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Naši milí, 

začínáme v tomto čísle s novou rubrikou, jmenuje se Paralelní lite-

ratura. Chceme v ní zmapovat ty kraje umění, které v Česku podle

obecného názoru chybí. Ukazuje se, že kdo hledá, najde. Začínáme

poezií rebelujícího mládí a jsme zvědaví, jestli vás přiměje uchopit

dlažební kostku. 

Kdybyste nevěděli, co si ke čtení vybrat dalšího, přečtěte si Beá-

tu Tisuckou, zápisky z nezaměstnanosti Kateřiny Bolechové, Marti-

na Vokurku a úvodní rozhovor s Vlado Šimkem. Teda jestli ještě po-

bíráte slovenštinu. Pozor, Vlado Šimek není Miroslav Šimek, Vlado

je vtipný a naživu. Zbytek čísla pochopitelně také stojí za přečtení,

takže jsem vám vlastně chtěl říct jen to, co bych si četl já, kdybych

měl na časák jenom 32 minut. A to je málo. Když tak přemýšlím, co

všechno jsem pominul, úplně mě jímá smutek. Třeba ten Herot! Ne-

bo ten Wernisch! Hrbáč! Chvatíková! A to jsem zdaleka nevyjmeno-

val všechny! 

A tak se na moje doporučení vykašlete a čtěte si podle svého. Li-

teratura je jen útulný modýlek vesmíru a v tom se taky všichni po-

tácíme po svém. Všechna literatura je vlastně paralelní a my jen pře-

bíháme mezi paralelami. Vzhůru do toho a půl je přečteno! Nebo as-

poň čtvrt! Mějte se i v zimě hezky!

Štefan Švec
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Česi sú nekultúrny národ
odchovaný 

na Landovi a Kabáte



Rozhovor 
s Vlado Šimkem 
vedl Petr Štengl
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Počátkem října se chystáš vydat tvoji

druhou sbírku básní, která nese název

Modlitba za Felvidék. Co znamená Fel-

vidék?

Felvidék znamená po maďarsky „Horná

zem“, za Uhorska takto označovalo územie

dnešného Slovenska.

První sbírka s názvem SPAM a iné, vy-

daná ve slovenštině, se zde v Čechách

příliš neprosadila. Čím si to vysvětlu-

ješ? A jakou marketingovou strategii

plánuješ pro vydání tvé druhé sbírky?

Neviem, nejako to neriešim. Možno

som to zle spropagoval, možno je to preto,

že Česi sú nekultúrny národ, odchovaný na

Landovi a Kabáte, ale pokojne je možné, že

tá zbierka bola jednoducho zlá a žiaden

ohlas si nezaslúžila. Druhú zbierku by som

rád vydal so slovenským ISBN a chcel by

som spraviť lepšiu kampaň. Neviem, čo iné

sa k tomu dá povedať. Samozrejme, verím,

že táto nová knižka bude lepšia.

Jakožto vydavatel tvojí první sbírky

mohu zodpovědně prohlásit, že SPAM

a iné je moc dobrá sbírka, takže to bude

těma nekulturníma Čehůnama. Ne,

vážně: moje generace se slovenštinou

Vlado Šimek (*1982) Podpredseda OZ

Literis, organizátor festivalu Siete. V rokoch

2009–2013 pôsobil ako redaktor časopisu

Psí víno. Debutoval 

zbierkou Spam a iné 

(2009). V októbri mu 

vychádza zbierka 

Modlitba za Felvidék.
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textov a som rád, že mi vyhodil len asi po-

lovicu textov.

To zní čím dál lépe. Jsi tedy zastáncem

názoru, že mnohdy méně znamená ví-

ce? Podle názvu tvojí sbírky budou jejím

tématem slovenskomaďarské vztahy?

Bude to konceptuální sbírka?

No to dúfam aj ja, ale vzhľadom na to,

že poznám Michalovu prácu, či už jeho re-

cenzie, alebo jeho tvorbu, rovnako ako vý-

sledný produkt spomínaného autora, ne-

mám strach. 

Nemá zmysel takto rozčleňovať, či málo

je viac. Takým Borkovcovým Milostným

básňam nepomohlo ani to, že sú celkom

útle. Chcel som tam skrátka len mať člove-

ka, ktorý by mi dal spätnú väzbu na texty

a Michalovmu vkusu dôverujem natoľko, že

som mu dal voľné pole. Ja som viac-menej

len autor tej zbierky. – Nebude to len o ma-

ďarsko-slovenských vzťahoch. Reflektujem

aj slovenský vzťah k nižším národom, na-

príklad Čechom,  nevyhýbam sa ale ani Ci-

gánskemu problému, homosexualite, vzťa-

hu k mravným hodnotám, k rodine a do-

movine.

Témam, ktoré sú v dnešnej rýchlej do-

be, žiaľ, na okraji záujmu. Niektoré texty

možno budú konceptuálnejšie ladené, ale

koncept to nebude.

Maďarskoslovenské vztahy, cikáni, slo-

venskočeské vztahy, to jsou všechno

řekněme domácí témata. Co však napří-

klad takový vojín Manning s flastrem

triceti pěti let, který je navržen na No-

belovu cenu za mír? Co Snowden, který

je nucen spolu s chudákem Depardieu-

em přijmout jakožto východisko z nou-

ze ruské občanství? Co globální oteplo-

vání? Co izraelskopalestinské vztahy?

Měl by se básník zajímat i o celosvětová

témata, nebo by se měl držet jen toho,

co se děje doma, maximálně tak nanej-

výš juknout tu a tam za humna? Co ti na

Borkovcových Milostných básních při-

problém nemá. Ovšem dnešní česká mladá čtenářská genera-

ce texty ve slovenštině prostě nechce číst. Jaká je vlastně situ-

ace v tomto ohledu u vás, na Slovensku? Čtou se tam basnické

sbírky v češtině?

To je jasné. Bolo by divné, ak by si hovoril inak, ale keď sa na to

pozriem objektívne, je to viac-menej klasická egocentrická vzťaho-

vá zbierka akých je milión. V tej dobe som si za tými textami stál,

ale dnes ma už tie básne iritujú, je to afekt, ktorý dokážem fabriko-

vať do aleluja, tie básne nie sú pre mňa výzva, nebaví ma momen-

tálne písať také veci. Nieto už čítať. – Nerád by som šiel tou cestou,

že to nečítali, pretože to je po slovensky.

Príde mi to lacné a hlúpe, si takto ospravedlňovať fakt, že zbi-

erka nevyvolala žiaden ohlas. Tým si, samozrejme, nechcem zastá-

vať český národ a pochybovať o jeho nekultúrnosti. 

Na Slovensku sa česká literatúra číta pomerne bežne, aspoň

v mojom okruhu, čo ale môže byť značne skreslené. Niekedy síce

počujem, že niekto češtine nerozumie tak dobre, aby dokázal čítať,

ale neviem, či je možné brať to vážne.

Jsi k sobě dobře sebekritický. Jako redaktora sbírky sis vy-

bral Michala Rehúše. Proč právě jeho?

Michala som si vybral pre jeho pomerne zlú povesť medzi auto-

rmi. Počul som príbeh o tom, ako mal redigovať knihu jedného au-

tora a keď mu po prvom čítaní vyrazil tri štvrtiny textov, tak sa au-

tor rozhodol radšej zmeniť redaktora. Táto kritickosť mi je, samoz-

rejme, sympatická. Dal som mu viac-menej voľnú ruku na výber
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padá špatného? Tady z té sbírky kdekdo

uslintává.

V domácich témach je práve ten vtip.

Nielenže som veľmi neriešil celosvetové té-

my, ale neriešil som dokonca veľmi ani Fi-

ca, Gašparoviča. Čo vyriešiš tým, že povi-

eš, že Fico je kokot, že Gašparovič je smi-

ešny?

Nič. Ale začni sa baviť o smiešnych pra-

vičiaroch, o tom, že Slovensko nemá osob-

nosti, útoč na rasizmus  a máš akú-takú

šancu, že sa to dostane k adresátovi, že ni-

ekoho naserú, na niečo upozornia. Ideš

s kožou na trh. Niekoho naserieš, alebo vy-

provokuješ k debate. Nobelovú cenu za mi-

er má aj Obama, Arafat a navrhnutý na ňu

bol aj Hitler. To nič neznamená. V každom

prípade sa nechcem vyjadrovať k Snowde-

novi, Manningovi, k Izraelu. Nemám tie té-

my natoľko zmapované, aby som k ním

zaujal akékoľvek stanovisko. Tým nechcem

povedať, že sa o celosvetové témy netreba

zaujímať, alebo že ja sa nezaujímam, ale

konkrétne k týmto veciam nemám čo po-

vedať.  Borkovec je autor, ktorý sa bojí vti-

pu.. Aj dobré nápady dokáže totálne zabiť

snahou o dopovedanie - aby náhodou ne-

pôsobil plytko. Vzniká z toho tak masa

nudných, kvázi hlbokých a tuctových bás-

ni.

Ale Vlado, to se k vám na Slovensko ješ-

tě nedoneslo, že vtip, ironie, pointa, na-

tožpak politická témata do poezie ne-

patří? 

Nerád by som sa vyčleňoval na to, čo

poriadny a neporiadny básnik má, alebo ne-

má. Je síce určitá, povedzme, mainstreamo-

vá predstava o poézii, ktorá mi príde smieš-

na a nebaví ma, ale to na druhej strane aj ni-

ektorí ironickí, politickí básnici. Často sú to

len hysterky bez nápadu, čo sa vyžívajú

v jasne daných témach. Proste politici sú zlí,

kradnú, ha ha. Hlavne zbierka Jana Kubíč-

ka Kapitalistické básně mi príde ako pres-

raná šanca. Vymyslel si peknú tému, ale ne-

dokázal ju naplniť. Škoda.

Tak to u nás básníci vědí přesně, co bás-

ník má a nemá, stejně jako to, co je a co

není poezie. Mimochodem: Ty znáš ně-

jakého politika, který by byl dobrý,

mluvil pravdu a nekradl? Vyjma Marka

Bendy, samozřejmě. 

Kdepak, Kapitalistické básně ne-

jsou vůbec prosraná šance, naopak,

Honza Kubíček šanci využil. Bohužel to

však takhle vidíme jen sami dva s Kar-

lem Piorecký.

Kapitalistické básne sú presraná šanca,

ten nápad a téma boli sympatické. Ale čo

z toho? Išiel po povrchu, po klasickom anti-

kapitalistickom klišé. Za podobný „nedoro-

bok“ považujem ale napríklad aj zbierku

3,14čo, ktorú si napísal so Šofarom a Šan-

dom. Výborný nápad, keď som o tom počul,

bol som nadšený. To nadšenie ma prešlo

v momente,  keď som to začal čítať. V drvi-

vej väčšine len mechanicky naskladané dis-

kusné príspevky, ktoré nemali v podstate ži-

aden presah, vtip. Boli len k danej téme. Pri-

tom s textom sa dalo pohrať, prepojiť to. To-

to bolo čisté fabrikovanie, pri ktorom šlo

len o to,  koľko strán tá zbierka bude mať.

To je podľa mňa obrovská škoda.

Odflákli ste to.

Počkat, neměli jsme se bavit především

o tvé nové sbírce? Jak vidno, na Kubíč-

kových Kapitalistických básních se ne-

shodneme a o Diskusních básních se

z pochopitelných důvodů nebudu vy-

jadřovat. Úhrnem bych jen vše glosoval

verši Rogera Mc Gougha: Někdo přijde

a udělá to za mě líp.

Vyzul ses mi z otázky: Znáš nějaké-

ho politika, který by nelhal, nekradl

a byl čestný a poctivý jako Mirek Dušín?

Ono je velmi snadné a v současnosti po-

pulární házet šmahem všechny literáty,

kteří se jen zmíní o politicích, do jedno-

ho pytle. Říká se tomu kopání do politi-

ků. A přitom si to přece ti chudáčci vů-

bec nezaslouží. Ať už vlezeš do kteréko-

li hospody a začne se s politikou, v drti-

vé většině debata po šestém pivu končí

stavěním politiků ke zdi. A vlastně ne-

musíš chodit ani do hospody, stačí si jen

přečíst pár diskusních příspěvků. Já

chci znát opak. Chci znát jméno toho

jednoho, či jedné.

Neviem, či existuje nejaký politik, čo

nekradne a neklame a je poctivý ako Mirek

Dušín, rovnako ako neviem, či existuje ni-

ekto tak poctivý aj mimo politiky. Konkrét-

ne meno preto odo mňa nedostaneš. Išlo mi

skôr o to, že spracovanie politických textov

či už útočne alebo satiricky, sa obmedzuje

na celkom prvoplánové, klišéovité ataky

a príliš jasné terče.

No právě! Zevšeobecňování je pro dneš-

ní dobu příznačným jevem.

Popravčí četa nebo pogromy jsou ta-

ké čistě prvoplánové záležitosti.

Ale bylo tomu snad někdy jinak?

Zpět k poezii. Mohl bys českým čtená-

řům doporučit nějaké současné sloven-

ské autory poezie?

Zovšeobecňovanie je, ako si, koniec-

koncov, sám naznačil, príznačným javom

akejkoľvek doby. Ak odrátam zbierku Dani-

ely Olejníkov, ktorú má vydať občianske

združenie Literis, ktorého som zakladajú-

cim členom a do ktorej (zbierky) som sa za-

ľúbil na prvý pohľad, pár kamošov od piva,

s ktorými máme podobný pohľad na poéziu

a spolupracovníkov, tak toho veľa nevidím.

Dlho som nečítal zbierku, ktorá by ma vy-

slovene nadchla, v časopisoch toho tiež veľa

nie je. Mám dojem, že to najzaujímavejšie

poézia a s najväčším potenciálom sa mo-

mentálne nachádza podľa mňa na interne-

te. Veľa si sľubujem od Daniela Vadasa

a Adama Majka.

Chtěl bys něco ty, jako slovenský bás-

ník, vzkázat americkému lidu, který se

snaží americká administrativa proti je-

ho vůli zavléct do dalšího krvavého vá-

lečného konfliktu?

Nie.
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Nové obzory

1. V prvním týdnu mého bez práce se telefony netrhly, prsty ťu-

kaly do klávesnic a mačkaly dotykové displeje – slova to byla

všelijaká, obzvlášť mě dojímaly věty typu „otevírají se ti nové

obzory.“ 

2. Začínám tomu věřit. 

3. Důležitý je time management – začala jsem se tím řídit, ráno

kouknu na budík a řeknu si, že budu ležet ještě další půl hodi-

nu. 

4. Nakonec je z toho hodina. 

5. Není nad to správně si to rozvrhnout a zorganizovat.

6. Teď už mi nikdo nevolá, vlastně jo. 

7. Snad nějaký operátor, říká si Tučňák, volal už dvakrát, asi mi

chce nabídnout výhodný tarif. 

8. Jsem rozhodnuta, pokud zavolá potřetí, stanu se taky Tučňá-

kem.

9. V levém oku se mi objevil tik... a viditelný.

10. Pokud by mne někam pozvali, mohla by mne tato hříčka příro-

dy zdiskreditovat.

11. Můj image by byl v háji, jsem už přece jen ve věku a pomrkávat

na manažera případně manažerku, no... mohli by mě považo-

vat za stárnoucí harašmentku. 

12. Tuhle jsem šla s košem, míjela mne paní s čelovkou na hlavě, tá-

hla kočárek s popelnicovými poklady. 

13. Ha, čelovku mám doma v šupleti. 

14. Štěstí přeje připraveným.

15. Nakonec, když člověk zvedne víko kontejneru – otevřou se ne-

vídané obzory.

Z mého
deníčku



www.dobraadresa.cz • 2013 • 10 • 9

V šestinedělí 

nezaměstnanosti 

Prvních 14 dnů v jiném stavu nezaměstnanosti  jsem si přá-

la, aby mi na makovici spadla mohutná police s knihami, co

mi visí nad postelí. 

Toto přání střídám stav válení se a tvorby strukturova-

ného životopisu. 

Jsem aktivní – čtu příručky, Jak se chovat na výběrovém

řízení, Co si obléct, Neverbální komunikace, atd. 

Při výběrovém řízení si nesahejte na nos!

Pozvání k pohovoru – forma AC. 

Česky – Hodnotící centrum. 

Den D – oblékám si deset let staré šaty, kdo by to řekl,

že už je jim tolik.

Prohlížím si ostatní uchazeče kritickým okem příručky,

minimálně polovina je nevhodně oblečena. 

Namalujte dům a prodejte ho.

Jaký byl váš nejúspěšnější obchod ?

Byl to výměnný obchod – raketu na squash jsem vymě-

nila za Fiat 600D – byl to obchod století. 

To se ukázalo, když mi v kopci před Hamrem bouchnul

chladič. 

Jako myšky v bludišti, která jako první najde východ, je

ta nejšikovnější. 

V polovině zápasu jsem vyloučena do konce hrací doby. 

Jsem nejšikovnější myška, našla jsem jako první vý-

chod.

Ležím na posteli, dívám se na polici s knihami, co mi vi-

sí nad hlavou a přeju si...

Hodinová manželka

1. Zvládnu běžné domácí práce.

2. Nafouknu kolo, zatluču hřebíky, silikonuji,

natírám, šroubuji a POZOR i křížákem, vy-

měním žárovky. 

3. Ačkoliv mám fobii z výšek, po rozkládacích

schůdcích skáču jako veverka v rozpuku.

4. Vlastním Aku vrtačku, na příklepovku si

možná časem taky troufnu.

5. Vařím ve stavu nejvyšší nouze, z hlavy

umím 4 jídla – špagety, bramboračku, kot-

lety po milánsku a pizzu a la Výměník.

A přesto jsem s touto škálou jídel dokázala

přesvědčit babičku své kamarádky, že jsem

vynikající kuchařka. 

6. Omáčkářům doporučuji, aby se obrátili ji-

nam.

7. Jo a… nepeču. 

8. Ovládám některé společenské hry – Dámu,

Člověče nezlob se, z karetních her Žolíky,

Prší, pro náročnější Black Jack a Pokr. 

9. Umělecky zaměřeným klientům mohu reci-

tovat. 

10. Vymaluji válečkem, ale pokud někdo trvá

na štětce, jsem flexibilní, naučím se i štět-

ku.

Kateřina Bolechová
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Jana Pestrá

• • •

Nosim vytahanej svetr

s velkym kosočtvercem na prsou

všichni si říkaj

a já vim, že si to říkaj

a oni vědí, že já vim

takže je to stejný

jako když jedna výtvarná umělkyně

udělala kresby z nalepenejch chlupů

svýho přirození

jenže těch kreseb bylo hodně

a ona už měla svý přirození úplně holý

tak se ptala svejch kámošek:

Hele, prosimtě, nedala bys mi pár chlupů ze svýho přirození?

Nakonec nalepila všechny ty chlupy

na všechny obrazy

výstava vzbudila pozornost

a sklidila úspěch

byla jsem se na ty její obrazy

podívat ve vytahanym svetru

s kosočtvercem na prsou

P
aralel
ní li
teratu

ra

Paralelní literatura 1

V tomto 

seriálu 

mapujeme 

okraje české 

literatury. 

Ineditní, 

nezavedené 

autory odmítané 

či vytěsňované 

oficiálními 

literárními 

strukturami. 

V prvním dílu představujeme 

radikální, společensky kritické mladé

básníky, kteří skrývají svou identitu

za pseudonymy 

a vystupují i kolektivně pod zkratkou

DTS (Diverzní tvůrčí skupina). 

• • •

Četla jsem knížku o jedný holce

která se přestala holit v podpaží

a vykašlala se na holení nohou  

i na vyholování mezi nima

a ani se nemyla

jen zuby si snad čistila

Asi tak po tejdnu 

jsme šli do kina na Melancholii

strašně nutně jsem se potřebovala 

podrbat v rozkroku

jelikož mě děsně svědily

ty nevyholený rostoucí chlupy

a pak

zrovna ve chvíli

kdy mluvící liška řekla: Chaos

se ke mně naklonil

a pošeptal mi do ucha:

Krásně voníš
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• • •

To já jsem ta holka

od výrobní linky

a ne nějaká Björk

která si hraje na slepou

To o mě je ten film

ve kterym ji každej ojebává

To moje je to její podělaný štěstí

To můj je ten příšerně upatlanej

patetickej konec

ne nepodobnej hnusný smrti Saddáma Husajna

nahranej na mobilní telefon

a dál už to všechno visí jen na you tube

• • •

Teče ti voko

lekla se a osahala tvář

ne tam, na punčoše

sakra

ty punčochy byly drahý jako svině

rozhlédla se nenápadně kolem

jestli náhodou někdo nesleduje

že jí teče to pitomý voko

ale nikdo ji nesledoval

poněvadž všem tekly voči

viděla

že pár očí odteklo i do kanálu

sáhla pod sukni

stáhla si ty svinsky drahý punčocháče

a zahodila je do odpadkovýho koše

viděl to fetišista

vyndal ty svinsky drahý punčocháče

přitiskl si je k nosu

a blaženě nasál

přesně v tom okamžiku

vysvitlo slunce

zpoza mraků

* * *

Vzedmulo se ve mně hnutí odporu

a jedna pani v metru vstala

a zůstal po ní na kožený sedačce 

tmavší flek

a ona měla vzadu na sukni

velkou krvavou skvrnu

asi neměla ty správný křidýlka

na to její zakrvácený místo 

si sedl nějakej chlap v obleku

a začal si číst Hospodářský noviny

šla jsem za tou pani

dívala se na ten její krvavej flek na sukni

a pár lidí taky čumělo

a le většina jich někam pospíchala

a bylo jim to jedno

a všichni byli rádi

že nemaj na zadku krvavej flek

jen ten chlap s Hospodářskejma novinama

nebude večer chápat

kde se mu vzal ten krvavej flek na kalhotách

Ivo Kůrovec

Obchodník s deštěm

Svobodu! Svobodu!

