Sochu: „Neboj, nebudu pouštìt 
hip hop.“
Socha: „To jsem rád, staèí, že povídáme my.“

17.00: Bebleb vrazil Kòourovi do hnátù obrovský zahradnický nùžky            
a Kòour se pustil do práce, do veèera snad ten svinskej prales prostøíhá       
a my na sebe uvidíme a budeme moct zahradou projít, aniž bychom se       
v ní na hodinu ztratili.



17

POSTPRAVDY

STANISLAV BUKOVSKÝ

Zákony dodržovat

17.45: Všichni šli na podveèerní procházku, sedìt zùstalo staré antidi-
vadelní trio Socha, Charvy, Brabèák.
Charvy: „Koneènì bude chvíli klid.“

19.45: Všichni jsou zpìt, veèírek pokraèuje a Charvy vzpomíná, jak se 
kdysi stal Kòour èlenem Antidivadla. Pøipomnìl, jak dotyèný chodil na 
všechna naše pøedstavení.
Charvy: „A hlavnì poøád dokola!“
Vylíèil, jak po produkci tiše sedìl na baru, pil, mlèel, nevšímal si nás a my    
z nìj byli vydìšený. Charvy: „Buï ho k nám vezmeme, nebo nás postøílí.“

20.50: Charvy a Brabèák obìd definitivnì odpískali a vzpomínají na Anti-
divadlo, namátkou jak umìli texty, chodili vèas a støízliví. Socha mlèí, 
nechce do teplákù za dvojitý mord.

Události po 22. hodinì nepublikovatelné…

Zákony se mají, jak každý spoøádaný obèan dobøe ví, dodržovat. 
Pøíkladnì je dodržovali hrdinové, co tam nìkde u Marathónu mrtvi leží.    
Jak jim zákony kázaly. Kdyby tenkrát hledali nìjaké vytáèky jak své povin-
nosti nedostát, celé evropské dìjiny by se možná odehrály jinak. Èest jim   
a sláva a na jejich poèest a� se napoøád každé ètyøi roky konají olympij-  
ské hry.

Pøesto se mohou objevit pochyby, zda se opravdu mají za všech okol-
ností do dùsledku zákony dodržovat. Zde je tøeba zmínit, že existují jisté 
rozdíly v jejich uplatòování. Buïto se trvá na liteøe nebo se upøednostòuje 
duch zákona. Který pøístup je správný? Smyslu pro poøádek je bližší litera, 
dùrazu na spravedlnost naopak duch zákona. Otázka je, co je víc, poøádek 
nebo spravedlnost? V praxi se pak mùžeme setkat s tím, že vykladaèi 
zákonù sami nabádají k jejich obcházení za úèelem funkènosti systému, 
jehož mají být oporou. Napøíklad:

Vojáku, který má (spíš kdysi mìl) nastoupit strážní službu u munièního 
skladu, se dostane takovéhoto pouèení. Zjistí-li na stráži, že v blízkosti 
støeženého objektu se nachází narušitel, má postupovat dle pøedpisu tak-
to: Hlasitì zvolá „Stùj!“, když na to narušitel nereaguje, tak následuje  
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výstražné zvolání „Stùj, nebo støelím!“, když ani to jej nezastaví, tak pro 
výstrahu voják na stráži má vystøelit do vzduchu, a nepomùže-li ani to, tak  
je jeho povinností narušitele zastøelit. Tak zní litera zákona. Ale školitel 
hned pøidá, to si však nepište, ale dobøe zapamatujte, když budete takto 
postupovat a ozbrojený narušitel se opravdu bude chtít k muniènímu skla-
du dostat, že vy to nepøežijete a on se k nìmu dostane. Proto vám do-
poruèuji. Nereaguje-li narušitel na výzvu „Stùj!“, tak s výkøikem „Stùj nebo 
støelím!“ po narušiteli okamžitì støílejte. Výstražný výstøel mùže následo- 
vat až potom. Pøi vyšetøování incidentu nikdo nepozná, co bylo napøed        
a co potom. Pokud jste takovým zpùsobem nìkoho zastøelili, dostanete 
pochvalu, hodinky, možná i povýšení a opuš�ák. Pokud jste zastøelili 
hluchou bábu, bude to asi bez pochvaly a zahraje se to do autu. Když 
narušitele nezadržíte a on vás dokonce odzbrojí a skladu se zmocní, 
pùjdete do basy.      

Ale na co tenkrát školící dùstojníci asi ani nepomysleli, je to, že mùže   
za nìjaký èas dojít k pøevratu. Že v rozporu s tím, jak byli tenkrát vojáci 
politicky vzdìláváni, se pozdìji tehdejší armáda oznaèí za oporu totalitní- 
ho režimu a z tehdejších narušitelù se místo nepøátel státu stanou bojovníci 
za demokracii. A voják, jenž byl pøedtím za splnìní rozkazu odmìnìn, se 
teï za totéž mùže dodateènì dostat pøed soud. Zvláštì pohranièníci to     
za plnìní špatných rozkazù podle tehdejších špatných zákonù schytali.     
Co asi tak mìli ti èasto na kost promrzlí a vystrašení vojáci dìlat? Pøede-
vším se mìli vojnì vyhnout. Ale modrou knížku dostávali jenom invalidé      
a pak ti, co mìli už tenkrát protekci. Obyèejný mladý muž (tenkrát se 
spoleènost ještì dìlila jenom na muže a ženy), který mìl obì ruce a nohy  
a vidìl alespoò na jedno oko, nemìl šanci se z toho vykroutit. Z toho je 
vidìt, jak plnìní jednoduše a jednoznaènì znìjících zákonù mùže èlovì-  
ka pøivést do problémù.

Jak ošemetné je nìkdy dodržování zákonných pøedpisù, dokládá i jeden 
starší pøípad z Velké Británie. Tam pøed lety vyhlásili železnièáøi protestní 
akci proti jejich nedostateènému finanènímu ohodnocení a soustavnému 
pøetìžování zamìstnancù nucených k èastým pøesèasùm tím zpùsobem, 
že budou dùslednì dodržovat všechny, èasto protichùdné, pøedpisy a naøí-
zení. Následkem toho železnièní doprava zkolabovala.

Dala-li by se tato zkušenost zobecnit, mohlo by se dojít k závìru,         
že pøísným dodržováním všech zákonù a naøízení by se mohl ve spo-
leènosti vyvolat chaos a tøeba i totální kolaps. Zvláštì kdyby se do toho 
vložili ještì právníci. Ti mají úžasnou schopnost pøivést všechno, na co se 
zamìøí, do zcela absurdních koncù. Naštìstí se doposud ještì nepodaøilo  
z celé spoleènosti vymýtit zdravý rozum a díky obèasnému nedodržo-   
vání zákonù všechno jakž takž funguje.
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HANA JEØÁBKOVÁ

Zemì, mìsto, moøe… noc

MLADÝ ZÁPAD

Touhle dobou to doma 
vonívalo jarem

A já? Polovìdomá snažím se 
                                   necítit nevidìt
Zasmrádlé stìny Mìsta
Chytám se stébla v dláždìní 
                                      naèernalém
Jak já vypíná hlavu k obloze
Ještì kousek výš a podvozek 
                    a výš a podvozek a výš

Kdesi hluboko tepe zem
Pod zdí betonu a kostí vèerejších 
                              nás a podveèerù
Kdy to touhle dobou vonívalo jarem

Nìkdy tamtím smìrem zapadalo 
                                               slunce
A bylo trochu více nebe a trochu 
                                       ménì básní
Snad jsem tehdy neumìla psát

Napuchlé zakalené oèi
Nenechavé pichlavé oèi
Všudypronikající oèi Mìsta

Kousek po kousku mne provrtají
Ještì kousek blíž a nádech a blíž 
                                 a nádech a blíž
Vezmou mne mezi sebe 
                                 a jemnì zatlaèí
Trochu to lupne ve spáncích
Mezi koly aut se prokutálím

Nìkdy tamtím smìrem kde 

                                zapadalo slunce

Budu lehce a nevtíravì poprchávat

Pupeny jív a fialkami a vpíjet se 

                                     v koøeny trav

Malinký støízlík si mne vytøese 

                                          z kabátku

Poli se rozlije klekání

A bude vonìt jarem

Útroby mìsta

Nahý a schoulený. Útroby zející.

Vypátrali mne a obnažili zcela.

Slunce je bez výhrad. Plné a høející.

Møížemi kanálu se natahuje. Cela.

Syrový pach plísnì. Plísnì a kalu.

Vyšplíchl despekt svùj mrtvolnì 

                                         páchnoucí.

Tráví neúnosnì po ma  p o m a l u.

Kus masa. Oslizlý. Ještì se tøesoucí.