Čekáme na vodu

kredit nám vypršel

Mesiáš nepřišel

dokodrcal se jen obchodník s deštěm

nabídl výhodný tarif

telefon u každého ucha

nastala dlouhá sucha

King

Najdi si svýho Kinga

i Martina i Luthera

a choďte od domu k domu

jako tři králové

a na zárubni udělejte znamení

Našel jsem svýho Kinga

Říkám mu Kingu

tebe jsem vyhrál v bingu

Je to můj Kong

všechny futra jsou pro něj malý

Kong budí respekt

Konga se bojí i J. X. Doležal
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Už toho mám dost!

Dneska ráno jsem šel na nádraží

a u pokladny povídám tý ženský:

Jeden lístek do Sýrie.

Kam?

No do Sýrie, přece, kam jinam?

Jste snad hluchá?

Pane, uvolněte, prosím, místo u pokladny,

jinak zavolám ochranku

Ten šašek v mundůru už chtěl startovat

tak jsem se raději otočil a šel pryč

Za zády jsem ještě zaslechl

jak si někdo kupuje lístek do Kolína

Citát

Vrcholným projevem kultury je válka.

(Václav Havel Srdíčko)

P
aralel
ní li
teratu

ra

Sylvia Plathová

Ariel 

Prací prášek Ariel Mountain Spring

Jedná se o prací prášek s příjemnou svěží vůní 

který je vhodný pro praní bílého prádla

Dovolte svěžímu alpskému vánku

aby vstoupil do vašeho domova 

Odstraňuje řadu odolných skvrn 

dokonce i těch hluboko pronikajících

Pro čistoskvoucí prádlo

Marcel Ivanovič Džiga

Z cyklu Značky

• • •

Vyleštěný svině

v pražským multikině

zíraj na svý klony

z promítačky Sony

• • •

Žít Rudolf Höss dneska

měl by auto z Česka

Vozil by si plomby

v Octavii Combi

• • •

Moji milou zjihlou

šukal Steve Jobs cihlou

zatímco jsem slepl

u notebooku Apple

Josip Řehták

Refluxní choroba jícnu

Ve vás bílých klíčí nacismus

řekl ten, který to vidí z vnějšku

klíčí ve mě nacismus

řekl jsem doktorovi

hrozně mě pálí žáha

a cítím bolest na hrudi

doktor do mě nasoukal hadici s kamerou

klíčí ve vás nacismus, řekl

decentně si říhl

a z jeho útrob zaznělo tenounce sieg heil

vyštípneme pár vzorků

a pošleme je do laborky

za týden si zavolejte pro výsledky

–

Po týdnu jsem zavolal

fašoune jeden zasranej

nácku zkurvenej

máš raka

Byl jsem v Osvětimi

Nebyl jsem v Osvětimi

má matka s mým otcem nebyli v Osvětimi

rodiče má matky a mého otce nebyli v Osvětimi

rodiče rodičů mé matky a mého otce nebyli v Osvětimi

musím do Osvětimi

abych snad nikdy nemusel do Osvětimi

moje máma a můj táta už ... achich

musím navštívit hřbitov ... abych

moje máma a můj táta byli ve straně

seru na Osvětim
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Jaroslav Vyliž

Řidič, ten tvrdej chleba má

Jó, řidič tramvaje

ten tvrdej chleba má

musí řinčet zvonkem

a zvonek používat místo brzdy

musí sejmout tu bábu

která se o holi belhá přes přechod

protože tramvaj má přednost

musí sejmout auťák

kterej stojí na kolejích

musí prudce brzdit a pořád zvonit

aby cestující kurva věděli

že se maj za jízdy držet

musí skřípnout do dveří maminku

vystupující s kočárkem

musí zavřít před nosem

chlapovi dobíhajícímu tramvaj

v zimě nesmí pouštět topení

aby ty kaštani nebyli zhejčkaný

musí dávat pozor a vyhodit každýho se

psem

kterej nemá náhubek

musí na konečný polejt spícího bezdomáče

benzínem a zapálit

povolání řidiče tramvaje 

klade značné nároky na psychiku

Drozd Vilda

(dumka)

Byl jeden malý drozd

jmenoval se Vilda

on už víc nevyrost

zkrátka malej pinďa

a to vše jen proto

jen a jen proto, že:

ptáci se mu smáli

že je chrozně mály

smál se i kolibřík

který je nejmenší

drozd vilda měl mindrák

vyletěl na komín

vysoký tovární

a pak skočil dolů

a neroztáh křídla

Vildou projelo poznání

že snad není normální

ale bylo pozdě

příliš pozdě

na to aby žil svůj sen

už drozda Vildy nět

opustil náš svět

nesmějte se ptáčkům

kteří jsou moc mály

Vendula Gay

• • •

město

posypané solí

domy, co bolí

bolí

plastové děti v živých oknech

ukázněné cílové skupiny

všichni lidé na billboardech jsou šílení

• • •

hromadná doprava

pohyblivé kvádry vzduchu

s průrvami prázdna ve tvaru postav

nesmyslný pohyb z nechceš do nechceš

nohy

se zatínají zrychlením a zpomalením

odstředivá síla

nás vzdaluje od středu

• • •

stromy uvězněné ve skleněných stěnách

výjezd z města

nadýcháme se

nadýcháme 

čerstvost

sloganů kolem dálnice

chápat jejich poselství znamená

být terčem pro bombu
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Kdybych byl Borisem Šťastným

Kdybych byl poslancem

měl bych černou káru

na Václava Moravce

šel bych rovnou z báru

Kdybych byl poslancem

tloustnul bych jak sele

a názory voličů

měl bych u prdele

Kdybych byl poslancem

tvrdil bych jak makám

a dělal, co všichni Češi

krad bych jako straka

Kdybych byl poslancem

chodil bych dál chlastat

v hospodě si s kolegama

zanadávat na stát

Dramatický melodram 

o Marku Bendovi a bůhvíco ještě

Poslanec parlamentu České republiky Ma-

rek Benda si řekl, že je načase aby získal ti-

tul doktora práv. Jenže děkan Kindl dal ti-

tul jen tomu, kdo mu přinesl medvídka mý-

vala. Nejbližší medvídek mýval se nacházel

v pražské ZOO, avšak byl za mřížemi,

a kdyby někdo chytil poslance Marka Ben-

du při činu, mohla by z toho být nepěkná

kaňka na jeho politické kariéře. Vláčeli by

ho jistě bulvárem, ty novinářské hyeny.

Marku Bendovi nezbývalo nic jiného, než

vypravit se do lesa na vlastní pěst a chytit

mývala. Marek Benda si na to prozřetelně

vypůjčil od svého šoféra kožené rukavice,

poněvadž tušil komplikace. Vzal si s sebou

rovněž proutěný košík a šoférovi řekl, aby

ho zavezl do hodně hlubokého lesa, že jde

na houby. Pche, na houby v březnu, ušklíbl

se v duchu panský kočí, ale bez mrknutí po-

slanci Bendovi zastavil u toho nejhlubšího

lesa, jaký znal. Marek Benda si ještě přezul

leštěné polobotky z krokodýlí kůže za gu-

máky, to víte, pokrčil rameny na šoféra. To-

mu to bylo jedno, byl rád, že má pauzu

a může si dát šlofíka. 

Marek Benda řekl šoférovi Tak za dvě

hoďky jsem tu a pohltil ho les. Les byl tak

hluboký a hustý, že hned za třetím smrkem

se poslanec Benda ztratil. Navíc se mu zdá-

lo, že padá tma, ale to nebylo možné, poně-

vadž jeho Rolexky ukazovaly, že je v lese

sotva půl hodiny. Poslanec Benda si vzpo-

mněl na pohádky a zkusil vylézt na strom.

Ale kdepak. Vyškrabal se sotva tak dva met-

ry vysoko. Navíc ho zedrápaly větve. No co,

půjdu pořád za nosem, ulovím mývala

a vrátím se zpátky. Kdyžtak brnknu šoféro-

vi, že přijdu krapet pozdějc. A sakra, neni tu

signál, rozmrzele se točil Marek Benda na

místě ve snaze chytit alespoň jednu čárku.

Vyhledávám síť, psal mu telefon.

Najednou se rozhrnulo křoví a z něj vy-

stoupila šeredná stařena, nejspíš Ježibaba. 

Fuj, to jsem se vás lekl, nadskočil Marek

Benda. Nevíte, prosím vás, kde by se tu dal

sehnat medvídek mýval? 

Baba ani muk, prohlížela si poslance ze

všech stran. 

Teda, takhle naživo vypadáte úplně ji-

nak než v televizi, konečně z ní vypadlo.

Mám dva mývaly v chajdě, jednoho vám

klidně dám, stejně mi všechno sežerou a ka-

děj na zápraží.

Vy jste bezdomovkyně nebo vyznavač-

ka alternativního způsobu života? Já to ne-

poznám, zeptal se Marek Benda, aby řeč ne-

stála. 

Baba jeho otázce nevěnovala pozornost

a povídá:

Čověče, jak tak na vás koukám, tak vy

jste celej přepólovanej. Ale máte kliku, něco

tu pro vás mám. Náhodou totiž zastupuji za-

hraniční farmaceutickou firmu Sandochi

a právě na tyhle Vaše potíže jsou preparáty

P
aralel
ní li
teratu

ra

Karel Hynek Prdel

Každá lobby má svý hobby

Krajina luzná

v ní stojí buzna

u buzny gay

mají tu rej

Krajina luzná

jak každý uzná

v ní stojí Žid

jde za ním lid

Krajina luzná

už trošku nuzná

v ní klečí kněz

zabírá ves

Čechy jsou šperk, 

v lomu je štěrk, 

Jarda Jágr pokřtil bagr

Z Řípu je ďuzna a v ní prcá pes

Single radikál

Když jsem šel z kina

potkal jsem skina

Velký těžký boty

málo šedý hmoty

Chtěl bílou paní

praštil mě dlaní

A pak z mozku smyl mi

černobílý filmy
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firmy Sandochi jako stvořené. Abyste věděl, tak v přípravcích Sando-

chi je obsažena účinná formule vybraných léčivých rostlin, která je se-

stavena podle speciálního postupu do různých kompozic. Každá lah-

vička tohoto lektvaru je navíc nosičem naindukovaných informací mi-

nerálů, rostlin a dalších látek, které účinnost rostlinného extraktu ze-

silují. Vše dokresluje lehké bylinné aroma speciální směsi éterických

olejů. Zatímco fytolátky působí na orgány přímo, bioinformace pro-

střednictvím rezonance ruší příčinu nesrovnalostí v energickém poli

člověka, víte? Když tohle celé hezky doužíváte, stanete se opět obyčej-

ným člověkem. Tak, a teď si trochu zavěštím, řekla baba: Až procitne

ta skrytá jedinečná a pravá síla přírodního hořčíku, tak celý svět, celý

svět... a víc toho neřekla, poněvadž jí vypršel kredit.

Kde se vzali, tu se vzali, najednou z chroští vylezli Taťulda

s Hurvajzem. Žeryk nesl v hubě nějakou zakouslou chcíplotinu. Vy-

padala jako medvídek mýval.

Taťuldo, co je to korupce? 

Ale fuj, to jsem se lekl, Hurvajz. 

A taťuldo, děláš korupci?

Hurvajz, vždyť jsem jen kus dřeva.

Vtom vylezl z roští Krakonoš a bůhvíproč povídá: 

Trautenberku, Trautenberku. 

Poslanec Marek Benda je vlastně skoro jako náš otec. Stará se

o nás. Otec vlasti.

Bez naší podpory by to nešlo

Bez naší podpory by Marek Benda padl

padl by do státní správy

do vysoké trávy

a vydal by se nahý v les

docela sám a bez peněz

lomil by rukama:

Proč já do tý politiky lez!

Sojka bonzačka spadla ze stromu

Straka zlodějka vesele zapípala jako mobil

Poslanec Benda se svěřenou mocí

bloudil by lesem temnou nocí

dělníci, rolníci, inteligence, veškerý lid

probouzel by se do kalného rána

Kde je náš poslanec Benda?

Kam zmizel?

I pro pána jána!

Tam

v samém srdci přírody

svěřené moci pán

seděl by poslanec Benda

sám a sám

Kde je má poslanecká lavice?

Kde pravice, kde levice?

Kde je má imunita?

Politici pijí lidem krev

RAF na ně! RAF! zaštěkal Žeryk

Kampak se hrabe malý Dolfi

teď teprve nastává věk

kdy přichází skutečný nadčlověk!

Ovšem bez naší podpory by to vážně nešlo

Český les je drsný les

jen nejsilnější přežijí

dvouocasý lev (ten jako ještěrka při nebezpečí pouští ocásek,

pro případ dvojnásob velkého nebezpečí tedy pustí ocásky dva, ty

mu pak znovu dosrostou), vycpaný krokodýl a broučci

Spali a spali 

Ulice rudnou krví

u nás se točí rodinný seriál Ulice

je to humánnější a mnohem účinnější a spolehlivější způsob

hromadné likvidace osob

ani Sarinu netřeba

Rozvraceči kapitalismu!

Přinuťte dělnictvo a rolnictvo den co den poslouchat poezii a do

půl roku tu máte revoluci, jakou svět ještě neviděl!

Bratři rolníci v polích s bavlnou. Bavlna je lehká jak obláček.

Po ulicích chodí černé a bílé svině

Po ulicích chodí černobílé svině

ulice jsou pusté

nic není černobílé

Hola!

Chce to iniciativu zdola

Kdo neporušuje zákony

nemá se čeho bát

Zvířátka v lese uspořádají podpisovou akci proti přítomnosti Mar-

ka Bendy v lese. Broučci se podpisové akce nezúčastnili. Spali, svi-

ně. Petici přinese Bendovi ježek. Benda jim pohrozí:

„Počkejte! Až se vrátím, tak protlačím lesní zákon, který bude

zakazovat volný pohyb zvěře po setmění!“

1. myslivec: Hele, co se nám to chytlo?

2. myslivec: No jo. Vypadá to skoro jako poslanec MB.

1. myslivec: Prosimtě, co by dělal poslanec MB uprostřed noci

a v lese?
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ani stonásobné peklo obchodu

ví přesně, co je pro druhé nejlepší

ví přesně, co je dobré pro pracující lid

Co je moc je moc

Marek Benda každý večer cítí

jak mu moc svěřená lidem proudí krevním řečištěm

cítí ji jako lehké brnění v konečcích prstů

Bez poslance Marka Bendy jaký by byl svět?

Hrůza pomyslet!

Ví, že bez naší pomoci by to nešlo

v rámci strany reprezentuje křesťansky

zaměřenou a spíše konzervativnější platformu

je zaměstnancem českého národa

je členem výborů

členem podvýborů

členem komise

členem klubu

členem meziparlamentní skupiny 

Moderátor: 

Tak, a zpátky k tomu. Pardon, pane poslanče. Tak zkusím vás,

pane poslanče. Šlo by to takto? 

Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu /ODS/: 

Víte dobře, že většina scénářů nejsou scénáře. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Podle jakého scénáře se tedy budete ubírat vy? 

Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu /ODS/: 

My se budeme ubírat podle vlastního. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

A to je jaký scénář? 

Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu /ODS/: 

Scénář se začne malovat zítra ve tři hodiny odpoledne. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Vy o tom začnete uvažovat až zítra ve tři hodiny odpoledne? 

Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu /ODS/: 

No, samozřejmě. O spoustě věcí uvažujeme. To já myslím, že je

poměrně, poměrně jednoduché a prostě ten scénář bude náš. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Pane poslanče, a my se tady bavíme o variantě... 

P
aralel
ní li
teratu

ra

2. myslivec: No jo, co by tu asi tak moh dělat? Co s nim udělá-

me?

1. myslivec: No coby. Vycpanou hlavu pověsíme vedle dvanácte-

ráka, kůži dáme před postel, a vostatní sežereme, ja-

ko vždycky.

2. myslivec: Tak jo. Zejtra ho porazíme.

RÁNO:

1. myslivec: Doprdele, čum! Von kurva jedna zdrh!

2. myslivec: Sakra no jo! Podívej, jakou si tady prokousal díru!

1. myslivec: Tak rychle, dělej! Nemůže bejt daleko, stopa je čer-

stvá, a vem psy!

A myslivci uspořádali koncert  pro všechny lidi dobré zvůle. Na

závěr akce udělali hovnostroj.

A zpívali si: My máme hovnostroj, úžasné síly zdroj.

Naše včelky bzučí česky! Čechy včelám!

První myslivec:

Jsem mlčící většina

neboť obecně se má za to

že mlčeti je zlato

a co je promlčeno

přestane existovat

ulice jsou plné němých barikád

Druhý myslivec:

Žižek už je vodvařenej

tuhle sezónu frčí Badieau

ale jsou to jen ještě větší kecy vo ještě větším hovnu

hovno frčí

je mi už zle ze všech těch sprostejch slov v poesii

jako by nešlo normálně slušně říct

jdi do prdele

být voličem

je naprosto vo ničem

Tohle mě vždycky k smrti vyděsí

že člověk je prý doma tam

kde se oběsí

já to zkoušel v obýváku

kravata se přetrhla

doma je doma

Facebook: Líbí se mi tvůj pedofil

Poslanec Marek Benda to s námi myslí dobře

nikdy nepracoval

nikdy nezažil peklo výroby
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Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu /ODS/: 

Vždyť já se nebavím o variantách, co bude za 14

dní když. To prostě já se takhle bavit neumím. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor 

To je zítra ve tři odpoledne, to není za 14 dní,

když to je zítra ve tři odpoledne. 

Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu /ODS/: 

Zítra ve tři odpoledne. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

No, a já se ptám, jestli strana má nějaký plán... 

Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu /ODS/: 

Má. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Vy jste mi řekl, pane poslanče, že... 

Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu /ODS/: 

Že naši důvěru nedostane. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

...ji nedostane. 

Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu /ODS/: 

Ano. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Tak co budete dělat? 

Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu /ODS/: 

Je tady kandidát. 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

Pane poslanče, co dál... 

Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu /ODS/: 

Stále je tady kandidát, stále je tady kandidát ve

sněmovně. Na tom se nic... 

Martin VESELOVSKÝ, moderátor: 

To znamená, že se nebudete, nebudete se... 

Marek BENDA, předseda poslaneckého klubu /ODS/: 

...nic nezmění. 

Martin VESELOVSKÝ, mo-

derátor: 

Nebudete se podílet

na hledání. 

Marek BENDA, předseda

poslaneckého klubu /ODS/: 

Já teď nepředjímám,

já říkám jako, jak vypadá

situace dnes, nevím, jak

bude vypadat za 14 dní

potom. To prostě oprav-

du... 

Voděnko, vodo

Voděnko, vodo

cos mi to udělala?

Vždyť ty jsi všechna

všecička uplavala

Krvičko, krvi

cos mi to udělala?

Vždyť ty jsi všechna

všecička vykapala

Močičko, moči

cos mi to udělala?

Vždyť ty jsi všechno, 

všecičko počurala

Slinečko, slino

cos mi to udělala?

Vždyť ty jsi všechno,

všecičko poplivala

Spermičko, sperma

cos mi to udělalo?

Vždyť ty jsi všechno,

všecičko upatlalo

Stoličko, stolice...

Rikitan

Šikmohlídek html.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jsem z kurvy syn

matka mi dává prachy

a já jí říkám: neberu drogy

jsme zkurvený synové

nočních sídlišť

sereme na matky

nic neřešíme

protože víme

že nám platěj stavebko

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Hej, dylino!

Co je, ty pičo?

E = mc2

Ty dylino!

Co je, ty pičo?