Navlhlá cizota. Chladnu 

                                  a pøežívám se.

Zkøivená odporem mne vyplivne. 

                                          Bez tvaru.

Snad kousek slunce se uchytil 

                                      v tom mase.

Syrový pach plísnì. Plísnì a kalu.
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Odnìkud nablízku zpívá kos, že žije.
V té køehké malinké hromádce tìsta.
Mé velké srdce tluèe, tepe, bije.
Nahý a schoulený. Útroby mìsta.

xxx

Zamlklou nocí drobnì poprchává
Slitovnou vírou, jíž se nedostává

Mrtvé zemi

Kapka za kapkou odnikud se spouští
Jak pavuèina našich vin
Miluji pøíliš (a to se neodpouští)
Bez odezvy a bez pøíèin

Smutno je mi

Daleko a dál, jež už nenastává
Co víc? Co víc ti mohu dát?
Zamlklou nocí drobnì poprchává
Jak pavuèina do zahrad

xxx

Obrysy Noci šustil Èas
A trochu popraskával jak starý 
                                          gramofon
Vpisujíc slova nepostihnutelná
Na útržky tmy èernou tuší
Aby se neporanila
Tanèila prostorem nad ránem
Až utkvìla v pokorném nepohnutí
Prùsvitným dotekem nesmírné 
                                           køehkosti
Rozprskla se v prach, jež víøí 
                                       pod lampou
Nelze jej pochytat, obnažit 
                                 spalujícím oèím
Skuteèné básnì zùstanou 
                                        nenapsané
Taková jsou pravidla

Modlitbu Èasu brouká Noc
A šeptem pozvala mne k tanci
Byli tam všichni, vìèní a sami
Jejich tváøe døíve èernobílé
Èerveným vínem ožily
A mìsíc ještì neposkvrnìn
Propadl tiché zamilovanosti
Snad jsem byl také osvobozen
To já po nocích bloudím sny
Básníkù pøíštích staletí
Kteøí znovu a vždy poprvé objevují
Že není možno nemilovat

Vem mne za ruku a pobìžíme 
                                              daleko
Až budeme na zaèátku
A nebude nám líto, že se nedovíme
Kdo nás to navštívil tak tìsnì 
                                   pøed svítáním

Ach Bože, ulev našim duším
Od probuzení

xxx

Budem tu, až tu nebudem?
Až prohodí se my a oni,
až dohandlujem s osudem?
Budem, jen trochu prùhlednìjší.
S legitimací Onen svìt
po stejných cestách jako loni
se budem procházet.
Jak zdejší.

A srdce lidská vysvleèem.
A pochopíme volajíce:
„Zastav se, zastav, èlovìèe!
Ne, nemyslel jsem v zastavárnì...“
pøes neproniknutelnou zeï.
Smuten však budu ponejvíce,
že už to dìlám teï.
A marnì.
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xxx

Zùstaòte zde a bdìte se mnou
Noc svatební se poèíná

Noc svatební se poèíná
A já už pláèu pro jitro
Že narodí se z umírání
Nevinné, èisté, neví ani
Èemu vstøíc právì vysvitlo

Zvednìte èíši neforemnou
Noc svatební se poèíná

Poklad mi spadl do klína
Ještì je mladý, v lásku vìøí
Však oba dávno nejsme dìti
A pøi mém ano bez dojetí
Mne lehce mrazí na páteøi

Zahoïte pryè pøedtuchu temnou
Noc svatební se poèíná

Tak prosme Boha o syna
A neohlížejme se zpìt
Aè pøipomnìla mi na chvilku
Chlad ústí hlavnì na zátylku
Když ženich mùj mne pozval 
                                        na parket

Zùstaòte zde a bdìte se mnou
Zùstaòte se mnou aspoò chvíli
Všechny nás zrodil tenhle svìt
I tohle století, které jsme vyženili

Noc svatební se poèíná
A do konce nám zbývá 
                                   osmdesát let

Zpovìï èlovìka

Jak soumrak, když pøikryje zem
mi úzkost v hrudi kyne
i zavru brány srdce ven
by nezranila jiné

Doléhá na mne svìta splín
a páchne litry krve
já, èlovìk, praotec všech vin
tisíckrát napoprvé

Já, èlovìk, soudce, svìdek, kat
bùh o žebrácké holi
je tìžké lidstvo milovat
když samo sebe bolí

Já, èlovìk, sluha, obèan, car

(NE)KRITICKY

LADISLAVA LEDERBUCHOVÁ 

Po Paulových stopách
Erbová, Karla. Už jsem tu kdysi s kýmsi šel. Plzeò: Miloslav Krist-

ARTKRIST, 2021.  36 s. Ilustrace Eva Hubatová, doslov a medailonky 
autorek Jana Horáková.