Ti snad jebe, ne, ty mrdko!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Jsem 20 plus

ujel mi velkej vůz

i ten malej

už mě v tramvaji pouštěj sednout

tak jsem zapadl do baru

bylo v něm hrobový ticho

všichni (i barman)

zírali na barevný monitorky svejch mobilů

sedl jsem si

objednal šeptem pití

a vytáhl svůj mobil
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Otakar Nováček se

narodil roku 1901

v Brně, kde v roce

1986 i zemřel. Zabýval

se logopedií, studoval

brněnskou plotnu (tzn.

spodinu) přímo v jejím

prostředí a rovněž

i z policejních a soudních záznamů. Publikoval v časopisech Opus

Musicum, Hudební rozhledy, Smetana, Cesta, Host, Salon aj.

Redigoval měsíčník Hantýrka, literárně-vědeckou revue pro studium

argotu, slangu a řeči lidové vůbec, kterého vyšlo v rozmezí let

1935–1936 pouhých pět čísel. Kromě toho je autorem publikací

Brněnská plotna (1928), O číšnících a... (1932), Tetování

a tetovaní (1937), Leoš Janáček a jeho teorie nápěvků mluvy (1941).

Knihu Případ Velgové vydal vlastním nákladem roku 1937.

Z antikvariátních
banánovek
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Co praví obžaloba?

Státní zastupitelství v Brně podává žalobu

na Václava Černého, nar. 31. ledna 1893

v Rožmitále, slévače bez zaměstnání, bytem

v Brně-Žabovřeskách, Sušilova 50, a na Ma-

rii Velgovou, nar. 24. října 1913 v Brně-Kr.

Poli, vdovu, bývalou účetní v Brně, Akade-

mická 11, že Václav Černý 16. března 1936,

byv k vraždě najat, jednal úkladně proti Ja-

nu Velgovi, topiv ho ve vaně v úmyslu, aby

ho usmrtil, takže skutečně nastala smrt;

Marie Velgová, od začátku roku 1936 až do

toho dne rozkazem, radou, poučením

a schvalováním onen zlý skutek nastrojila

a k němu úmyslně příčinu zavdala.

Obžaloba praví o původu Marie Velgo-

vé,  že pochází z prosté rodiny, otec Franti-

šek Havlík, dělník a mnohaletý domovník

v Brně, Sokolská 12. tam se narodila ve

sklepním bytě a také vyrostla jeho dcera

Marie. Čekala ji továrna. Poněvadž ukázala

Velgová brzy, že je dělnicí bystrou, uvedli ji

do kanceláře. Pro ni to ovšem bylo povýše-

ní. Zpychla a ve své povýšenosti kancelář-

ské počala ignorovati své dřívější kamarád-

ky dělnice. Svou bystrost a důmysl dala do

služeb touhy dostati se do vyšší společnosti.

Byla si vědoma, že dovede působiti přitažli-

vě na muže a tehdy jí nebylo neznámo, že

jsou to hlavně muži, kteří mohou býti uži-

tečným nástrojem pro její společenský po-

stup. Mladé děvče začalo navazovat jednu

známost za druhou a rychle mravně chřad-

lo. Hrozným dokladem toho jsou listy, kte-

ré psala mnoha svým milencům. V někte-

rých dopisech nabízí přímo své tělo, a popi-

suje pravými jmény různé své zážitky. Z do-

pisu je zřejmý naprostý nedostatek dívčí

ušlechtilosti. Má zálibu ve vyumělkovaných

a pitvorných frázích a cizími slovy hledí bu-

dit dojem inteligentní  ženy, což se jí asi da-

řilo, avšak jen u lidí stejně povrchních jako

byla sama. Její matka potvrdila, že měla

tehdy značnou zálibu ve špatných romá-

nech, z nichž – infikována – čerpala fráze.

Jeden rozumný její milenec jí na podobný

dopis dne 18. srpna 1934 odpověděl, že její

vyprávění je cynickým chvastem. 

Stručný portrét

Velgův.

Oběť zákeřné vraždy, dr. Jan Velgo, vrchní

soudní rada v Brně byl mužem velmi vzdě-

laným a zámožným.  Pro svou tělesnou va-

du (sraženost v kříži) trpěl někdy neopráv-

něnými pocity méněcennosti a proto si do-

voloval životní radost a rozkoš pouze ou-

kradkem. Byl to dobrý muž, který miloval

vedle umění i sporty. 

S Marií Havlíkovou se seznámil úplnou

náhodou. Bylo to v Tyršově parku, kam cho-

díval dosti často studovat spisy. Jak prohra-

bával kapsy, aby z nich vylovil tužku, při-

stoupila k němu Havlíková a posloužila mu

tužkou vlastní.  Brzo zjistila, že dr. Velgo je

pán velmi mocný, dobře situovaný a ihned

rozpřáhla své sítě. 

V době, kdy propukla téměř šílená lás-

ka Velgova, v té době právě byla Havlíková

nejfrivolnější ve svých citech a s city Velgo-

vými si pouze zahrávala. Konečně zakotvila

v jedné realitní kanceláři, kde si hodlala zří-

diti sňatkovou poradnu a usoudila, že dr.

Velgo jí může býti nápomocen.  A pak došlo

na dům v Kopečné ulici, který Velgo koupil

na nátlak Havlíkové. 

Když v druhé půli září řekla Marie Hav-

líková dr. Velgovi, že je s ním těhotná, svolil

rád k tomu, že si ji vezme.  Dne 19. prosin-

ce 1935 došlo ke svatbě. Odbývala se strikt-

ně intimně časně zrána v chrámu Páně Sv.

Tomáše. Ihned po svatbě si přál dr. Velgo,

aby se jeho žena k němu přestěhovala do

Akademické ulice, kde vlastnil dvoupokojo-

vý byt. Byl však odmítnut, Velgová žádala,

aby se přestěhoval do svého nového domu

na Kopečné, avšak Velgo nejevil valné chuti

se přestěhovat. Marie Velgová tedy zůstala

u svých rodičů a nastalo vzájemné navště-

vování, jako přirozený následek.

Co se odehrálo

v bytě nešťastného

dr. Velgy

Obžaloba praví, že brzy po sňatku se Velgo-

vá svěřila Černému, se chce svého chotě

zbavit. Známost Velgové s Černým byla po-

dezřelého původu tím spíš, že se zjistilo, že

si oba tykají. Černý souhlasil. Ovšem, že tu

pomoc nemínil poskytnouti zadarmo:

uhandlovali to na 20 000 Kč a to ještě ve

splátkách. Každý rok 5 000 Kč ve dvanácti

splátkách měsíčně. 

Jakmile uzřela Velgová z okna Černého

před domem na Akademické, šla za ním

a řekla mu, že pošle muže pro mléko a me-

zi tím Černý vstoupí. I podařilo se důvěři-

vého chudáka získat pro lahve mléka, kte-

rou také přinesl. Mezi tím už byl Černý

vpuštěn Velgovou do bytu a ukryl se ve spíž-

ce.

O půl 19. hod. odešli manželé do Besed-

ního domu, kde měl dr. Velgo pěveckou

zkoušku. Domů se vraceli asi k 21. hodině.

Je s podivem, že Velgová šla s mužem domů,

Případ Velgové
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jako by hypnotisována. Jakmile Velgo odemkl byt,

vstoupila jeho žena rychle dovnitř. Rychle zjistila, že vše

je připraveno i s Černým. Odložila plášť a vešla na zá-

chod.

Černý vyrazil proti nic netušícímu Velgovi ve chvíli,

kdy došel ke spíži. Velgo upadl pod jeho ranou, kterou

zákeřník doprovodil ještě notným kopancem. Vznikl tu-

hý boj, napadený se bránil a volal svou ženu na pomoc.

Jistěže mu blesklo hlavou, že jeho žena mu nepomáhá,

neboť křičel: Pomoc, vražda, vrahové, Mörder. Černý

mu ucpal tak násilně ústa, že mu pochroumal zuby. Ne-

ustále do něho bil, jako zběsilý, aby Velgo upadl do bez-

vědomí. Přemožený nešťastník se zlomeným žebrem

byl dopraven vrahem do koupelny. Tam vrah svou oběť

ještě omráčil lahví od mléka ranou do hlavy tak prudce,

že se láhev rozbila. Poslední známka odporu se projevi-

la v chabém odporu ještě naposled ve vaně. Pak vrah dr-

žel nešťastníka tak dlouho na dně vany, až ho utopil.

Černý udává, že Velgová mu při této práci pomáhala.

Co bylo dále?

Osud tomu chtěl, že volání Velgovo zaslechli sousedé.

Klepali na dveře, zvonili, a když nikdo neotvíral, posla-

li domovnici Šťastnou pro policii. Černý radil Velgové,

aby otevřela a uklidnila sousedy. Velgová však radila

Černému něco lepšího, doporučovala mu skok z okna

a útěk. To mělo prakticky znamenat, že se Černý zabije

skokem a pak lze snadno předstírati polici napadení

manželů neznámým zlosynem. Černý její radu se smí-

chem odmítl a odešel brnkat na klavír do hudebního sa-

lonku, aby vzbudil domnění, že se nic nestalo. Sotvaže

vnikla policie dovnitř, zazněl výstřel a Černý se skácel

k zemi. Snad šlo o sebevraždu, snad o nešťastnou ná-

hodu při prohlížení zbraně, kterou hodlal použít proti

policii. Revolver, z něhož Černý střelil, používala v ra-

kouské armádě jízda. Šetřením bylo zjištěno, že náboje

měly špičky připilovány na známé střely dum-dum.

Černý byl dopraven na Žlutý kopec do nemocnice,

kdežto bylo možno hned druhý den jej vyslechnouti.

Poručenský soud rozhodl, aby dcera, jež se ve vazbě

Marii Velgové narodila, byla dána na výchovu do péče

příbuzným nešťastného zavražděného. Dcera dostala

jméno Marcela Velgová.

Velgová doplňuje před

porotou obžalobu.

Velgová při přelíčení 11. února 1937 tvrdila, že se jí

manžel zprotivil po svatbě, že na ní vymáhal bezohled-

ně dlužné částky, že byla znechucena odděleným bydle-

ním a konečně, že se bála, že se Velgo nebude vůbec sta-

rat o dítě. Obžaloba však na jiných místech dovozuje, že

Velgová je často v rozporu sama se sebou. Sama tvrdila,

že se Velgo  sám na dítě těšil a dal jí to písemně, že se

bude o ně starat a na ně platit. Potom líčí Velgová vývoj

jejich známosti. Když opustila poslední místo, chtěl jí

Velgo zaříditi obchod. Sám pak chtěl opustiti soudní

službu a zaříditi si advokátní kancelář. Avšak z těchto

plánů sešlo a dr. Velgo dal Havlíkové 5000 Kč. Tuto část-

ku mu měla splácet po 200 Kč měsíčně. Velgová prý da-

la těch 5000 Kč do realitní kanceláře Ing. C. E. Kočva-

ry, kde nastoupila místo. Dr. Velgo však neměl se o tom

dozvědět, neboť jeho žárlivost a nedůvěra byla velká.

Když se to přesto dozvěděl, žádal, aby mu Havlíková vy-

půjčené peníze vrátila. Dále líčí Velgová tajnou svatbu,

na níž vydání prý musela hradit. Brzy se to rozneslo, že

Špacírkou
přes čenich!

Výběr z osmadvaceti knih, které byly
v minulosti představeny v rubrice

Z antikvariátních banánovek vychází pod
názvem Špacírkou přes čenich!
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se dr. Velgo oženil a proto jí to Velgo vyčítal, že nedovede

mlčet. Velgo však odmítl a mluvil o rozvodu.

Další výslech obžalované

Dr. Loria se obžalované dotazuje, zda byla toho názoru, že

ujednaná vražda nemá být,  protože byl už vlastně rozvod

podepsán a tím celá záležitost změněna. Velgová mlčí. Za

chvíli po této otázce povstává v hluku dr. Loria opět a pra-

ví, že je nutné, aby se zde projednal také sexuální poměr

manželů Velgových, neboť je prý pro případ neobyčejně

důležitý. Předseda nepřipouští tyto návrhy.

Na otázku, jaká byla hlavní její pohnutka ke zločinu,

odpověděla Velgová dr. Schönfeldovi, že to byla pomsta. Ze

dvou věcí, které jí zbývaly, nevolila prostituci, nýbrž vraž-

du. Chtěla prý také vzít si život, ale to považovala za hlou-

post, neboť Velgo prý by se jí takto  lehce zbavil.

Poté předseda přerušil líčení na 14. února, na devátou

hodinu ranní.

Retardující moment

Černý snaží se dovozovat, že vlastně ne on, nýbrž Velgová

vraždila. Poněvadž jednou Černý tvrdil, že v koupelce by-

la, po druhé zas, že tam nebyla, nabývá soud přesvědčení

o jeho simulantství. Poslední kousek důvěry ztrácí v tom

okamžiku, když jeden z porotců se táže Černého, zda byla

Velgová zamokřena. Nyní totiž tvrdí Černý, že byla, kdež-

to podle policejního protokolu nikoliv.

Poslední prosba obviněné

o slitování

Po otázce předsedy dr. Tomschika, zda má obviněná ještě

nějaký návrh, praví Velgová k porotcům se slzami v očích:

„Prosím jen o to, abyste mi uvěřili, že jsem nikdy v té

koupelně nebyla a že jsem mrtvého Jana Velgo nikdy nevi-

děla. Prosím, abyste měli se mnou soucit: byla jsem vždyc-

ky pořádné děvče a maminka mne dobře vychovala. Při-

znávám, že jsem přišla na scestí,  avšak ne jen svou vlastní

vinou. Těšila jsem se na rodinu, chtěla jsem být řádnou že-

nou, ne jen kusem masa pro svého muže a nechtěla jsem

zde stát před vámi jako vražednice. Rovněž prosím všech-

ny Velgovy, aby mi odpustili. Už si nevím rady. (Dává se do

pláče.) Dr. Loria podává Velgové fotografii jejího dítěte. Vel-

gová ji chvíli prohlíží a pak ji balí do kapesníku.

Jménem republiky!

Když rokování v soudní síni utichlo, vyhlásil předseda jmé-

nem republiky rozsudek:

Václav Černý je vinen zločinem úkladné vraždy a od-

suzuje se na třicet let do těžkého žaláře s jedním postem

čtvrtletně, s temnou komorou ve výroční den činu. Vazba

se započítává.

Marie Velgová se osvobozuje.

Z encyklopedie 

Města Brna:

Případ nájemné vraždy soudního rady Velga patřil koncem

třicátých let minulého století k ostře sledovaným soudním pro-

cesům a vyvolal bouřlivé debaty o postavení ženy ve společ-

nosti i o objektivitě porotních soudů.

Tento jen stěží uvěřitelný rozsudek vyvolal nebývalý roz-

ruch. Případ byl proto postoupen Nejvyššímu soudu, který

dne 19. července 1937 předchozí osvobozující rozsudek zrušil

a postoupil případ k dalšímu projednání krajskému soudu

v Novém Jičíně. Toto řízení se konalo ve dnech od 6. do 20. říj-

na 1937. 

Na základě zde vyneseného rozsudku byla Marie Velgová

shledána vinnou zločinem vzdálené spoluviny na úkladné

a zjednané vraždě a odsouzena k trestu těžkého žaláře v trvá-

ní 12 let a k náhradě nákladů trestního řízení. Trest Černého

byl potvrzen v původní plné výši.

Marie Velgová byla propuštěna po 7 letech, strávených

v ženské trestnici v Řepích u Prahy. Dne 20. ledna1946 se ne-

chala úředně přejmenovat na Marii Havelkovou a 5. prosince

1951 se provdala za Jaroslava Židlíka. Její další životní cesty

nejsou známy.

Václav Černý byl na svobodu propuštěn dne 18. srpna

1966, po uplynutí vyměřeného trestu 30 let těžkého žaláře.

Zbytek života strávil v Brně, kde pravděpodobně v roce 1968

zemřel.

Připravil

Michal Šanda
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Foto Michal Šanda
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Jak dlouho bože ještě snesu

že žiju v ustavičném stresu?

Tak dlouho jak se Tobě zachce

potrvá moje frustrace

Pokorný jsem přemáhám strach

dnes budu Tě prosit v modlitbách

abys mi aspoň po tom všem

položil do úst k básním šém

*

Služební psi na dvoře vyjí

a Radim slaví eucharistii.

Slov písně Ó svatý Michaeli

linou se z cely.

Kalich je lžíce a hostie jsou z veky,

Pán Bůh je s námi po všechny věky.

*

Monotónní  můj itinerář posledních let

Jako kdybych už jen s eskortami

měl Čechy uvidět.

V Klášterci nad Ohří na římse

spatřil jsem Pannu v elipse

paprsků zářivých.

Nepomodlit se byl by hřích.

Z chomutovského jel jsem soudu.

Poslední léta rodnou hroudu

vidím jen na eskortách.

Ach.

Však kdybych přistál třeba v Orly,

ta záře světa od mandorly

navždycky by mě minula.

A úsměv taky neviděl bych,

který na duši Jirka Tichý

hodil mi jako horké cíchy.

Nepomodlit se byl by hřích.

*

Čítanka DA:
Ivan Martin Jirous

Magorovy labutí písně

Z
řady důvodů jde o nejvýznamnější čes-

kou básnickou sbírku předešlého století.

Vznikla v rozmezí let 1981–1985 ve věz-

nicích v Ostrově nad Ohří, Litoměřicích a přede-

vším ve Valdicích u Jičína. Její forma je do značné

míry určena faktem, že verše vznikaly bez možnos-

ti je průběžně zapisovat. Jirous byl nucen celou

sbírku nosit v paměti; rovněž i kvůli filcunku na ce-

lách, aby se nedostala do rukou dozorců. Na moták

ji zapsal až později, když se naskytla možnost ji vy-

nést ven. Tehdejší Jirousův spoluvězeň Jiří Grunto-

rád moták předal před soudním stáním na chodbě

polibkem překvapené Daně Němcové. Magorovy

labutí písně vyšly v roce 1986 v exilovém mnichov-

ském nakladatelství Poezie mimo domov, zatímco

jejich autor ještě ve valdické věznici kroutil posled-

ní měsíce trestu.

Už jenom tenhle příběh vážící se ke vzniku sbír-

ky je téma jako hrom a udát se to v USA, byl z toho

film na Oskara.

Michal Šanda
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V neštěstí se vždycky hbitě

vracím k religiozitě

jak se však trochu zabydlím

tak se zas ani nemodlím

(Přimluvit by se snad měli

světci v nikách na průčelí

se sv. Hugem s labutí

Odpustit můžeš mi jen Ty)

V patře nade mnou dvacet dva andělů

přilepilo se na pilastry

deset let dvacet v údělu

lidi zde mají hrozné flastry

Sedí v kostele kolem mne

Ne Věčná lampa zemní plyn

na jejich tváře vrhá stín

Bože je teprv poledne

nebo pad na svět soumrak už?

Je bomba jenom velký nůž?

Poslední listí vítr rve

na dvoře hlohů nebo se

zazelenají poznovu? řekni mi

Je kolem nebes taky kůra

jako na stromech na zemi?

Nebo jen kůry andělské

obklopují Tě v slávě Tvé?

Je oheň v srdci prázdnoty?

Jsi v prázdnotě to – Bože – Ty?

Mrazivý sever horký jih

Je pupek světa v Kartouzích?

Jako tu šíji labutí

kdo mě ohýbá – Pane – Ty?

Bez oltáře je presbytář

od hořáků jde pekla zář.

Modlím se vždycky v neštěstí

Kamenným světcům na tvářích

jemný déšť jemně šelestí

*
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Když jsme se blížili k Valdicím alejí,

na Tebe myslel jsem, Andreji

Stankoviči, do píči, raději.

*

Víš ty Bože vůbec o mně,

žes mě zavřel v tomhle domě?

Vzpomeneš si někdy na mě

jak tu sedím v hnojné jámě?

Stvořils vavříny i oměj,

co z toho jsi schystal pro mě?

Odsoudils mě k marné slávě

nebo půjdu někde v slámě?

S kůží v ruce Bartoloměj

pokorně Tě prosím Pane:

Už mě nenech vězet marně

v Leviatanově tlamě.

*

Na Mírově jsem makal v kapli. 

Když teďka po čtvrtý mě lapli, 

šoupli mě dělat do kostela

a v klášteře je moje cela. 

Ptám se Tě, Pane, vážně zcela, 

ač trochu s potlačeným smíchem: 

Nechceš mě nakonec mít mnichem? 

A tak vychutnám si zas

co je to ta vanitas

*

Vidím že píšu o pekle

matně špatně a rozvlekle

ctižádosti mě svatí chraňte

aspoň si nemyslím že jsem Dante

Z téhle noci mě nezachrání

ani kohoutí kokrhání 

Modré krajiny tetování 

rozezněly se ostrým tónem 

Šustí pytlíky s acetonem 

mlaskají pederastů ústa 

Venku za mříží tma je hustá

*

Kdybych to nebral religiózně

bylo by mi zde věru hrozně

*

Na průčelí cygnus olor

uvnitř hrůza je horor

Z druhé strany sv. Bruno

střeží děsuplné lůno

Vykuchaný jako prase

skví se tady kostel v base

*

Odpočívají bílé myšky

v chládku je Honza Litomiský

však do světa který ho vítá

vrací se Havel konvertita

V roce kdy předchůdce náš Hašek

dovrší slavné jubileum

do divokého světa flašek

vrací se konvertita Vašek

a lahve zvoní mu Te Deum.

*

Svět se připravuje ke střetu,

já v kostele plném skřetů

třímám autogenu plamen.

Je to plamen pekla Pane?

Osvoboď mě od něj. Amen.

*
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Út 1/10. 

17.30 Jakov Protazanov / Plesající satan 

Rusko 1917 / 45 min.

Konstantin Eggert / Medvědí svatba 

SSSR 1925 / CZT / 68 min.

20.00 Federico Fellini / Silnice

Itálie 1954 / CZT / 100 min.

St 2/10 

17.30 Claude Lelouch, Fran?ois Reichenbach / Grenoble

Francie 1968 / 79 min.

20.00 Andrzej Żuławski / Třetí část noci

Polsko 1971 / CZT / 100 min.

Čt 3/10

17.30 Gene Saks / Bosé nohy v parku

USA 1967 / CZV / 99 min. 

Pá 4/10 

17.30 Pavel Hobl / Velká neznámá

ČSR 1970 / 81 min.

20.00 Robert Bresson / Dámy z Bouloňského lesíka

Francie 1945 / CZT / 70 min.

So 5/10 

17.30 Abbás Kiarostamí / Věrná kopie

Itálie – Francie 2010 / CZT / 106 min. 

20.00 Gustav Machatý / Ze soboty na neděli

ČSR 1931 / ENT / 68 min.

Ne 6/10 

17.30 Christian-Jaque / Fanfán Tulipán

Francie 1951 / CZT / 93 min.

20.00 Věra Chytilová / Vlčí bouda

ČSR 1986 / 90 min.

Po 7/10

17.30 Julien Duvivier / Věčný nepřítel

Francie 1940 / CZT / 100 min.

20.00 Marek Piestrak / Vlčice

Polsko 1982 / CZT / 94 min.

Út 8/10 

15.30 Filmový kurz pro veřejnost

17.30 Mark Cousins / Příběh filmu: Odysea I

Velká Británie 2011 / CZT / 60 min.

20.00 Jacques Rivette / Jeptiška

Francie 1965 / CZV / 128 min.

St 9/10 

17.30 Frank Tuttle / Svědek v ložnici

USA 1926 / CZT / 62 min.

20.00 Goran Marković / To už jsem viděl

Jugoslávie 1987 / CZT / 96 min.

Čt 10/10 

17.30 Carte blanche pro Petra Babáka – projekce filmu

20.00 Carte blanche pro Petra Babáka – diskuse s diváky

Pá 11/10 

17.30 Český animovaný horor – pásmo krátkých filmů

20.00 Federico Fellini / Cabiriiny noci

Itálie 1957 / CZT / 103 min.

So 12/10 

17.30 Costa-Gavras / Zločin v expressu

Francie 1965 / CZT / 85 min.

20.00 Buster Keaton – Charles F. Reisner / Plavčík na slad-

ké vodě

USA 1928 / CZT / 65 min.

Ne 13/10 

17.30 Clemente Fracassi / Giuseppe Verdi / Aida

Itálie 1953 / CZT / 88 min.

20.00 Costa-Gavras / Stav obležení

Francie – SRN – Itálie 1973 / CZT / 113 min.

Po 14/10 

17.30 Festival duchovní hudby Archaion Kallos / Vizuální

antropologie V 

Tengiz Abuladze / Prosba

SSSR 1969 / CZT / 70 min. 

20.00 Costa-Gavras / Zvláštní oddělení

Francie – Itálie – SRN 1975 / CZT / 101 min.

Út 15/10 

17.30 Filmy Jaroslava City

ČSR 1966–79 / 90 min.

20.00 Costa-Gavras / Nezvěstný

USA 1981 / CZT / 116 min.

St 16/10. 

17.30 – 22.00 NFA 70: program u příležitosti 70. výročí

založení Národního filmového archivu 

Čt 17/10 

17.30 Costa-Gavras / Hrací skříňka

USA 1989 / CZT / 118 min.

Pá 18/10 

17.30 Valerij Rubinčik / Divoký lov krále Stacha

SSSR 1979 / CZT / 102 min.

20.00 Costa-Gavras / Kapitál

Francie 2012 / CZT / 113 min.

So 19/10 

17.30 Vladislav Vančura / Marijka nevěrnice

ČSR 1934 / ENT / 71 min.

19.30 Federico Fellini / Sladký život

Itálie – Francie 1960 / CZT / 166 min.

Ne 20/10 

15.30 Ponrepo dětem

Karel Zeman / Čarodějův učeň

ČSR – SRN 1977 / 70 min.

17.30 Franco Zeffirelli / Giuseppe Verdi / Otello

Itálie 1986 / CZT / 114 min.

20.00 Robert Benton / Kramerová versus Kramer

USA 1979 / CZT / 98 min.

Po 21/10 

17.30 Frank Lloyd / Děti rozvodu

USA 1927 / CZT / 60 min.

20.00 Marek Nowicki / Přízrak

Polsko 1984 / CZT / 89 min.

Út 22/10 

15.30 Filmový kurz pro veřejnost

17.30 Mark Cousins / Příběh filmu: Odysea II

Velká Británie 2011 / CZT / 60 min.

20.00 Federico Fellini / Giulietta a duchové

Itálie 1965 / CZT / 134 min.

St 23/10 

17.30 Viktor Kubal a ti nejmladší – filmy Bienále animace

Bratislava

Slovensko 1944–2013 / 90 min.

20.00 Film před sto lety – rok 1913 – VIII

Louis Feuillade / Fantomas

Francie 1913 / CZT / 98 min. 

Čt 24/10 

17.30 Grzegorz Warchol / Mám ráda netopýry

Polsko 1985 / CZT / 75 min.

20.00 Jurij Norštejn uvádí své filmy

Rusko 1974–2013 / 120 min.

Pá 25/10 

17.30 Mezinárodní den audiovizuálního dědictví

20.00 Mezinárodní den audiovizuálního dědictví 

Út 29/10 

17.30 Juraj Herz / Upír z Feratu

ČSR 1981 / 87 min.

20.00 Federico Fellini / Amarcord

Itálie 1973 / CZT 115 min. 

St 30/10 

17.30 John Francis Dillon / Divoška

USA 1932 / CZT / 84 min.

20.00 Luchino Visconti / Giuseppe Verdi / Vášeň

Itálie 1954 / CZT / 113 min.

Čt 31/10 

17.30 Jiří Svoboda / Prokletí domu Hajnů

ČSR 1988 / 106 min.

Změna programu vyhrazena

Ponrepo
program na říjen 2013
Kino, kde se PROMÍTAJÍ filmy
www.bio-ponrepo.cz 
/ kino národního filmového archivu
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Liszt
a Wagner... 

v Piešťanech

1.

Jitrocel! 

Laskavec! 
Milička! Chrastice!
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2.

Bojínek! 
Kostřava! 

Psárka!
Pýr!

3.

Zase slyšíš 
trávu růst?
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Achilles a žena

Dírou

v patě

unikal z ní

těžký dech

až přesypala se

do jiného těla

v minutách

v těžkých odpočtech

prošla tou branou Achillovou

v místě, kde odbíjela celá

Bez sebe tma

Na ústech ruka

spárami v kůži uniká

svit půlnočního remízku

Nikdo mě neslyší

A když se potřebuju

Nikdy si nejsem nablízku

Hladina peřiny

Jsem plochá

plochá tělem

plochá duší

Jsem druhé patro od postele

jsem autentická v žlutém rámu

Jen

zvláštní pocit mezi prsy

vzbouzí mě denně k ránu

Hmoždíř

Máš ocelový jazyk

a patro ze zla mědi

když vyslovíš mé jméno

slyším, jak řinčí skla

Pahýlé
Beáta Tisucká

Narodila se v roce 1987 v Písku.

Vystudovala kulturologii na FFUK

v Praze. Píše od dětství. Zajímá se

o kulturní ekologii, vztah člověka

a jeho prostředí, i to, jak si ho

zabydluje jazykem (M. Heidegger:

Básnicky bydlí člověk). Má ráda

tanec. Pracuje jako produkční

v Muzeu hl. m. Prahy. 
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Míjení

Barvínkové lístky se otírají o paty

některý žal je jednobarevný

jiný chlupatý

Barvínkové kvítky se vzrušují šepotem

chválí svit slunce

pozorují dvojice za plotem

Barvínkové lásky

se zachytí o prsten na noze

co pro jedny čistá chůze

to druhé trhá v míjení

dlouze

Plytké věno

Nechci už, aby každý můj pohled 

byl následován

proudy větvícího se potoka

mrtvé vody

– dokud nebudou oplodněny

aktem řízné vůle

nepřestanu jim dělat otroka

a topit se ve voděodolné impotenci

Obzory i křižovatky

ve mně vyvolávají dýchavičnost

a nebude to prašnem z cest

Procitnutí

Uhynula jsem zvečera

když se ke mně snesla

obrysem labutě škvíra v nebi

a pravila

že vše živé 

je živé beze mne

P
aralel
ní p
ředst
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Litý boj

Líbí se mi tvoje strouha

její ponor se s mým rouhá

Jak půlí

vůli, kterou sosám

jak ignoruje, že je rosa

Bosá svádím

Budeš sveden

do potoka, co ústí

v jeden

Protimluv

Sirotci kruhu

Samota ve dvou

– nuluje se anebo násobí?

Jsme prázdné nádoby

které si při uvítání olizují hrdla

nebo klíčnice a zámečník

kteří se v šeru ložnic

smilují v kruh?

Mantra Pahýlé pro plexisklo

O bříško zalamuji řady

jiřiček

měkne napětí telekomuniké

výbojem povolují svaly bránice

úlek krouží do příštího vysílání

Branek, bodů, vteřin

Vysazuju sanici

zase skórují

na ledu ty bestie z trnů růží

nemám přilbici, ale nájezdy chytat smím

do jarní sezóny zaboduju taky

Přilítnou a zobáčkem proklofou led

až do sedmikrásky

Jaro, jak mi voníš po nemoci

a po lásce divácké
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Stesk

Stesk

jak stek

do tiché pošty

do potrubí odnikam

protýká se srdcem kraje

já tím krajem pronikám

V hrušních 

které navykají jen pomalu

svým ženským tvarům

V náspu kolejnic

co nepoznaly 

nevěru silnic a cest

V zarostlých schodech

o kterých nechci psát

abych je nezpřístupnila cizím

V lidské vrbě 

kterou potkávám

když se nebe nad ní příliš sehne

V hnědé vodě

po níž lidé už jen přechází

Ve volání zídky 

o malou náchylnost

růžového keře

v samotě městských bran

Až v opuštění je život dán

Žijící fosilie

Socializovala sem se do blbý vrstvy

nejspíš to bude karbon, silur, nebo perm

Vyhynulá mezi přesličkama

ale šťastná

že vůbec sem

Rondadron

Rytinaboh 

vhání druh

procesím si 

razí pluh

kot/pře/kot

a zase hádka

Oujezdové z Komírátka

lení pulce

ňadra, dvorce

v tvrzi vrzi

tajesnub

nesprašne

ten z Měcholup

Směrodatná

Kudy mě máš rád?

Nemá cenu prosit o kREW

promáčknutá tlačítka rozřehtaná od pokusů k navrácení

orloj šustí, kazety se točí

jen nepřehlédnutelné strasti plynou vpřed

Fast Forward

Vypálit data od kotoučů,

nebo doteky chránit vřed?

Skoroden

Někdy se probudím jemně perlivě

stáhnu si vlasy gumičkou

a vypiji se zaživa

Rotuji úzkým hrdélkem

k večerním šrámům

rukou si přidržuji zátku

abych měla nějakou památku

na tebe, žízeň



32 • 10 • 2013 • www.dobraadresa.cz

P
aralel
ní p
ředst

aviv

ost

Gustav Erhart
Purpurové stíny
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B
ásník a esejista Gustav Erhart se narodil

18. února 1951 v Praze. Absolvoval dějiny umě-

ní na pražské Filosofické fakultě UK, víc než

třicet let je zaměstnaný jako archivář v České televizi. De-

butoval sbírkou Purgatorium  (1996), po ní následovaly

Proudnice nenávratna (2006), Podvojná znamení (2005),

Podél Pyrifleghetónu (2007), Barevné dráhy snů (2008).

Na sklonku loňského roku vydal exkluzivně vypravenou

bibliofilii Proudy podzemních vod, o níž jsme referovali

v únorové Dobré adrese. 

Letos se Erhart do Papírenské manufaktury Velké Lo-

siny vrátil a vydal tu další pozoruhodnou sbírku pro movi-

té fajnšmekry s názvem Purpurové stíny, kterou výtvarně

doprovodil Miloslav Moucha. Formát 210 mm x 210 mm,

48 stran. Cena? Ani se radši neptejte: ručně šitý blok v pře-

balu: 5750 Kč, celokožená vazba z dílny Jiřího Fogla ze

Žamberka 9200 Kč!

Vzhledem k ceně a nákladu pouhých 50 kusů se básně

dostanou vskutku k nemnohým čtenářům a proto tu při-

nášíme stručný průřez sbírkou.

(mš)

Setkání

Na onom světě u rajské

možná

i u pekelné

brány

potkám se

ponejprv

a naposled

se sebou

samým

Horror vacui

Strach z prázdna

jakoby vedl

ruku Boží

tvořící to

co z Jeho vůle

shoří

Co věděl už Naso

V měsíci máji

čase lásky plavné

se krásné dívky

nikdy nevdávají

jsou jen dárné

Záhada

Kyselé jaro

hořké léto

z podzimu pod zemí

mrtvými seto

Lichořeřišnice lásky

Jen blázni chtějí křísit nedožité

Jen blázni A těm přec nevěříte
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* * *

Řekneš si

Bude to 

Láska

Na dva okamžiky

Ten třetí si schováme

Největší

Až na podzim

Možná ještě později

Za rok za dva

Až budeme klidnější

Musíme se hodně milovat

Do té doby

S těmi druhými

Dopřát jim nebývalé

Rozkoše

Pečlivě je svlékat

Objímat

Laskat

Nechat je usínat v bezpečí

Naší tolik po sobě toužící 

Náruče

Den po dni

Rok po roku

Prožijí s námi

Krásný život

Až pak konečně odejdeme

Docela klidní a vyrovnaní

Na nenápadný pokyn

Za třetím okamžikem

Úžasným vyvrcholením

Budou na nás vzpomínat

Jen v dobrém

S kyticí přijdou dojati

Sami sebou

Naposledy se otočí

Čelem k plameni

Řeknou

Nikdy více

Popel prachu

Vzpomínka zapomínání

Konečně

Můžeme zase žít

P
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Martin Vokurka

Básně ze září

Foto Michal Šanda
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* * *

Řádky tvých zpráv

Vlny

jimiž moře nedoběhne 

k prchajícím nohám

Levá ztvrdla parézou

Pravá v mokrém písku

nakročila k nehybnosti

Večerní příliv nesmaže včas

mé čekání

Odtáhnou mě

Svalnatci se záchrannými pásy

Po břehu

mezi složená lehátka

Pohodí

Beze stop

S pár umělými dechy

Opálení a zpocení v podpaží

Zaklapnou

mezi zavřené slunečníky

Začne nový podzim

Dozrávat bude moudrost

krátkých dnů

V nichž bydlí vždycky

ti druzí

V deštivém městě

Daleko od moře

Bez vln tvých vět

Bez Tebe

* * *

Po dětech

manželech

Láska teď brunátně

v tobě teče

žilami sem 

a zase tam

Srdce

I ztěžklé nohy

najednou létají

U nebes 

Stropu nadosah 

Ujíždím na vzrušení

dokud je tělo 

tělem

Teplým zpoceným

klouzavým i drtivým

Oddávám se 

čiré touze

Nerozptylován krásou

můžu jít přes

krajnost

Konečně

Do hlubin 

Za tvou rozkoší

Po letech 

jako by teprve teď

pod kůží 

Ve vlásečnicích

Pro nás rozkvétalo 

pochopení

Života

* * *

Nikdy jsem neměl

Anální sex

Žádná holka

mi nechtěla

Do mého konečníku

plného obsesí

Něžně vložit

Penis

Žádná

Ani manželka

Máš ho moc malý

málo ohebný

Vymlouvaly se

Laskavé

Taktní

Radši ho objaly

Kdesi sevřely

Samy

A to je láska

Pánové

* * *

Rozhodl jsem se být

alkoholikem

Na pár posledních let

Budu jako svět

v jeho počátcích

Plný naděje

myšlenek

Samý ráj

Zkrátka hezký konec

kariéry

Lásek

Tolik jsem se snažil

Střízlivý a odpovědný

K vajíčkům

cizím penisům

i daním

Tak proč ne

Nový reset

Malý třesk

Vždyť kolik ještě zbývá

na pár let

světů… 



36 • 10 • 2013 • www.dobraadresa.cz

K. O. 6

Druhý máj 

Přesunuli jsme se do bohatě vypolstrovaného ar-

kýře. Člen činohry Národního-PROENZI divadla

v slušivé zástěře s logem HOSTAN před nás po-

stavil dva čaje. Vysypal popelník, jehož obsah se

z větší části nacházel všude kolem, a přejel po

stolku starodávným kartáčem. Rudý ubrus rov-

něž s logem HOSTAN byl opět jako nový. Propá-

lenými otvůrky vykukovala příjemná imitace

mahagonu. Někde daleko za devatero pavučina-

mi a dvojitým okenním sklem se připravoval

úsvit. Vylézal ze starých sklepů jako odbojová síť.

•

Rorschach si nalil sám, a sice tolik, kolik si nalé-

vá civilizovaný člověk. Když samou civilizo-

vaností nemůže spát, špatně zažívá a trápí ho

noční děsy. Soustředěným pohledem, jaký mají

zavražděné mrtvoly, sledoval reunion starých

lásek.

„Snad je to aspoň zdravý,“ řekl jsem. Čaj

chutnal po osvěžovacím stromečku do auta.

„Ráda tě vidím!“ řekla poněkolikáté. Snad je

v tom dost brómu, řekl jsem si v duchu.

Mívala sklony k roztomilosti, a tak má teď

dvě děcka; no vida. Mateřské znaménko nad le-

vou klíční kostí chirurgicky odstraněno, manžel

fanda do uhlí. Být v Klubu pro ni patří k dobré-

mu tónu. Ostatně vždycky se ráda seznamovala

se zajímavými lidmi. A vy si ji oblíbíte, i když bu-

de dohlížet na vaši elektronickou komuni-

kaci; zbožňovali byste ji klidně coby krmič-

ku guantánamských hladovkářů. Dokud

vás nenapadne otázka, kolik koťátek Bůh

zabije pokaždé, když řekne: Ráda tě vidím.

Mlčel jsem, dokud Rorschach nedopil

a nevzdálil se.

•

„On je Norbert trochu moc adekvátní,“ řek-

la zasněně. „Trochu jako můj táta.“

„Ale když se na něj podíváš… když se

mu přímo do obličeje podíváš  – nepřipo-

míná ti někoho Nebo spíš něco? Nepřipo-

míná?“

Podívala se na mě jako na objevitele no-

vých kontinentů.

„No jasně,“ řekla samozřejmě. „Vždyť je

celej já!“

„Proč mu teda říkáš Norbert?“

„Každej mu nějak říká. Každej v něm vi-

dí, co chce.“

„Jednou budem dál! Teda kromě mě,“ za-

skřehotala opodál sedící nenápadná starší,

řekněme, dáma, zatímco si s výrazem revo-

luční upjatosti vykládala karty. Její hlavu ja-

ko by korunoval, drtil a pohlcoval účes jako

jaderný výbuch. Pohled na něj vyvolával

úpornou chuť na cukrovou vatu.

Ruce měla nepřirozeně dlouhé, jako su-

ché větvičky, ale jen zdánlivě suché, takové,

které ožívají a mění se v pár mimikrova-
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Roman

Rops
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ných strašilek; suché větvičky, které končí ve vytracenu, jako by

plynule přecházely v prostor neviditelnými vlákny, jako dřevomor-

ka, která si přitáhne výživu i na metry daleko. Klidně i přes zeď.

Okolí se sbíhalo někde v pulsující homoli cukrové vaty. Její nená-

padnost byla nenápadností černé díry.