Pro poetiku básní Karly Erbové je pøíznaèné, že téma èasto komponu- 
je i odkazy k situacím kulturní historie a význaèným osobnostem, jejichž 
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obraz èi jen pøipomínka dotváøí žádoucí významový kontext básnického 
sdìlení. Ménì èasto se setkáváme s celostními básnickými portréty, ale        
i toto se v její tvorbì objevuje – pøipomeòme tøi texty s hrdinkami antických 
povìstí ve sbírce Žena, žena, žena (2019) èi skladbu o Boženì Nìmcové 
Betty ve sborníku Žena? Žena! (2020). 

Nová knížka s poémou Už jsem tu kdysi s kýmsi šel se vøazuje do to-
hoto kontextu, a nejen díla básníøèina. Jde o dílo s ambicí korespondovat     
s texty klasikù. 

Polytematièností (ukáznìnou zøetelem k portrétu osobnosti) rezonuje      
s Nezvalovým Edisonem (Básnì noci, 1930), umìleckým tématem kores-
ponduje se Seifertovým obrazem sochaøe Karla Dvoøáka (Reliéf do tym-
panonu, Odlévání zvonù, 1967), s básní Veèer v Arles F. Halase (o obrazu 
Vincenta van Gogha, Kohout plaší smrt, 1930, zde i báseò Amundsen         
o tragické smrti vìhlasného norského polárníka) a s Halasovou poctou 
Karlu Hynku Máchovi – K.H.M. (Dokoøán, 1936) a B. Nìmcové (Naše    
paní Božena Nìmcová, 1940). 

Na rozdíl od jmenovaných autorù básníøka jméno svého hrdiny dlouho 
tají, tøebaže poéma obsahuje množství indicií (osobní jména, zemìpisné 
názvy), které kulturnì pouèeného ètenáøe nenechávají na pochybách,        
že protagonistou básnì je francouzský velikán malíøské generace tvoøící     
v poslední ètvrtinì 19. století. Na rozdíl od impresionistù pobýval pøe-
devším v Bretani a pak na Martiniku a Tahiti. Spolu s exotickou krásou 
Polynésie a jejích primitivních obyvatel objevil, resp. vynalezl i nový styl 
malíøského výrazu, novou funkci kresebné linie a plošné nelomené ba-
revnosti. Jeho jméno básníøka vysloví až v obrazu trýznivé umìlcovy smrti 
– Gauguin. 

Lyrický mluvèí nepravidelnì støídá formu výpovìdi, ale její volba nemá 
oproti oèekávání pøímý vliv na rozdílnou funkci popisných informativních 
pasáží (autorským zámìrem povìøených postupnì odtajnit téma) a reflexí 
Gauguinovy tvorby. Ich-forma tedy stylizuje v promluvì malíøe i pøísun 
vìcných informací – „Vláèím s sebou všechno co vèera / Peru Panamu 
Paøíž Bretaò Arles […] Hádky s Mette i touhu po slávì“, stejnì jako           
er-forma – „Už nebylo žádné morfium / Už nebyly sny / Už se žebralo         
o chvíli bez bolesti“. Expresivnì koncipované vhledy do umìlcova po-
chybnostmi rozkolísaného nitra jsou vyjádøeny jak vìdoucí a psycholo-
gizující du-formou („Vìdìls to o sobì? Jaká ctižádost! / Jaká obelhání 
Bláznivé sny / a tys jim tolik vìøil […] Chceš snad aby tu kdosi onemocnìl / 
tvým osudem?“), tak èastìji ich-formou. 

Básnické odkazy k biografickým reáliím Gauguinova života s aspirací 
pouèit tvoøí kostru, zbyteènì dùkladnou (napø. pobyt v Arles by se dobøe 
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obešel bez obehrané Vincentovy bøitvy, jež obraz posouvá k barvotisku 
senzacechtivé lokálky), která nese to umìlecky podstatné – filozofující 
obrazy Gauguinova životního postoje („Mám švába v hlavì / Ten se stále 
ptá: Odkud pøicházíme / Co jsme Kam jdeme“) a prožitkù okouzlení exo-
tickou krásou: „Ženy se nosí jako bohynì / Za svitu plamenù jdou nocí dolù 
k vodì […] Když se napila Nabrala vodu do dlaní / a umyla si òadra / 
Potom se neklidnì ohlížela jako gazela / U jejích nohou divný bílý pták […] 
…jsem vidìl zlatavou kùži jejích ramen / […] V sluneèním svìtle / to byla 
orgie chromových žlutí“. Nebo: „Ta žena s kvìtinou byla krásná / 
Vyjadøovala melancholii Hoøkosti / jež se mísí s radostí / Melancholii 
pasivity /jež pøebývá v tyranii / Hluboký strach z neznáma / A já jsem 
namaloval ty kvìtiny tak / aby vypadaly jako jiskry“. V takových verších se 
autorka malíøi a jeho obrazùm Tahi�anek pøiblížila nejvíce, postihla duši 
obrazù a ve svém tvùrèím gestu dotkla se gesta malíøova. Dokázala origi-
nálnì pojmenovat vášeò tvorby a transformaci estetického nadšení do 
umìleckého výrazu, jenž nabyl vrchu nad realitou: „Zùstaò jak jsi! / Ano 
takhle / Na tobì je to nejkrásnìjší / jak radostnì vzplane mùj obraz“. 

Titul, významovì mlhavý, neurèitý („kdysi“, „kýmsi“), prezentující zdán-
livé vakuum déjá vu, vyjeví své poznání a poslání až v souvislostech celku 
a v kontextu doby geneze básnì. Obdobnì jako výše pøipomínaní básníci, 
jejichž texty nesly ve svém obsahu i aktuální významy rezonující s dobovou 
spoleèenskou atmosférou (napø. na konci dvacátých let 20. století, v dobì 
prosperity nové republiky, je oslava T. A. Edisona i díkem za nové možnos-
ti zábavy a životní radosti èlovìka moderní civilizace, Halasova pocta        
B. Nìmcové v dobì nìmecké okupace je kromì významù vlastnì literár-
ních také vyjádøením národní hrdosti v dobì ponížení), tak i Erbové báseò 
obsahuje aktuální poslání. Je o malíøi, jenž ve své umìlecké emigraci 
poznával základní principy lidského života v souladu s pøírodou. A pøestože 
„Po stezkách domorodcù / se Evropanovi chodí obtížnì“, poznával Poly-
nésii jako ideální ráj bez tempa industrializace a evropských sociálních 
konvencí, maloval primitivní bytí, jemuž svou tvorbou vzdával hold jakoby 
ponoøen do minulých, dávných èasù své vlastní civilizace a kultury. Poému 
Už jsem tu kdysi s kýmsi šel mùže dnes ètenáø žijící ve svìtì ekologické 
katastrofy èíst také jako elegii o dávné harmonii èlovìka a pøírody, v níž    
se osud malíøe a našeho svìta tragicky protkne: „…ke své vlastní zkáze / 
už boha nepotøebujeme / To zvládnem dobøe sami“.

Báseò Karly Erbové o velkém umìlci v tematicky spøíznìném kontextu 
dìl èeských klasikù nezapadne, upoutá pozornost jak atraktivní gaugui-
novskou látkou, tak jejím originálním zpracováním a kulturnì civilizaèním 
pøesahem. 
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Ètyøi vizuální texty Jana Sojky

Povídku Štìpána Kuchleie

Dopis Karly Erbové pøes øeku Styx

Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) - výtvarník, prozaik a publicista

Tereza Herzogová (1990 Plzeò) - ekonomka, prozaièka

Hana Jeøábková (2002 Plzeò) - studentka konzervatoøe, básníøka, 

žije v Milínovì u Nezvìstic

Tomáš Kùs (1950 Sušice) - výtvarník - malíø, sochaø, básník, žije v Plzni

Ladislava Lederbuchová (1949 Plzeò) - bohemistka

Antonín Lnìnièka (1934 Praha) - keramik, výtvarník, ilustrátor, žije v Plzni

Jiøí Poslední (1955 Plzeò) - správce kláštera, grafik, básník, žije v Chotìšovì

Jan Sojka (1973 Plzeò) - pedagog, básník, prozaik a scenárista

Karel Trinkewitz (1931 Meèeøíž - 2014 Deggendorf) - výtvarník, básník, esejista

Alena Vávrová (1952 Dolní Žandov) - básníøka, žije ve Františkových Lázních