„To nic, tahle paní je tady ze všech nejdýl. Když tedy nepočítám

zahraniční menežment. Ona byla součástí Klubu svým způsobem

ještě před jeho založením. Kádr z Moskvy. Moc chytrá dáma. Budeš

mít ještě spoustu příležitostí si s ní popovídat nebo zahrát žolíky.

Tedy pokud…“

Zachytila pohled svého Norberta, mého Rorschacha, našeho

předsedy od baru.

„Miloši, musím s tebou něco probrat.“

Musíme si promluvit a čekáme děťátko. Dvě základní věty mo-

derního horroru.

•

„Už víš, že tohle není obyčejný bar, že se sem nepodívá každý a že

kdo se sem podívá, přechází na tak trochu jinej modus vivendi.

A hlavně už víš,“ řekla s špatně tajenou úlevou, „jak se odtud od-

chází.“

„Elegantně, bez skandálu a nohama napřed,“ řekl jsem.

„Aby sis to tady stihl pořádně užít, seženeš…, ehm, doporučíš

další kandidáty.“

Tančila pentelkou po ubrousku a rýsovala mi pravidla Klubu od-

povědných; zřetelně jsem cítil, jak mi v ústech klesá hladina péHá.

Na mé doporučení kandidáta prověří a v kladném případě sami

diskrétně kontaktují. Kontaktáž a verbovku provádí personál Klubu

– v mém případě onen student v baru – a bývají téměř bez výjimky

úspěšné. Podle vzoru starého Říma jsou tito noví členové ve struk-

tuře pode mnou nazýváni klienty. Můj pobyt zde, mé členství, je

pak prodlouženo o jejich čas. Každý takto přivede někoho jiného,

aby oddálil vlastní odchod. Odměnou za jejich záchranu, za čest,

kterou jim dopřeju doporučením členství, jsou dny a týdny navíc.

„Život nás členů tak dostává poslední přechodný smysl, Miloši.

Doteďka ses hnal za uhájením svý materiální existence, na jídlo, na

nájem, na energie…. Ale odteď jsi motivován už jen prestiží. V Klu-

bu jde už jen o zvyšující se morální kredit. Je to taková korunka na

tom stromě našeho bytí.“

„Takže vlastně letadlo. Nebo pyramida.“

„Pyramida je samozřejmě krásnej symbol…“

„Žádnej symbol. To je systém. Multi-level.“

„V podstatě ano. Multi-level marketing je na současným stupni

vývoje nejefektivnější strategií zavádění novýho produktu do spo-

lečnosti. Všimni si třeba, že nemáme nikde reklamu. Jsme diskrét-

ní, vybíráme si. Jedeme zásadně po doporučení, po přirozených

vláknech sociální sítě.“

„Tím produktem může být i smrt,“ řekl jsem.

Ruce měla nepřirozeně dlouhé,

jako suché větvičky, ale jen

zdánlivě suché, takové, které

ožívají a mění se v pár

mimikrovaných strašilek; suché

větvičky, které končí ve vytracenu,

jako by plynule přecházely

v prostor neviditelnými vlákny,

jako dřevomorka, která si přitáhne

výživu i na metry daleko. Klidně

i přes zeď. Okolí se sbíhalo

někde v pulsující homoli cukrové

vaty. Její nenápadnost byla

nenápadností černé díry.

„To nic, tahle paní je tady ze

všech nejdýl. Když tedy

nepočítám zahraniční menežment.

Ona byla součástí Klubu svým

způsobem ještě před jeho

založením. Kádr z Moskvy. Moc

chytrá dáma. Budeš mít ještě

spoustu příležitostí si s ní

popovídat nebo zahrát žolíky.

Tedy pokud…“
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„Tím produktem může být i poklidná, kultivovaná depopulace

a morální záchrana,“ opáčila trpělivě.

„Než chcípneš, ukaž prstem na dalšího.“

„Proč seš tak negativní? Vždyť jsme ti vyřešili všechny starosti!“

„Jo. Akorát že přitom zemřu.“

„To bys zemřel stejně tak. Ale v bídě, nevědomosti a jako jeden

z miliónů.“

Odpovědnost je zkrátka hodnota mimo dobro a zlo, mimo le-

vou a pravou. Odpovědnost je nad malichernou ideologickou veteš,

která je – na rozdíl ode mne – dávno mrtvá. S tím ať si hrají place-

ní šašci tam venku, kteří jsou za to placení. Za to, aby nic nevěděli

a zprostředkovávali svou nevědomost širokým masám. Nemusel

jsem se ani nadechovat moc zhluboka, stačilo jen pootevřít arkýřo-

vé okno, a opravdu: v nočním vzduchu byl trochu cítit, kromě ky-

selých okurek, také zápach zkažených ideologií.

„Klub odpovědných je zkrátka takový fórum pro všecky slušný

lidi, takový kteří nechtějí vstupovat do stran, spolků nebo dozor-

čích rad. Ale zároveň se nevzdávají ideálů občanské společnosti

a nadějí na morální vzestup,“ uzavřela to pěknou metaforou. Kde

se to v té holce vzalo?

Její oči svítily studeným plamenem. Tím studeným plamenem,

kterým spiklenci svádějí zmatené studenty, aby provokovali veřej-

nost. Zrušte cenzuru, ale zakažte šíření Zpráv. Umožněte svobodné

šíření dětské pornografie.

„A kde se tady bere stará bolševička?“ ukázal jsem cigaretou na

pikovou dámu. To už nad námi stál Rorschach.

„Norberte…“

„Tohle můžete nechat na mě, Sidonie,“ pokynul mé tolik drahé

průvodkyni po soukromém infernu a opět si přisedl. Venku se roz-

vzlykali první ptáci. Kocovina už dávno ustoupila, ale cítil jsem, že

potřebuju spát.

•

Stará paní dělala ve věci hodnot a odpovědnosti ještě dřív, než Klub

založili. Ta žádné klienty shánět nemusí. „Udělala“ jich tolik, že je-

jí děti do patnáctého kolene se nemusí bát o existenci.

Mládí strávila tvrdou dřinou v kontrolních orgánech stranické-

ho aparátu, v těch nejtěžších letech čistek a procesů fungovala ve

strukturách, které dnešní historici nazývají vnitřním kruhem Stra-

ny. Mimochodem, první válka proti Izraeli by bez jejích, řekněme,

obchodních schopností dopadla dost odlišně. Nicméně systém vlád-

nutí a akumulace kapitálu, na jehož utváření měla neoddiskutova-

telný podíl, se ukázal jako slepá ulička. Kapitál nebylo po několika

letech jak dál kumulovat, a možnosti jeho zhodnocování se tak uká-

zaly být silně omezené.

Tehdy již velmi zralá dáma-bolševička se pak ve spojení s po-

dobně angažovanými přáteli na obou stranách železné opony – ne-

víme o všech, ale ona je zřejmě poslední z nich naživu – rozhodují-
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Odpovědnost je zkrátka hodnota

mimo dobro a zlo, mimo levou

a pravou. Odpovědnost je nad

malichernou ideologickou veteš,

která je – na rozdíl ode mne –

dávno mrtvá. S tím ať si hrají

placení šašci tam venku, kteří jsou

za to placení. Za to, aby nic

nevěděli a zprostředkovávali svou

nevědomost širokým masám.

Nemusel jsem se ani nadechovat

moc zhluboka, stačilo jen pootevřít

arkýřové okno, a opravdu: v nočním

vzduchu byl trochu cítit, kromě

kyselých okurek, také zápach

zkažených ideologií.

„Klub odpovědných je zkrátka

takový fórum pro všecky slušný lidi,

takový kteří nechtějí vstupovat do

stran, spolků nebo dozorčích rad.

Ale zároveň se nevzdávají ideálů

občanské společnosti a nadějí na

morální vzestup,“ uzavřela to

pěknou metaforou. 
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cím a tvůrčím způsobem zasadila o míro-

vou demontáž sovětského experimentu.

Bez vyvolání války. Sovětský kapitál přešel

pod ochranu světového trhu, který naopak

oddálil terminální etapu své krize. Ano, až

do nynějška. Nicméně stará paní svůj díl

práce odvedla.

Experiment s šokovou transformací po-

skytl nejen neopakovatelný soubor dat pro

několik zvláštních společenskovědních pra-

covišť, ale hlavně připravil statisíce obyva-

tel k potenciálnímu členství v Klubu odpo-

vědných.

A že to dělala pod nepřátelskou vlajkou,

v zájmu bolševismu? No a? Počítá se prin-

cip, a ne ideologie, jak už vysvětlila Sidi.

A principem je produkce. Na vlajky tady se-

re pes. Vlajky jsou pro ty venku.

Ano, na politiku a ideologie Sidonie ni-

kdy nebyla. Já kdysi ano. Na ideologie a na

ni.

•

„Víš, Miloši, v určitým momentu prostě

zjistíš, že nemůžeš furt jen zdrhat. Jako tře-

ba kdyžs tenkrát dribloval od svejch náram-

nejch rodičů za mnou. Jak jsme si tě pinka-

li. Snad jsi na to nezapomněl?“ naklonila se

ke mně.

Zaklonil jsem se a opřel o polštář. Prsa

už sice nebyly to, co dřív, ale pořád byly

dvě.

„Jo. Byli jste všichni… príma parta!“

A možná jsem i řekl ošklivou nadávku.

Ona řekla zcela jistě ošklivou nadávku.

To mi nevadilo. Nevadí mi, jak mi lidé

říkají; nezáleží, jak mě nazývají. Důležité je,

co máme v srdci.

„Budu s váma mluvit naprosto otevře-

ně,“ řekl Rorschach a už byl zase můj táta.

„Tadynatý židli může sedět každej. Se

může vypracovat jako já. Miloši, podívejte

se na mě. Před Klubem jsem byl stejná nu-

la, jako jste vy teď. Slíbil jsem vám, že budu

upřímnej. Nezahoďte svoji poslední šanci!“

Rozhlédl jsem se po salónu. Několik

zkrachovalých intelektuálů házelo šipky do

elektrifikovaného terče. Nad fotbálkem se

hrbili zasloužilí básníci s vytrénovanými

pravačkami a činoherec balil špeka triu les-

bických ultrarabínů přímo na baru.

„To díky mně seš tady,“ Sidonie se na-

kláněla přes stolek, jako když se Václav Mo-

ravec při nedělní debatě plazí po obrov-

ském stole, jen aby usmířil pozvané politi-

ky.

„To já jsem tě sem doporučila. Pozvala

jsem tě. Kdo jinej taky! Tak neodmítej moje

pozvání, laskavě.“

„Bývaly časy…“

„Bývaly časy, kdys býval vděčnější!“

•

Ani se mě nepokusili zadržet. Museli

vědět, že daleko nedojdu. A nedošel jsem

dál než za dveře s nenápadnou cedulkou

ČvT II.

Kostelní věže se shýbaly nějak nakřivo

nad ulicí ještě rozzářenou barvami nedale-

kého nočního klubu. Svítalo. O zeď protěj-

šího domu se opíral draze oblečený chlap

s nádorem jako zkamenělá facka přes půlku

obličeje. O něj se zas opírala sjetá školačka

s culíčky a modrýma rukama. Pak si začali

ohryzávat obličeje způsobem, který mě při-

vedl na myšlenku, že žánr zombie-horroru

vymysleli ilumináti jen proto, aby katolí-

kům zprotivili petting.

Nepokusili se mě zadržet. A já ji defini-

tivně zahodil. Ne šanci. Klíčenku. K bytu,

který už neexistuje. Spadla do kanálu jako

stará hračka.

Potom střih.

A potom jsem se probudil na posteli

a bylo světlo. Pokoj vypadal kupodivu spíš

jako pokoj než jako cela. Na jednoduchém

stole byla váza, v ní pugét zelí, a vedle ní do-

konce kontinentální snídaně. Za oknem by-

la řeka a park a polední slunce. Na sobě

jsem měl čisté pyžamo s monogramem KO

a v sobě smíšené pocity. Konkrétně to byl

hnus se vztekem a bezmocí.

Od včerejška už nic není moje a ani sám

si nepatřím.

Pustil jsem sprchu naplno a klesl pod

ni.

Je to jediná věc.

Poslední věc.

Moje věc.

Kterou mi nevezmete. Kterou ne-

chcete. Která je fantazie… Která jsem

jen já teď a tady a tady a teď živě jen

sám pro sebe a svoboda. Miloši? Milo-

ši! Milošku… Tohle udělali mně! Tak

ma lynčujte, prečo ma nelynčujete! Ko-

ník bez jezdce. Jezdec bez koně. Pravá

a levá ruka ďábla. Kostel bez věže. Si-

donie a vlasy a atomový výbuch. Lži

z postele. Tohle udělala mně… To já

jsem tě sem… Systém smrti na příděl.

Sprcha a poslední věc. Nedokončená

věc. Etuda.

A dlouho voda tekla a dlouho byla

ta věc. A myslel jsem na ni a nemyslel

a bylo to všecko k ničemu. A byly i kap-

ky krve mezi prsty. Pravá ruka ďábla.

Levá ruka ďábla. Pravá a levá ruka ďáb-

la a obě ruce ďábla zároveň… A mar-

nost nad marnost a vše je marnost!

A tu jsou ta slova: buď se na tom

udělám, nebo se oddělám!

Ale nešlo to. Neudělal.

Konečně jsem se aspoň rozbrečel.

Chtěl jsem psát jako Franz Kafka

a žít přitom jako Hank Moody. Místo

toho jako Kafka žiju a napsal jsem to-

ho zhruba tolik jako Moody, který je

vymyšlená postava ze seriálu.

Sprcha musela téct jistě hodinu.

Kachlíčky obtisklé na zádech a na zad-

ku.

K.O.lik kroků život musí mít?

K.O.ho jsou to kroky, co chodbou

zní?

K.O.mu zvoní u dveří?

Ko-Ko-Ko … Kolibříku!

Ráda tě vidím.

Ráda tě vidím.
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Foto Michal Šanda
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Představ si

Představ si jemný, hustý déšť. Představ si, že se blížíš k domu.

Ten dům se ti líbí. Představ si dům, jaký by se ti líbil.

Nyní budu ukazovat, co bych si ještě přál mít v básni:

trávník, pěšinu, kočku ve dveřích kůlny, stůl na verandě. Vi-

díš?

Netrvám na ničem. Chceš, aby už byl večer? Dobrá, je te-

dy večer, v lampě na verandě hoří knot. U lampy někdo sedí

a dívá se k tobě.

Vidíš ozářený obličej: je to žena, je to muž?

Je to smutné? Není? To nechám na tobě. Teď pokládám

nohu na kamenný schod, z něhož déšť splachuje bělavé

okvětní lístky.

Blíže neurčený čas

Okno boudy svítí do jabloňového sadu. U stolu sedí hlídač.

Má tmavé sako, pod bradou motýlka. Na nose brýle, před

sebou knihu.

Muž uvázal na větev provaz, posadil se na zem a opírá se

zády o kmen. Dívá se do zářícího okna, vidí hlídače, který

se zvedl, odložil brýle, přistoupil ke kamnům a štrachá lo-

patkou v uhláku.

O něco dále, v poli, stojí činžovní dům. V jedné z jeho míst-

ností, v ostře ohraničeném růžovém světle červené stolní

lampy, leží žena. Ruka visí z pohovky, prsty se dotýkají

podlahy. Na koberci, kam ještě světlo dosahuje, je talíř a na

něm rozevřená břitva ukazuje blíže neurčený čas.

Raymond ležel na své pryčně…

Raymond ležel na své pryčně a předstíral, že spí. V cele již

byla téměř tma. Škvírou ve dveřích sem pronikalo slabé

světlo. Chodbou přecházel strážný.

Zavírám knihu a zavírám oči. Slyším kroky. Někdo se

přibližuje k mým dveřím, míjí je, jde dál. Teď se ozvaly tlu-

mené hlasy. Kniha mě tíží na prsou. Ne, je to zvíře, otví-

rám oči, je to bílá kočka, která na mě zasyčí a zmizí. Dveře

se otvírají, do místnosti vjíždí skřípající stolek na koleč-

S brokovnicí pod kabátem Ivan Wernisch
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– zamrkala na mě, nebo se mi to jen zdálo? Zahřmělo. Je slyšet vo-

du odtékající z okapu.

Nádražní zvonek se rozcinkal

Nádražní zvonek se rozcinkal,

Přednosta mává plácačkou, vyhání z kolejiště krávy

Stanicí pomalu projíždí dlouhá řada vozů

Ve dveřích jednoho z nich sedí tlouštík s houslemi pod paží

A další takový, se stejnou vestou, stejným žaketem, stejnými 

pantalony,

Hrozí smyčcem a šmaťchá podle vlaku

Zastavte! Počkejte!

Ta podoba!

Kdybych už nebyl někdo jiný,

Mohl bych to být já

Na peroně se skácel paraván

Stojí tam zrcadlo, před zrcadlem stolek, na taburetu sedí dítě, které

Vypadá jako děvčátko

Nad dítětem se sklání žena a cosi mu šeptá

Kolem nich se třepotají velcí motýlové duhových barev

Na břehu moře

Byla bílá zima. Na plácku za naším domem se koulovali kluci s dý-

kami na opascích.

Stála tam lípa, k níž každé ráno přistrkali dřevěnou boudu. Bouda

měla kolečka a seděl v ní strýc Brázda potrestaný za to, že se ne-

modlil a nečistil si uši. Z plechového komínku se kouřilo. Na větvi

se čepejřil vrabec.

Na cestě to klouzalo, držel jsem se síťové tašky, kterou nesla ma-

minka. V tašce byla zlatožlutá, narezlá jablka. Ta nám dávala teta

Karkošová a jezdili jsme pro ně vlakem.

Lípy se rozbzučely. Došli jsme až k restauraci U Hvězdy. Na zahra-

dě doutná hromada hadrů. Není to hadrový panák? Cvičili tady ně-

mecké psy.
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kách. Stojí na něm láhev piva. Hotelová

služka ho dostrkala až k mé posteli a ozna-

muje: Tady máte svůj svatební výlet. Sva-

tební? tážu se, ale je mi jedno, jak žena od-

poví, vím, že, ať řekne co řekne, nedá to

smysl. Raději bych věděl, kdo ve vedlejším

pokoji sténá.

Fidi Mukullu

Fidi Mukullu stvořil zemi a hodně silných

žen a hodně zdravých dětí. Potom si na té

zemi našel místo a na něm stvořil dům.

Stvořil stojan na dýmky a stůl a ohniště

a velké zrcadlo a na sloupky před vchodem

pověsil hlavy nepřátel.

Zapadlo slunce, a když zas vyšlo, vyšel

Fidi Mukullu ze svého domu a slyšel, že ně-

kdo bubnuje. Za křovím seděla stařena,

tloukla do bubnu a skuhrala: Já stará Ka-

pinga mám žízeň, mě starou Kapingu bolí

zub, já stará Kapinga tady naříkám.

Fidi Mukullu zvedl hůl a vykřikl: Jdi

pryč, bábo, tohle je můj svět!

Šli kolem dva tuláci a smáli se: Fidi Mu-

kullu má tváře rudé jak výložky na vojen-

ském kabátě.

Je to všecko jen pohádka a já ji pouze vy-

právím. Vaše oči však, slečno, prozrazují

pohrdání, které pociťujete k lidem mého

druhu. Ale věřte, nebyl jsem vždycky tako-

vý. Má první láska pocházela z lepší rodiny.

Hrála na pianino a zpívala.

Mrkací panenka

Rychle se šeří, v koutě pohovky se zaleskl

drobný obličej. Sedí tam loutka podepřená

polštářem. Zablýsklo se, podívám se do za-

hrady – lopuchy a hluchavky se roztřásly

– a když se zas odvrátím od okna, vidím, že

panenka se trochu sesula na stranu. A teď
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Jde popelář se zvonečkem a za ním se courá vůz. Mezi vrabci po-

skakuje pár chocholoušů. Strýc Brázda prodal všecky noviny a na-

rostly mu nohy. Teď chodí s pytlem a sbírá koňský trus. 

Táta se vrátil z Itálie. Zády k oknu sedí na posteli a zašívá díry ve

svém zimním kabátě.

Jedna vlna teď vyběhla výš než ostatní a přistrčila mi k nohám je-

helníček.

• • •

Člověk roste na ulici

V domě doutná halda listí

Kukačky skřípou

Rezne růže

Křovím se dere nosorožec

Krásná paní

Sladí čaj a češe loutku

Z oken stromy vystrkují ruce

Nač tady čumíš

Tumáš

Zapal si, vole

Ten člověk žil sám

Ten člověk žil sám, komisaři,

Je to jasná sebevražda

Jenom nechápu, proč se prostě neoběsil

A proč se pokoušel spolknout šňůru od záclon

Otázkou také je

Proč nedopil svůj čaj

A co ta okousaná kobliha

A co tady ještě hledáme

Ačkoliv… povšimněme si

Stažených rolet v protějších oknech

Skrývá se tam někdo? Neskrývá? Tak jako tak, celý ten dům tam

Jako by s tímto případem měl něco společného

A lidé dole v ulici

A obří  perutýn,

Jenž vyplul z koruny stromu

A netečně sem hledí

Karma

V čase monzunových dešťů

Na větvích visí cáry lampionů

Kniha těžkne, přátelé se vzdalují po řece,

Voda se přelévá přes okraj vany

A odnáší můj majetek

Modrý plamínek se chvěje

Nedokážu nekoukat na špičku svého nosu

Delší výpravná báseň

Delší výpravná báseň

Začala voláním do hloubi domu,

Kufry se hromadily pod schodištěm,

Květina vyklouzla z klopy

Žena se vrátila pro krabici s kloboukem

Následovaly sloky, z nichž si pamatuji

Svět do večera zchátral

Dům se vyprázdnil a z dítěte byl stařec

Verše se prodlužovaly

Tu a tam zazněl rým

Pes vychlemtal vodu z misky a zase odběhl

Hospoda u cesty

V altánu u potoka,

Ve vůni borové smůly a zvětralého piva,

Chtěl jsem jen posedět

Navždycky

V lese skřípal strom

V mechu a mateřídoušce kotvila má loď

Z připravované sbírky S brokovnicí pod kabátem, která vyjde v nakla-

datelství Druhé město
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Petr Hrbáč (*1958) je

profesí lékař, kromě

toho ovšem stíhá

spoustu dalších věcí. Je

milovníkem digitální

hudby a botaniky,

zejména si oblíbil

rod ostružiník,

hovoří plynně

japonsky a ještě

k tomu píše knihy:

Studna potopeného

srdce (1996),

Kalhotový pahýl (1997),

Podzemní hvězda

(1998), Jeden den

stárnutí (2000), Špička

(2002), Kosti, maso,

tekutiny (2005), Čekali

(2007), Jak plyne čas

(2011). Pro Dobrou adresu

poskytl cyklus fotografií ze

svého posledního pobytu

v Japonsku.
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Petr
Hrbáč
Japonsko
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Čúi kokoroe věnujte pozornost těmto instrukcím
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sJídelníček z hospůdky v Kóbe
Moře u Naošimy
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Most Taikobaši v Kamakuře
Ohajó gozaimas daisukina Nippon aneb v trajektu na Šódošimu
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sŘíjnový večer na Šinkaiči
Sekibucu rédžó areál chrámu Jakuri na severním Šikoku
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Shin Koiwa no bouya Co si za tohle asi tak koupím
Takamacu sajonara
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Litoměřický kraj

Před věky dávnými

výbuchy sopek tu utichly.

Před věky dávnými

lesy první zde vyrostly.

Před věky dávnými

na místě tomto

Praotec Čech se usídlil.

Tato země je téměř ráj,

je to náš litoměřický kraj!

---

O obci Boreč a stejnojmenném kopci

V obci Boreč se narodila paní Vincencie Tirschová,

matka Miroslava Tyrše.

Kéž tyto informace naše generace uchová

a připomene si je pomocí tohoto verše.

Miroslav Tyrš byl český kritik,

historik a estetik.

Podílel se na založení Sokola. 

Přečti si to několikrát dokola!

Na Tyršovu počest

byla v obci Boreč

vybudována Tyršova stezka,

na vrch Boreč.

Kdo po ní dlouho nešel, 

tomu se stejská.

Tyršova stezka – značena zeleným trojúhelníkem 

na bílém poli. 

Kdo jde na Boreč jinudy, 

toho nožky bolí.

Borečský vrch

Borečský vrch a Újezd Režný 

k turistům bývají velice něžní.

V zimě tam na kopci květiny kvetou, 

nelze to popsat jedinou větou.

---

Boreč byl 23. 6. 1951 vyhlášen rezervací

1951–2011 (60 let)

Turisté si zjara 

klekají do rosy. 

Tiše, ve svých myšlenkách, 

za rezervaci prosí.

„Kéž by bylo shůry dáno, 

aby bylo postaráno 

o staré odrůdy jabloní a hrušní. 

Ty, kteří můžou vyslyšet 

a přesto nevyslyší, pošleme na ušní!“

---

Dětský den na Borči

Děti, které byly hodné, 

dočkaly se dětského dne.

Dneska není první červen. 

Červen byl rozežrán červem. 

Je tady dvacátý srpen, 

máme altán z pěkných prken.

---

P
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Zgublačenkovu

básnickou

trilogii

završujeme

cyklem Boreč.

Mnoháček Zgublačenko

Boreč
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Západ Slunce na Borči

Než Slunce k večeru dohoří,

hledím na České středohoří.

Když náš kraj zachvátí temnota,

začne mě dost trápit samota.

Hrušně a hrušky 

na Borči

Nejkvalitnější hrušky

Nejkvalitnější hrušky se pěstují 

v Českém středohoří,

a to nejen díky klimatu, srážkovému stínu, 

ale i podloží.

---

Hruštička u křížku

Na Borči, u křížku, 

dal jsem si hruštičku.

---

Dvě hrušky

Koporečka z Koporeče 

a Solanka ze Solan. 

Sním dvě sladké hrušky v kleče, 

i přátele své hned svolám.

---

Hrušeň KRVAVKA 

Velmi stará odrůda –

letní hrušky s dužninou 

karmínově červenou. 

Bohužel v předjaří 2010 

pokácena osobou neznámou.

---

Léto

Na zem spadla měkká hruška,

vosa sladkou šťávu saje.

Chuť má také malá muška,

je léto, ovoce zraje.

Jabloně a jablíčka

na Borči

Jablíčka

Koupili jsme jablíčka 

pro našeho Pavlíčka. 

Do košíčku dali jsme je, 

Pavlíček se na ně směje.

---

Mošt na Borči

Zavrhli jsme léto Babí,

už nás to s ním dál nebaví.

Změňme ho na Dědečkovo,

zároveň na Jablíčkovo!

Jablek mnoho je každý rok, 

čti pozorně tento výrok:

„Mošt má vitaminy cenné, 

aby Vám všem chutnal, chceme.“

Jablka si u nás zmoštuj,

zda je ten mošt sladký, koštuj.

Chceš nad kyselostí vyhrát?

Nech jablka více vyzrát!

---

Mošt i pro nemocné

Z naší ruky pomocné

trocha šťávy ovocné

též pro lidi nemocné.

---

Zdravá výživa

Celý život žiju skromně,

jím jablíčka, mrkvičku.

Jablíčka jsou tam na stromě,

mrkvička na políčku.

---

Hrušky a jablka

Znám jablíčko, hrušku, švestku,

ty tři rostou u nás v Česku.

Banán, pomeranč, Ananas,

cizinci mysleli na nás.

Dětský den na Borči – 20. srpen 2011

Děti, které byly hodné, 

dočkaly se dětského dne.

Setkali jsme se po roce na Borči.

Je tady dvacátý srpen, 

máme altán z pěkných prken. 

Setkali jsme se po roce na Borči.

Na zem spadla měkká hruška,

chuť má na ni malá muška.

Setkali jsme se po roce na Borči.

Vosa sladkou šťávu saje,

je léto, ovoce zraje.

Setkali jsme se po roce na Borči.

Jablka si u nás zmoštuj,

zda je ten mošt sladký, koštuj.

Setkáme se za rok zase na Borči.

Mošt má vitaminy cenné, 

aby Vám všem chutnal, chceme.

Setkáme se za rok zase na Borči.

Setkáme se na Borči.

Jó, na Borči.
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Adamov za horkého letního 

odpoledne v neděli 18. srpna 2013

v Josefově Pepíci

cpou se párkem s hořčicí

v Bedřichově zase

uteklo Béďům prase

v Rudolfově na rudlíku

veze Ruda semetriku

v Boleslavi

Bolek s lahví

v Karlově

jsou samí Karlové

zato v Adamově je kromě Adama

taky Ada a Ma-

rie a Iveta a Markéta Filip Jeroným Daniel

Růžena Apolena Jindřiška Regina Kristián

Vavřinec  Roman Oskar Bořivoj Ignác Do-

minika Tamara Norbert Bruno Gita Anto-

nín Vít Simona Adolf Květa Milan Pavla Eva

Ivan Šárka Ludvík Jiljí Pavel Patricie Čeněk

Ilja Helena Jindřich Petra Jáchym Klára Hu-

go Sylva

a ti se v neděli jdou projít ven

na špacír kolem strojíren

P
aralel
ní m
ístopi

s
Michal 
Šanda
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Bohdan Holomíček
V Galerii města Trutnova právě probíhá vý-

stava fotografií Bohdana Holomíčka. Po-

drobnosti na www.galerietu.cz

Foto Michal Šanda
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Richard 
V Domě u Libuše, patřícímu

sdružení Focus Praha, má

od 4. září výstavu Richard

Tymeš.  Pozvánku vytvořil

naprosto originální, bohu-

žel ji ale opatřil poněkud

neúplnou adresou, proto ji

pošta doručila až čtrnáct

dní po vernisáži. 
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 Tymeš
Foto Michal Šanda
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Josef Soukal

• • •

Vezmu si křusky,

krosnu, co unesu,

půjdu na nádraží

hledat směr

dobrou adresu

Karel Mareda

Do Moskvy

Křusky

ruský.

Nádraží je vakzál.

Aby tě Lenin spral!

Wasabi Vaněk

• • •

jako jazyk stále nádraží

a vylomenej zub

tak jsem křuskou do rosy

na koleji dup

P
aralel
ní m
ístopi

s

Soutěž vyhlášená

v srpnovém čísle měla

zadání křusky a nádraží.

Vítězem se stává Josef

Soukal, který obdrží

slíbenou jízdenku na vlak do

neznámého místa – z něj

může hravě v jednom dni

navštívit Paříž, London i Nový

York. Tak tedy, šťastnou cestu!

Čtenářská
soutěž 
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Filip Limberský

Křusky

křusky křusky křusky křusky

křusky

křusky křusky

křusky křusky

křusky

jsou teď

na nádraží v koutě

Svatopluk Běláček

Křusky a nádraží

Moji rodiče se rozvedli po více než pětapadesátiletém manželství ve

svých jedenaosmdesáti letech. Důvod? Nepřekonatelný odpor. Ne-

vzpomínám se, že by se jejich vztah kdy ocitl v nějaké vážnější kri-

zi. A to ti vážně táta byl tak odpornej? ptal jsem se matky. On ne, to

ty jeho věčný křusky. Křusky? Vy jste se rozvedli kvůli botám? Jo.

Celej život mi to dělal naschvál. Nosil ty hnusný, sešmajdaný, oko-

paný křusky. Nezul si je, ani když jsme šli do divadla, ani na tvý

svatbě je nesundal z nohou. To bylo pro vostudu. Kolikrát jsem mu

je vyhodila a koupila mu boty nový, ne, to von hned někde vyštra-

chal další, ještě hnusnější, než ty předtím. Dělal mi to naschvál. Co

já se ho naprosila, co já se jen nabrečela. Chodil v nich pomalu

i spát. 

Otec nebyl nikdy žádný velký parádník. Myslím, že mu bylo cel-

kem jedno, v čem chodí. Oblečení bral čistě jako praktickou záleži-

tost, ale že by chodil jako nějaký vágus, to mi nepřipadalo. A jeho

boty na naší svatbě byly asi to úplně nejposlednější, co bych kdy

měl řešit.

Miloval vlaky. Tedy vlaky; ty starodávné mašinky, ještě na uhlí,

ty staré dieselové příšerné obludy, které tu a tam, snad pro zájem

podobně potrefených, vyjely tu a tam ještě na trať. Ne že by měl

s nádražím cokoli společného, nikdy nebyl zaměstnancem Českých

drah. Kdoví, kde se v něm ta zalíbení vzalo. Trávil na nádraží pozo-

rováním vlaků celé dny. 

Rozvod ho sejmul těžce. Nepamatuju se, že by otec někdy pil.

Jasně, tu a tam pivko k obědu ale v životě jsem ho ani jako dítě ne-

viděl opilého. Jenže otec bral rozvod jako zradu. Říkal, že po tolika

letech manželství by rozvod měl být trestným činem. Ale těch křu-

sek se nevzdal. I u rozvodového soudu v nich strašil. Soudkyně za

mnou před rozvodovým stáním přišla. Teda takový případ jsem bě-

hem své praxe ještě nezažila. Nemohl byste svým rodičům nějak do-

mluvit? To byste nepochopila, povzdechl jsem si, vlastně ani mě to

hlava nebere.

Pár dnů po rozvodu se otec opil. V nádražní hospodě. Usnul na

kolejích a rychlík na Kolín mu ujel obě nohy. I s křuskama. Zázrak,

že to váš pan otec přežil, říkali v nemocnici. 

Zotavil se celkem rychle. Nikdy jsem ty dva neviděl šťastnější.

Matka vozí otce na vozíku den co den na nádraží. Usmívají se na se-

be, povídají si, občas zamávají nějaké mašince a pak jedou spokoje-

ně domů.  
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S
leduje jeho výtvarná zpodobení (vlastně

také výklad prostupující a postupující

dějinami), uvědomil jsem si, že je mi asi

nejblíže ona enigmatická, do sebe zahalená  li-

tomyšlská podobizna Bílkova. Neboť nenabízí

doslovnost. Než onen vysoký a štíhlý asketa (ja-

kýsi pozdně středověký hippie), to už raději ma-

lý bezvousý a obtloustlý mužíček z raných vy-

obrazení; neboť tento nedopovídá a nevysvětlu-

je za mne - ponechav prostor tápání, hledání, in-

terpretacím.

Od vědeckého zkoumání žádám si nikoli

úplnost a bezchybnost, nýbrž otevřenost a in-

spirativnost. Překračování hranic a domnělých

tabu. Vědomí, že někdejší ideologická klišé ne-

byla než nedostatkem poznání, odvahy k prav-

dě – i k jejímu vyslovení.

Domnívám se, že  takovéto inspirativnosti

a otevřenosti dostává se mi ve sborníku vyda-

ném péčí Církve československé husitské k jubi-

lejnímu roku Husovu (2015) měrou vrchovatou.

Myslím, že Mistr Jan Hus v proměnách času

a jeho poselství víry dnešku může také kato-

líkovi poskytnout celou řadu informací o vý-

znamné postavě našich dějin a prostředkovati

poznání nejnovějšího stavu husovských bádání

doma i ve světě.

A to nejen proto, že navazuje  na někdejší

iniciativy Jana Pavla II., existenci ekumenické

komise zkoumající uzlové body našich dějin ne-

bo v její péči vznikající předchozí (mnohem ob-

sáhlejší a především odborníkům určený) sbor-

ník (Jan Hus na přelomu tisíciletí). A to nejen

proto, že v tom současném nalezneme – v rám-

ci širokého ekumenického zastoupení – pří-

tomného také katolického historika Jaroslava

Šebka.

Rozkročen mezi epochami a vyznáními, vy-

užíván či dokonce zneužíván rozličnými ideo-

vými proudy (nejen) v našich dějinách poskytu-

je také Jan Hus sdostatek otázek; jichž zodpo-

vězení bude naléhavé nikoli jenom pro poznání

duchovních proudů minulých, leč dokonce  na-

ší přítomnosti a vývoje budoucího (jak to ve své

hermeneutizující studii naznačuje Z. Kučera).

Navíc tam, kde bylo spíše poukázáno než

řečeno, nabízí se prostor pro skutečně seznání

míry porozumění ekumenického: jde například

o Husovu mariologii , soteriologii (naukou

o očistci se M. Jan Hus výrazně vymyká z po-

zdějších proudů evangelických a evangelikál-

ních), ecclesiologii (nakolik mu ohled na žda-

nou ještě jednotu brání nejen ve výraznějších

přihlášení se ku kalichu, ale vůbec v hlubším

projádření presbyteriálního modelu církve, jenž

u něj můžeme nalézt v zárodečné jaksi podobě

– a jehož inspirátorem byl zřejmě Joachym da

Fiore), teorii transsubstanciační. Polem urče-

ným k orbě může býti také zkoumání, co a na-

kolik přejímá Hus nejen od starších církevních

autorit (Augustin), ale též z novější teologie do-

minikánské (Albert Veliký, Tomáš Akvinský).

Stejně jako zkoumání vztahu mezi Husem a hu-

sitstvím. Anebo proměny ve vnímání Husovy

osobnosti a jeho díla v kruzích katolických

(...dodávám s odkazem ku studii Šebkově).

Hus musí také katolíky býti nově čten a pře-

čten: nikoli jako pomník mučedníka, ale ve

svých myšlenkách pohybujících se a přisvojova-

ných si (nejen) našimi dějinami.  Neboť jde o po-

stavu, která, jak řekl patriarcha CČSH T. Butta,

"byla v minulosti předmětem sváru, napětí

a rozdělení," a která nyní „se může stávat v dia-

logu a výměně názorů svorníkem sjednocování

křesťanství v naší vlasti a národů v Evropě.“

Ivo Harák

Butta, T. a kol.: Mistr Jan Hus v proměnách času

a jeho poselství víry dnešku, Církev českosloven-

ská husitská, Praha 2012, 1. vydání, náklad a ce-

na neuvedeny, 330 stran

P
aralel
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Ten, který kdysi rozděloval,
mohl a měl by nás nyní spojiti
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N
ázev výboru z jeho celoživotní tvorby jako by básníka

charakterizoval v tom dobrém, co zpod jeho pera vyšlo,

ale jako by také zároveň poukázal na úskalí, s nimiž se

v jeho verších budeme setkávat: Slovo jako zrno1.

Sevřenost tedy, ba jakási rudimentárnost; úsilí o koncentraci –

která rovnomocně jesti konkretizací, ukotvením. Přiznáním inspi-

račních a látkových zdrojů, vlastních kořenů. Ovšem tolikéž

i sklon k verbalizujícímu, tradicí osahanému ornamentu, k výkla-

du, který z mnohosti představ vybere onu nejsnazší, eticky nejdů-

sažnější. Snad se i takto v jeho díle promítá životní zkušenost Bo-

humila Pavloka (22. 11. 1922–16. 1. 2002); básníka druhdy řaze-

ného k tak zvané rozptýlené generaci autorů narozených kolem

roku 1920, jimž bylo v cestě za uměleckým mistrovstvím, ale i za

prostou realizací životní projíti dvěma panujícími totalitaristický-

mi světonázorovými koncepcemi; aby své slovo vyslovovali často

na zapřenou a kradí: Na počátku umělecké dráhy především ta-

lentovaný literární kritik (s jehož četnými – už zralými, už důsaž-

nými a respektovanými – pracemi jsem se setkal při sledování do-

bového literárního kvasu v milostivém trojletí 1945–1948) z okru-

hu někdejšího Zahradníčkova Akordu, žák Strakošův debutující

v Peckově a Vrlově Jitru, vydává totiž své první básnické sbírky ofi-

ciálně až po roce 1990 (dosti dlouho odkázán na samizdat či tisky

bibliofilské).

Strastiplná životní dráha umělce a pedagoga, který neuměl ani

nechtěl zapřít Krista, je ostatně podána ve stejně biografické jako

interpretační studii Lydie Romanské O básníkovi svatokrádežně

(„Výrazy smrt a matka jsou dvěma z klíčových slov jeho života...

Strázeň a smrt mu zároveň spynula s obětí Kristovou...“), k níž

mám jen několik nepodstatných doplnění: biografické údaje o Če-

pově životě možno shledávat nikoliv pouze v nerozsáhlém textu

Rotreklově (obsaženém ve Skrytých tvářích), ale především v kniž-

ní publikaci M. Trávníčka; 14. července 1951 sotva mohl jet Pavlok

na motocyklu s Josefem Suchým za Zahradníčkem do Uhřínova:

Suchý je v tom čase ještě ve vězení, Zahradníček až do svého za-

tčení pobývá v Brně na ulici Černopolní (kde je zatčen – ano, há-

dáte správně – právě 14. 7. 1951). V Brně naopak nikdy nebydlel

Ivan Slavík: Pražan rodem; později vyučující na středních školách

v Domažlicích a Hořovicích. Otázkou také jest, zda Pavlok mohl

být – při příslovečné německé pečlivosti – po heydrichiádě totálně

nasazen v místě svého rodiště (a zároveň bydliště) pouhým omy-

lem. V r. 1949 byl Josef Suchý zatčen nikoli jako „nepohodlný ka-

tolický spisovatel,“ ale především jako aktivní protikomunistický

odbojář – člen skupiny kolem Zdeňka Rotrekla, která potřebným

pomáhala přes hranice do Rakouska. Nevím také, zda by na konci

40. let XX. století byla Pavlokovi milou blízkost tehdejšího komu-

nistického novináře Jana Skácela (arci později vynikajícího básní-

ka). Jistý počáteční ostych ve vztahu mezi Bohumilem Pavlokem

a D. Šajtarem bylo lze vyložiti (vedle řady okolností známých pře-

devším kulturním činovníkům ze severovýchodu naší země) Šajta-

rovou příslušností k oněm komunistickým práčatům mladofron-

tovním (jak o nich – s ohledem na léta 1945-48 – hovoří Zdeněk

Rotrekl).

Na druhé straně vysoce hodnotím fakt, že si paní Romanská

všímá – kromě Pavlokova díla básnického (a prozaického) – také

podoby, v níž se dostává ke čtenáři: zejména totiž tiskařské, grafic-

Důstojné připomenutí zajímavého autora
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vlastní vývoj tvárný, bibliofilsky vydaná

sbírka Bodlák a laskavec svými tlumenými

gesty ukazuje, že si básník začíná uvědo-

movat, nakolik čtenáři stačí jen náznak,

z nějž dotvoří a vytvoří celek. Poněkud pro-

blematické mechanické směšování a zamě-

ňování lidského s přírodním poukazuje na

hlubší inspiraci Pavlokových básnických

snah: stopy vedou k Sládkovi a májovcům

(Heydukovi). K tomuto dolování tradic však

náš autor přidává pečlivější práci s hlásko-

vou instrumentací verše.

Až v roce 1970 (opět jen bibliofilsky)

vydaná básnická sbírka Předkové pro nás

objevuje hmatavou konkrétnost věcí a vzta-

hů denně okoušených a zakoušených: „Vy-

jížděli z rozviklaných vrat selství/k Pisár-

kám a Pasníku/na Hůrku i na Oblesky/po-

dle pochybných dohod/podepsaných kara-

báčem/a třemi křížky.“ –nejmladší syn bo-

hatého sedláka z Řepišť (který to dotáhl až

na starostu, ano na poslance „říšského sně-

mu ve Vídni“) se doznává (obdobně, jako to

v téže době učinil jeho přítel Josef Suchý)

k rodovým kořenům, aby (také se Suchým)

objevil symbolnou platnost přírodnin („Lo-

puch a pastuší tobolka/v urputném boji

o drolivý břeh/jitrocel ušlápnutý diviz-

nou/psí víno dravě zakousnuté do

plotů/a zdivočelé trsy kopřiv“) a později

i symboliku barevnou (ve sbírce Duhová ze-

mě z r. 1972), aby skrytou platnost obyčej-

ných věcí nechal rozžíti do rozměrů přímo

existenciálních („přes tenkou zeď svatba

a umírání;“ „mezi kolébkou a rakví/tím zá-

kladním nábytkem každého domova/který

si nikdy nevybereme podle své chuti.“), aby

se naučil filozofovat nikoli emblémem

a gestem, ale tím, že naslouchá vnitřnímu

životu věcí a v nich skrytým dramatům, jež

zahlédá v jich platnosti symbolné a domýš-

lí v průsaku lidských osudů do nich. Básně

– řekl bych: řádně nyní pohnojené – se ná-

hle vrství do několika současně a souladně

probíhajících dějů – v přírodě, kolem člo-

věka i v člověku samotném, v rámci roku

přírodního i církevního: a lyrický subjekt

P
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ké a kněhvazačské práce Jaroslava Olšáka (vydávajícího Bohumilu

Pavlokovi v letech 1950–1982 celkem 6 bibliofilií).

Lydie Romanská je ovšem nejenom autorkou předmluvy, ale ta-

ké výběru a uspořádání Pavlokových básní: zvolila při tom princip

chronologický, kdyžtě respektuje jednak čas vzniku (případně prv-

ního otištění) básně, jednak vzájemnou návaznost básníkem uspo-

řádaných sbírek. Máme tak možnost si – vlastně poprvé takto v úpl-

nosti – učiniti relativně úplnou představu o Pavlokově myšlenko-

vém i tvárném vývoji – od juvenilních počátků po poslední, do sbí-

rek již nezařazené opusy.

Pohlédneme-li na Pavlokovy juvenilní texty, nalezneme v nich

gesticky rozmáchlou, verbalistní expresivitu veršů notné vášnivosti

(jejímž katalyzátorem může stejně dobře býti Bůh jako žena): „jen

vůně tajemství, jen rozkoš krve,/jen síla pohledů a jejich víra,/jen

kouzlo souladu, který nás vyrve/z okovu všednosti, jež den náš sví-

rá...“ Problémem jesti, že autor tu převádí na slova to, co spíše mě-

lo být přetaveno v akci, v dění se v proměnách (řetězce metaforic-

kého). Topos tvořen vlastně z předem už (literaturou, tradicí – a ne

vždy nejlepší) daného: „slavičí tlukot po sadech/v těch nocích bez

svítání.“ Úzkost duše i úzkost těla nejsou projádřeny ani nově ani

svojsky: příliš napjaté jsou struny a příliš obehraná melodie na

nich. Problémem je hledání – řeči vlastní. Tu však nelze nalézti tam,

kde se básnický obraz úzce přimyká k aktuální situaci dějinné či

k profetické vizi: „Jen samý kámen, samý sráz;“  „Od hory k hoře

dřeva dost,/však bez tvaru...“ –a není dále rozvíjen, vrstven či do-

plněn – ale toliko vnějškově vyložen do tezí pohříchu jen ideologic-

kých.

Tohoto rozvinutí se nám však už dostane v podmanivé b. Nála-

da: včetně dokonalého prolnutí niterných prostor s prostorami in-

teriérovými či exteriérovými. Toto domýšlení básnické vize jde ru-

ku v ruce s prací s poetikou básnického textu, jeho prozodií: vnitř-

ní dramatičnost textu vnějšně podtržena přesahy. Bohuslava Reyn-

ka  ti ovšem připomene také ukotvení textu, jeho konkretizace

v prostorách dokonale básníkovi známých – natolik, že důvěrnost

takového vztahu je přístupna také jeho čtenáři.

Nad ranou – do značné míry ineditní – Pavlokovou poezií kla-

du si dvě podstatné otázky: Nakolik je básník skutečně oním ran-

ním prorokem věcí příštích? –a nakolik smí a umí slovo prorocké

býti také slovem básnickým, vědomým si primátu účinu estetic-

kého?  „...nad bombast lží a nad krvavé stíny/nás v pokoj vedou

zvony Mariiny!“ – spolu se Slavíkem, Suchým, Vokolkem či Rot-

reklem vyjadřuje také Pavlok velmi silnou skepsi vůči možnému

poválečnému vývoji naší společnosti; přesvědčivosti jejich (natož

Zahradníčkových a Dvořákových) apokalyptických vizí však ne-

dosahuje.

Před césurou, jež byla mezi léty 1953 – 1970 vyvolána stejně

tak vnější situací politickou jako vnitřní potřebou přehodnotiti
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tuto mnohost ztělesňuje nechávaje se jí

prorůstat: „Mám v chřípí dech/kosených

jetelin/a plná ústa šťáv/z rdesna a šťoví-

ku//A zvony slyším/halekat z dálky.“

(Nad Duhovou zemí si potom zatroleně

uvědomuji, že obraz smíru bývá u Pavloka

často do textu vnášen zvenčí, na sílu a neo-

důvodněně; že obraz zkázy světa je nadán

větší uměleckou přesvědčivostí, evokativní

silou, tedy i věrojatností /jak to kdysi zjistil

přítel Jaromír Typlt zkoumaje apokalyptic-

ké vize Zahradníčkovy/.)

U Hukvaldských preludií (z r. 1974) oce-

ňuji pokus o psychologickou básnickou

sondu do mysli uměleckého génia (poně-

kud sobeckého ve vášni tvůrčí či erotické)

nebo subverzivní přehodnocení umělec-

kých předobrazů („A růže zvěčnělá/Ve vří-

delní kámen“), zarazí mne však pasáže, kte-

ré Pavlok neuměl hodit na dvorek  („Být

prostoupen láskou/jako vůněmi/které jedi-

né znají/tajemství splynutí“), stejně jako

plevelná slova – epiteta constans („v nena-

sytném zaujetí/jiskřivá zjevení krásy“).

Tvrdím a svědčím, že Pavlokova poezie,

aby zůstala přesvědčivou, musí smrdět hno-

jem: za důkaz si beru holanovský Večer

s Hamletem, v němž je rozjímání nad diva-

dlem světa napjato na plátně básníkovy

zkušenosti: „...vítr v korunách osik/a z je-

jich rozhoupaných zvonů/visely provazy

oběšenců/na něž se zavěšovala hnízda ptá-

ků.“ To jsem si ostatně ověřil také na sb.

Hvězda v zenitu (původně z r. 1986), v níž

tak silně působí blízkost lidovému baroku

(využití květinové symboliky v b. Na Trav-

ném) – signalizovaná přechodem k sylabic-

kému verši pozdního baroka (Vánoční mu-

zika) stejně jako vymezením žánrovým (řa-

da koled). Básně Útěk I a Útěk III – polože-

né kontrastně k poezii Vánoc („zem plná Ji-

dášů a každý úsměv léčka“) – jsou dále roz-

vedeny směrem k tématice postní (Popeleč-

ní středa) a velikonoční (rozsáhlá skladba

Setník pod křížem). K obrazům expresivity

právě až barokní (a rotreklovské): „Těhotné

břicho obzoru/propíchne skalpel opuštěné

túje/na hřbitově za vsí.“ V nichž ovšem ma-

lé dějiny znějí věrohodněji než ty velké:

„přátelé po špičkách se vytratili do tmy/tě-

lo jak mučidlo/uskřipuje duši... Buď ke

mně/milosrdná/smrti.“

Ono ukotvení, chybějící např. Střípkům

z Podještědí, nalézám také ve verších (ze sb.

Bumerang; 1986) s vypjatou expresivitou

zobrazujících společnost znormalizovanou

až ku vlastní nepodobě, ztrácející s ponětím

o smyslu existence také její cíl: „těch prase-

čích rypáků/je všude plno/Morový pach/za-

mořil hospodu./To popraskaly jitrnice/a vy-

vřel prejt/v těsném objetí/škvaří se sádlo.“

–soustředění na fyzis, na pouhý úkoj spo-

lehlivě zabíjí duši.

Z Pavlokova díla už editního si – možná

pro někoho překvapivě – nejvíce cením bás-

nických glos jeho Rosenek (1995): nedoře-

čenost našemu autorovi věru svědčí, v kra-

tičkém textu nehrozí rozmělnění vnějško-

vým gestem, abstrakcí (jež znehodnocuje ji-

nak odvážný pokus o aktualizaci biblického

poselství v Křížové cestě z r. 1997), didaxí,

plevelnými slovy. A pak také existenciální

úzkosti (vyrůstající z vědomí vlastního ži-

votního času a z povědomí o stavu společ-

nosti /nejenom naší/), jež našla odraz v ne-

jsilnějších verších poslední Pavlokovy sbír-

ky Na dosah (1998) – včetně zde přítom-

ných motivů individuálního zániku před-

cházejících motivy zániku kultury, civiliza-

ce („Mráz se zubí/z pohřebního vozu/v no-

ci slyším/jak toulaví psi vyjí;“ „...naše

loď/s orchestrem na palubě/na prahu Nia-

gary!“): na útěku před tradicemi a Bohem,

před jimi určovanými způsobem života, me-

zilidskými vztahy, morálkou. 

Daná témata s sebou občas také přiná-

šejí popisnost, která se zvrhá až ve výklad

(v němž má učitel přednost před básníkem):

„Svou hadí kůži/svlékalo mládí/v trnitém

křoví/daleko lidských cest.“ –jde o metafo-

riku sice působivou, ale tíhnoucí k hodno-

cení věcí stojících mimo básnický obraz

(=dějinné i osobní zkušenosti lyrického sub-

jektu v čase jeho dozrávání). 

Nicméně je toto vyváženo působivostí

silně autobiografických básní vznikajících

na samém konci Pavlokova života (ve chví-

lích počínající se těžké nemoci). Téměř sym-

bolicky se Pavlokovo dílo (mimo jiné) uzaví-

rá Betlémskou trilogií – navazující možná

na pozdní Demlův Triptych (vlastně posled-

ní básnickou skladbu, jež vyšla ještě za De-

mlova života).

Škoda jen, že v daném souboru byla

otištěna toliko jedna jediná Pavlokova pró-

za. Máchovo umírání tematizující Básníko-

va smrt (původně součást stejnojmenného

samizdatového strojopisného povídkového

souboru z r. 1950) s umně rozvedenými

vazbami intertextovými i věrojatným podá-

ním rozvichřelých (a přece logiku nepostrá-

dajících) představ umírajícího génia české

poezie v nejsilnějších místech textu (meta-

noia v předpokoji smrti) připomene prózu

Čepovu, rytmus textu je ovšem – poněkud

po básnicku – dán nejen střídou představ

a promluv, ale také úseků syntaktických,

jich učleněním (počtem slov a slabik v nich,

rozložením slovních přízvuků a složením

hláskovým). Dokládá tak, že Bohumil Pav-

lok mohl býti mistrem také dlouhých řád-

ků. Básníkem prózy.

Přestože je tedy soubor Slovo jako zrno

(vycházející díky podpoře jeho  rodné obce)

více než důstojným připomenutím méně

známého básníka katolické orientace

z okruhu Rotreklova Velikonočního almana-

chu poezie, zbývá ještě mnohé doříci: nejen

zpřítomniti Pavlokovu tvorbu prozaickou,

ale také plně poznat Bohumila Pavloka jako

literárního kritika (zejména v časopisecky

publikovaných textech z let 1945–1948; kri-

tické práce polistopadové jsou spíše už jen

přátelským připomenutím kolegů – básní-

ků).

Ivo Harák

Poznámky
1 Bohumil Pavlok: Slovo jako zrno (Život a dílo básníka

a spisovatele Bohumila Pavloka), Obec Řepiště – Na-
kladatelství Tilia, Řepiště – Šenov  2009 
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J
akub toho cyklistu předjel v 11.22.

Na kole směřoval ke hranici Rakous-

ka, byl pátek a vybral si dovolenou.

Sólo bez partnerky, říkal tomu Jakub. Na

květen panovala neobyčejná vedra.

Neměl obvyklou cyklovýstroj, protože ji

nesnášel, přilbou ale nepohrdl. Ta přilba zá-

řila bíle. Ještě ráno měl i lehkou bundu, ale

dávno ji nacpal do batohu. Šlapal a šlapal

v tenkých teplákách a triku značky Nike.

Sluníčko pálilo. Už hezkou chvíli naprosto

nikoho nepotkal. Stoupal zrovna do zatáč-

ky, když si uvědomil, že dohání toho cyklis-

tu. Předjetí ve stoupání nevyšlo, a když sjíž-

děli mezi smrky, tak zase cyklista podstatně

zrychlil. Jakub ho předjel teprve na rovince.

„Zdař,“ broukl a podíval se doprava. Odpo-

vědi ani přívětivého kouknutí se nedočkal.

Jen temna brýlí. No, a co?

I tak je hej. I tak se rozhlížel po světě

zvesela a všude se zelenaly zalesněné kopce.

V srdci jásal, šlapal o sto pryč a začal si poh-

vizdovat. Po mostě přefrčel hluboké údolí,

za kterým udivil nápis Hřbitov pro teriéry.

Někdo to vyryl do branky zpustlé zahrady.

A co má být? Radši sleduju v plným sluníč-

ku prostřední čáru na silnici a sním o tom,

co zrovna dělá Monika. A ve sluchátkách na

uších Ritchie Blackmora. Zpíval s ním zrov-

na píseň Mad Dog, Šílený pes, a silnici před

sebou vnímal pořád méně ostře. Škublo

s ním, když ho začal předjíždět ten cyklista.

Je to stále stejný brejláč? Jakub instinktivně

zpomalil a sledoval před sebou nějakého ji-

nocha ve smolně černé přilbě, ale co ten

kluk vyvádí? Zpomaluje!

Zpomalování pozoroval Jakub netečně,

ale neutekly mu tři zvláštnosti.

1. Elasťáky měl cyklista něčím pokrope-

né.

2. Na záda se cizinci lepil kus prastaré-

ho dresu se zbytkem nápisu ÍRU, jako by

tam předtím stálo PIJU SÍRU.

3. Dres byl něčím divně rozrytý a na

jednom místě prosvítala kůže. Zrovna si to

uvědomil, a kůže zmizela pod lehkou oran-

žovou bundou. Jakým to kouzlem ji zvládl

ten kolega tak svižně natáhnout? A co ve-

dro? Jemu to nevadí? Zezadu na bundě stá-

lo: Jorika.

Zvláštní. Zrovna tak se jmenovala Jaku-

bova bývalá partnerka. A tenhle stejno-

jmenný mameluk mě brzdí a blokuje mi ži-

vot zrovna jako kdysi ona, říkal si Kuba

a slovo Jorika mu zrudlo před očima jako

v býčí aréně. Začal Joriku podruhé předjíž-

dět. Uháněli bok po boku. „Zduř!“ povídá

Jakub. Cyklista nereagoval. Jakub se zařa-

P
aralel
ní m
yšlení

Ivo Fencl

Duel



www.dobraadresa.cz • 2013 • 10 • 63

dil před něj a prvně ho napadlo, jak je tu sil-

nice hrozně opuštěná. A co ten detail? Ja-

kubovi nešel z hlavy, bylo to klíště. A taky

snubní prsten. Na ruce dívky. Bože, vždyť je

to holka! Je vysportovaná, ale je tady a míří

jako já ke hranicím. Šlape a šlape. „Tú!“

ozvalo se. Takže ona disponuje i trubkou.

„Tú,“ ozvalo se znova.

„To si snad děláš prdel,“ zamručel po-

baveně Kuba, ale Jorika zase: „Tú!“

Najednou si nalevo, za lesem v dáli vši-

ml vysílače pro mobilní spojení. A ten vysí-

lač se zdál křivý. Radši se znovu díval na

silnici. Před chvílí jsem minul ještě jeden

hřbitůvek, uvědomil si, a tentokrát na

vchod někdo vyryl slovo PLAZI. Halucinace

z horka? Už holt jo, kamaráde, zašeptal si.

A slunce pálí jen! Pro Krista, vážně tam stá-

lo Jorika? Rudě? Znovu ho začala předjíž-

dět. Zamračil se a pozdrav zdař už Jorice ne-

věnoval. O co ti jde, ty kundo? pomyslil si

ve vší slušnosti. Mě neožulíš. Ani mě nesve-

deš. Ne, nikam z cesty nesvedeš. Přesto mu

zase už dětinsky předváděla zadek a zniče-

honic začala brzdit.

Kdyby taky nestiskl brzdy, vězeli by

v sobě. Unikli tomu, ale jenom o pár deci-

metrů. A Jorika zase šlapala jako zjednaná.

Kriste pane, jebe jí? zvažoval. Hej, ty kryso!

Stůj! Chlap, ten patří na čelo! Naše plémě

po generace vedou ženské, vlastně od pra-

věku. A přiblížil se za Joriku. Ale taky se blí-

žila nepřehledná zatáčka. A co? Nevadí!

Jízdní pruh je širokej. Do toho! vybočil.

Jenže i Jorika vybočila. Mrcho, jebe ti?

Skoro do ní vrazil. Pak se jako beránek vrá-

til ke krajnici. Taky jezdkyně se vrátila. Ja-

kub si stále ještě nechtěl připustit, co se ta-

dy odehrává. Protože měl otázku. Vybočila

jsi náhodou? Anebo proč? Dospáváš, holka,

za jízdy nějaký sex? uvažoval horečně. To

mě podrž! Co jsi zač?

Asi to byla jenom náhoda, usoudil za

chvíli. Ale být já nějakým kamiónem, už

bych tě, ty krávo, rozšmelcoval na maděru.

Dávno. A znovu začal cizinku předjíždět,

tentokrát úplně divě. Zase vybočila a zahra-

dila mu cestu. Kriste, ty děvko! pokračoval

ve vší slušnosti. Tak ty mě tedy kurevsky

mícháš! odfukoval. Nebo si snad, lásko,

myslíš, že ti nedám na prdel? A rozhodl se:

Ujedu jí. Jo! Ale stejně! Není to neuvěřitel-

né? S ničím podobným se ještě nikdy od

svého narození nesetkal.

Šlapal rychle, ale udržoval bezpečný od-

stup. Předjíždět začal s velkou rezervou.

Tak, a mám tě. Jorika tentokrát nevybočila

a dokonce vypjala levou ruku. Doleva. Ach,

co to dělá? Ona mi mává? Co to znamená?

Aha. Asi to znamená: No, tak, frajere, frč!

Chtěl tedy frčet. Ale místo toho zmáčkl brz-

dy, až se zablokovaly, a strhl bicykl na kraj.

V protisměru prosvištěl ďábel. Tedy šedý

motorkář. A ta ďábelská cyklistka ďábla jis-

tě viděla už chvíli.

Otevřenou pusou lapal po dechu a zře-

telně slyšel buchot vlastního srdce. Tfuj!

A buch. Tfuj! A buch. Chtěla mě zabít. To

jím otřáslo. Chtěla mě zabít. Nebo se pletu?

Možná jsem gesto blbě pochopil. Možná to

neznamenalo předjeď! Možná to znamena-

lo: Líbíš se mi. Nebo to znamenalo: Chceš se

podívat? Určitě mě, ta potvora, dávno vy-

hodnotila, jako já ji. A jsme si kvit. Ale to

mě tedy poser, udělalo se mu najednou

špatně. Páni! opakoval v duchu. Páni! To je

fór. Pomalu jako v tom filmu o autě s cister-

nou. Ale co? Jsou to všechno jenom náhody.

Všechno jenom náhody! A souhra okolnos-

tí.

Nebo ta děvka skutečně chtěla, abych se

zabil? Páteční dopoledne pokračovalo za

šplíchání potu a oboustranného vzpírání

pedálů. Rovnal si myšlenky. Co se tu děje?

Ta paní se možná ráno jenom pohádala

s amantem, ale neměla by to tahat za řídít-

ka. Dostala jsi od svého milého kopačky, ty

má sladká prdelko? Ale vybavil si vlastní

ostrou hádku se skutečnou Jorikou, než se

veškerou silou vůle uklidnil. A odteď budu

chladný, odteď budu studený jako kámen.

Jako Howard Philips Lovecraft. Protože ta-

dy v těch kopcích vůbec nic zlýho nečíhá!

Usmát se ale nedokázal. A sňal sluchátka.

Minuta za minutou ubíhaly, zatímco po sil-

nici stíhal Joriku a vzpomněl na vlastní

trumpetku od Moniky. Dárek, který ještě

neužil. „Tú!“ udělal. Začal předjíždět.

Jorika vybočila. Vybočil víc. Taky Jorika

se sunula doleva. Čím se vlastně kouká do-

zadu? nepochopil. To je jako v hororu. Ta

bestie musí mít někde instalované skryté

zrcátko! A za každou cenu chtěl předjíždění

skončit, protože oba svištěli úplně v proti-

směru, ale nakonec se zbaběle vrátil. Taky

Jorika se vrátila. „Krávo!“ Šlapal, zíral tem-

ně do krvavého nápisu JO-RI-KA, slabikoval

jméno znovu a znovu a ptal se: Na co si to

hraješ? Ti haraší? Protože tohle se jinak vy-

světlit nedá. A co by tomu asi řekl Jan Tles-

kač? A co Monika? Upřeně zíral na Moni-

kou darovanou trumpetku. Jak by Monika

reagovala? Tútala by? Do kdy? Donekoneč-

na? Nebo by alarmovala mobilem policii?

Upřeně koukal Jorice na zadek a náhle si

uvědomil, že se zběsilá cyklistka zapomněla

u prostřední čáry.

Aha! Vezmu tě zprava, obludo! Anebo

ne? Nebo mě zvládneš vytěsnit jako vzpo-

mínku až do příkopu? A najednou to po-

chopil.

Ona je toho schopná! Je toho schopná.

Vepředu oba čekal táhlý, strmý kopec. Dal

se do toho, což rozhodně nebyl žádný sex,

a v polovině svahu ta ženská mašina koneč-

ně polevila a Jakub mohl začít předjíždět.

Nebo nemohl? Aniž se Jorika ohlédla,

škubla řídítky a její kolo vybočilo, ale Jakub

byl rychlejší, dostal se dopředu a šlapal

a šlapal. Což tedy opravdu nebyl sex. „Krá-

vo,“ zopakoval, když ji míjel.

„Tú!“ dodal i trumpetkou. A i za Moni-

ku. Chtě nechtě se hystericky rozesmál.

Tak, a teď si polib tu svou krásnou prdel,

babičko! přehoupl se ladně přes hřeben sil-

nice.

Uviděl ale jen samotu a dál a dál se táh-

ly lesy. A co? Opět si nasadil sluchátka. Po-

slouchal písničku Stormbringer a bouři

skrýval taky v sobě. Okolní kraj úplně zmrt-

věl a Jakub se instinktivně ohlédl.
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Jorika svištěla předním kolem hned

vedle jeho zadního. I ve vedru měla na puse

černý šátek jako Calvera a stále nesundala

brýle. Zrovna projížděli další táhlou zatáč-

ku. A dost! Jakub se rozhodl se, že zastaví.

Ale jak? Tu fúrii přece mám v nejtěsněj-

ším závěsu. A vlastní vztek ještě blíž. Najed-

nou si uvědomil, že on sám na Joriku mává.

Co to znamená?

Předjeď! Jenže ona nepředjede. Asi je ší-

lená a hodlá mě opravdu zabít. S pískotem

projeli další zatáčku a uviděl spásný nápis:

LORENCOVA KAVÁRNA.

LORENCOVA KAVÁRNA, četl znovu Ja-

kub. Klesání končilo a přestal i šlapat. Ris-

kantně sjel ze silnice a ve vysoké rychlosti

se ocitl na jílu, kam i málem sletěl po nose,

ale udržel se v sedle jako ten Yul Brynner ze

Sedmi statečných. A Jorika?

Mihla se okolo a pokračovala silnicí

k rakouské hranici, zatímco Jakub stál na

místě vzrušený, oči zavřené, naslouchal

vlastnímu tepu, myslel na vzdálenou Moni-

ku a nasával divně mastný vzduch.

Právě jsem byl skoro zavražděn. Pří-

zračnou cyklistkou. A to nebyl sen.

Aby se uklidnil, pokusil se recitovat bá-

seň Ostrava stylem Jiřího Wimmera, ale nic

platné, mohl tu mít ode dneška pomníček.

Mohl jsem tu mít ode dneška rov. Nebo ce-

lý další hřbitůvek v pořadí. Psi, plazi... a li-

dé.

Nebo se mi všechno zdálo? díval se Ku-

ba na kavárnu. Okna připomínala temné

dívčí brýle. Upustil kolo jako bezpohlavní-

ho kamaráda a skoro štítivě si sňal i přilbu.

Promočený potem škobrtal ke schodišti.

CYKLISTKY VÍTÁNY, stálo tu.

Další fór? Nebo i kavárnu vede šílenec?

vybavil si památný motel Normana Batese

z Hitchcockova hororu Psycho. Přesto

vstoupil.

Liduprázdno. S očima upřenýma do je-

diného bodu (nápis WC) mířil jako námě-

síčník ke dveřím, na kterých měli nakresle-

ný veliký šroub. Vstoupil, zaklapl za sebou

snad víko rakve, aby se opláchl, a když si

omyl obličej, znehybněl jako socha. Zíral do

zrcadla a nakonec přikývl. A slunce pálí

jen... A stínu šmouhu šedivou... zaleh jsem

pod sebou, hrálo odněkud rádio Greenhor-

ny.

Tasil cosi ostrého. Hřeben. Učesal se

a směrem do nitra zrcadla dodal: „Hele, to

mluvíš se mnou?“ A potom odpověděl sám

sobě: „A s kým jiným? Vždyť jsem tady

sám!“ Ale člověk nikdy neví, blesklo mu

hlavou. Člověk nikdy neví. A z našeho svě-

ta, který všichni zdánlivě tak perfektně zná-

me, zrovna v tu chvíli odkvačila dlouhá sa-

da záruk. A všecky najednou. A Jorika? No,

asi míří na hranice. Terorizuje někoho dal-

šího. Kam čert nemůže, strčí ženskou. A co?

Hlavně, že je v tahu. Asi už daleko. Zrovna

jako má bývalá holka. A usmál se spokojeně

do zrcadla. Jestlipak tady mají Red Bull? Vy-

šel z WC a to, co spatřil, ho takříkajíc při-

mrazilo. U baru seděla Jorika.

Zezadu stále vypadala pořezaná. Asi ja-

ko noční můra z Elm Street, ale zdála se

i pružná. Jako kočka. A opět četl písmena: Í-

RU. Do Prčic, jela snad někdy Závod míru?

Pokud jela, teď trčí tady a chlastá. Přilba ni-

kde, vlasy rozpuštěné...

„Co si dáš?“ uslyšel chlapský hlas - a Jo-

rika už najednou neseděla nikde.

„Red Bull,“ řekl Jakub barmanovi a za-

mžikal očima.

„Red Bull? Nemáme... Nebo snad něja-

ký vidíš?“

„A co tedy máte?“ zeptal se nakvašeně.

„Red Blood. Hotovou dobrotu. A při

tomhle sexy jaru bych ti ten alko-dryák do-

poručil, mládenče.“

„Jo? Ale jsem tu na kole.“

„Jo? A na kole tě někdo bude kontrolo-

vat, posero? To si opravdu myslíš?“

Ten barman byl divný. Držel ostře oře-

zanou červenou tužku a sledoval Jakuba

úkosem podle smrduté utěrky a skrze bles-

kurychle leštěnou skleničku.

„Sorry, pane,“ změnil barman zničeho-

nic tón. „Zkoušel jsem si humor. Dryák to

je, ale samozřejmě ne-al-ko. Jako ta čistá
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krev panenských dívek z okolí,“ zasmál se

onen džentlmen.

Jakub se opatrně napil. Bože, myslil si.

Není to vážně lidská krev? Dostal se ke dnu

skleničky a dal si druhou. „Chcípl tu pes?“

zeptal se osvěženě. „Vy krysy! Co vás tady

živí?“

„Joriky.“

Možná se kuba přeslechl? Dopil a usly-

šel (a to se nepřeslechl): „Máš to gratis.“

Ale Jakubovi se bohužel zdálo, že barman

ještě dodal: „Ona to už jedna Jorika zapla-

tila.“

Radši cvoka za barem opustil a usedl

stranou ke stolečku. Hranolky a sekané ku-

sy bifteku mu donesla hezká servírka. Při-

pomínala zpola Moniku, zpola Joriku, ale

slyšela na jméno Laura.

„Lauro?“ zeptal se Jakub.

„Ano?“

„Prosím vás, co ty cyklistky?“

„Jaké cyklistky?“

„No, cyklistky vítány.“

Roztomile se rozesmála: „Aha, vy mys-

líte nápis na dveřích? Žert.“

„Váš?“

„Ne. Lorencův.“ Její palec se otáčel k ba-

ru přes servírčino nahé rameno. „Rádi tady

žertujeme.“

„Aha,“ řekl Jakub. „A neseznámili jste

se, vy dva, takhle náhodou na kolech?“

„Trefa,“ řekl barman Lorenc s rukou na

Lauřině rameni. „Dneska už samozřejmě

jezdíme pro zásoby vozem. A vlastně jsme

i zdejší patrola.“

„Cože?“

„A domobrana.“ Barman se zasmál

a sklonil se k Jakubovi. „Ty to pořád nechá-

peš, co? Ale ona je to pravda.“

„A co?“ zeptal se Jakub.

„Ona je to pravda, hochu, že policajti

tuhle silnici zrovna dvakrát nemilujou.“

„A proč ne?“

„Protože se tu vyskytuje až moc...“

„Radši zkrátka pokutují kamióny,“ sko-

čila mu Laura do řeči. „A kamióny, ty musej

už roky jezdit jinudy.“

„A oba máte poměrně dobrou náladu,

ne?“ polkl Jakub maso a pomyslil si sebe-

středně: Že by jim tu náladu zvedla rozpuš-

těná prázdnota, kterou jsem právě vyplnil?

Zničehonic si totiž přisedli a Laura vyprávě-

la o vysněném Rakousku a jak to za hrani-

cemi vnímala asi tak před třemi lety.

„Ale nedojela jste tam, co?“ řekl Jakub.

„Ani nedojedu,“ usmála se. „Nechci.

„A zatím spolu zůstanem, co?“ přivinula se

k Lorencovi, zatímco je Jakub sledoval sko-

ro nostalgicky. Nakonec spontánně proho-

dil: „S Monikou bychom taky jednou chtěli

provozovat něco jako kavárnu.“

„Jo? A co budete jíst?“ odpověděla Lau-

ra otázkou.

„A co budete jíst?“ Skutečně se tak Lau-

ra zeptala.

„Už nic,“ odpověděl Jakub a zvedl se,

ale na předloktí najednou cítil Lauřinu ru-

ku.

„Počkejte. Vezměte si tohle,“ vtiskla mu

do dlaně křížek s jakýmsi plamínkem.

„A proč?“

„Suvenýr.“ Políbila přes hosta barmana

a chvíli nato už host Jakub odevzdaně ode-

mykal dvanáct kilo těžké kolo. Přilbu zaho-

dil do suché trávy a tetelícím se vedrem sil-

nice, která zela prázdnotou, pokračoval

v cestě k celnici. Ale za první zatáčkou začal

ihned brzdit, zastavil a jen zíral. U krajnice

čekala Jorika.

Vítr jí čechral vlasy, a kdyby Jakub strhl

svou pomyslně nekonečnou paží Joričiny

brýle, uviděl by nejspíš prázdné důlky mís-

to víček a pavučiny z prázdné lebky povlá-

vající jako záclonky přes ony díry. A z knof-

líkových dírek, nosu, pusy a uší by se drala

bystřina pavouků. „Túúú!“

Milimetr od Jakuba prosvištělo modré

Audi.

Tak to bylo o fous! uvědomil si příliš po-

zdě a šupem se stěhoval za krajnici. Zase

mohl zemřít.

Tu jej těsně minul i jaksi zoufale spur-

tující cyklista, ale Jorika se za tímto cizin-

cem ani nepodívala a čekala u kola, takže

Jakub pochopil další vrstvu osudu: Vysky-

tuji se v zóně, kde smějí hranici překračovat

všichni kromě mě. A tato zběsilá cyklistka?

Bude to šlapka, opakoval si. Bude to nějaká

leprou prolezlá, šílená šlapka. A vybrala si

z nějakého iracionálního důvodu čistě mě.

Ostrakizace. Potom si přes hlavu rázně pře-

táhl tričko značky Nike a nacpal ho do ba-

tohu.

Cyklistka se nehýbala. I v horku půso-

bila chladně. Byla jako stín. Bylo to šeré

i půvabné šílenství a nabývalo na síle, ale

nešlo o sílu dobrotiska. A Kubík? Sice se

právě do jisté míry uvolnil v kavárně, ale

přesto ho právě rozbolela hlava. Navzdory

bolesti naskočil na kolo.

Jorika Jakuba napodobila jako nějaká

pavoučice z hororu. Jakub se hnul - a taky

Jorika sešlápla pedály. Tak zastavil, ale taky

Jorika zastavila. Kousl se do rtu. To už ne-

napodobila. Ale představil si, že se mu zni-

čehonic zakusuje do ramene a říká. „Pro-

miň! Spletla jsem si tě s jablkem.“ Byli koč-

kou a psem! Rozjel se.

I Jorika se rozjela. Ani jeden ale nespě-

chal. Zrychlovali, ale zvolna. Zdánlivě syn-

chronně, i když Kuba provokatérku ve sku-

tečnosti dojížděl. Najednou začala ukazovat

doleva. Můžeš, no, tak, předjížděj.

Kam oko dohlédlo, k modrému nebi tr-

čely jen zalesněné kopce, a ti dva ujížděli

bok po boku dlouho, velmi dlouho, až se

Jakub konečně ocitl v čele pomyslného pe-

lotonu. Registroval na těle kapičky potu

a chladily, a když se ohlédl, otřásl se hrů-

zou, ale tentokrát i uspokojením. Přesně po-

dle očekávání se Jorika přibližovala jako dé-

mon, a to, že se její úmysly znovu potvrdily,

ho plnilo jistým zadostiučiněním. Nato vy-

užil přehazovačku a zrychlil. Tak! A teď co,

ty svině? Předjedeš mě? Ojedeš mě? Tak co

bude? Mihl se okolo neznámého cyklisty.

Byl to stejný mladík, jakého už potkali,

stál u cesty jako solný sloup a civěl do

prázdna. Něco chlemtal pod převislou větví

a zapínal si zip u kalhot. Až pozdě Jakuba

napadlo: Měl jsem ho oslovit! Poprosit o po-
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a co jsem tady vlastně hledal? A copak ne-

chceme - já a Monika – dítě? A proč stál vy-

sílač nakřivo? Nebo se mi to zdálo? Řetěz bi-

cyklu se protáčel přes nejmenší kolečko,

z Jakuba lilo a říkal si: Nebudu se bát niče-

ho zlého! Nebudu se bát ničeho zlého! Jako

prosťáček přesvědčoval sám sebe, že ho ni-

kdy žádná divá žena nepodlomí a ani ne-

předhoní a pojednou si povšiml, jak se po

děsivé štěrkové cestě napravo blíží další cyk-

listka!

Podobala se Jorice. Z dálky. Jen podo-

bala? Je to Jorika! „Tú!“ vyloudil Kuba hys-

tericky z Moničiny trumpety a v rychlosti

světla se šokovaně obrátil, čímž riskoval

pád. Stejná Jorika se blížila zezadu!

Znovu se podíval před sebe na štěrko-

vou cestu děsu a spatřil modré Audi.

Cyklistka už tam nebyla. Asi jsem si ji

spletl s autem. A to auto se vřítilo před Ja-

kuba - a on se mu s hroznou hrůzou tak-tak

vyhnul. Přehodil na větší kolečko, protože

silnice úmorně stoupala i spolu s jeho tla-

kem. Věřit nemůžete nikomu! Věřit dneska

nemůžete nikomu. Znovu přehodil, a zno-

vu, až to dál nešlo. Ohlédl se. Jorika ho do-

tahovala. Náskok mizel. Definitivně. Blížila

se, aniž na ní postřehl sebemenší úsilí. Audi

jelo skoro spojenecky vedle ní a... Za minu-

tu zařvu: Už mě drží!

Chytí mě má vlastní bývalá. To ho dep-

talo. Místo, aby dál plival, začal sliny poly-

kat a měl pocit, že chrchlá krev. Že ji

chrchlá jako mrtvola. Jako zombie. Copak

jsem si prokousl jazyk? Z podpaží mu na bo-

ky stékal chladný pot. Objala ho iracionální

hrůza. Modré Audi a dva bicykly tvořily při

pohledu z nebe tři body, a ty body znázor-

nily obličej nestvůry, který se právě pře-

houpl přes další horizont.

Objížďka! četl Kuba na ceduli, ale neza-

točil se šipkou a radši vletěl jako kulka me-

zi dvě zábrany. Objížďka? Jakápak objížď-

ka? Na kole můžu kamkoli. Chvíli doufal,

že ho ta stíhačka nebude honit za zátaras,

ale to se šeredně přepočítal. Řítili se po jem-

ném štěrku, ale nikdo nikde nepracoval
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moc. Ale ne! Poradím si sám. Prosvištěl pod mostem. Poo-

točil obličej za sebe a viděl, co viděl: rozevlátá jezdkyně

v temných brýlích dotahovala náskok.

Zbledl. Úzkostlivě se díval kupředu. To je moc. Probo-

ha. Kdy přijde vesnice? Kdy? A kam se poděly hřbitůvky?

Ani ty už nemám. A kde zůstali lidi? Copak tu není ani je-

diná bezpečnostní agentura? Překonal se, znovu se ohlédl

a v duchu opakoval: Nejsem zbabělec, ženský mám rád.

Nejsem zbabělec a ženský mám rád. Přesto se víc opřel do

pedálů. V hrůze. To Jorika ze mě udělala šílence, napadlo

ho. Ach, jak to? Na začátku ji přece miloval. Taky ona mě,

věřil. Proč by mě teď honila? Proč by mě teď škrtila? Pro-

tože jsem ji zradil?

Vpravo si vedle borovice všiml otřískané, vyprahlé

boudy. Nad sádrové trpaslíky před boudu někdo zvesela

napsal: Jasmíniny slzy a Joričiny květiny. Kuba se okolo

mihl. Anebo tam stálo pouze Květiny? A teprve dodatečně

si uvědomil i další: Pod slovo květiny nastříkal nějaký sp-

rejer dodatek: A věnce. A Jorika?

Již pracovala jen pár centimetrů za Jakubovým ohnu-

tým hřbetem. Doháněla ho. Do Prčic, nebylo to lepší se ti

koukat na zadek? myslil si a drtil dlaněmi řídítka, když mí-

jel ceduli Práce na silnici.

Následovaly nárazy. Přenášely se do ramen i dovnitř

do hlavy a Kuba snil, že po něm Jorika natahuje zezadu

spár, a tak skončí jejich společnou jízdu. Pekelnou svat-

bou. Neodvažoval se ohlédnout. Jen šlapal, potil se a drko-

tal bicyklem po nerovném povrchu, jako by nahrazoval dr-

kotání vlastních zubů. Tu se ho zmocnila další zlá předtu-

cha: Píchnu.

Píchnu a Jorika mě obalí ze všech stran jako obří pi-

javka a vysrkne mi z útrob veškerou červenou krev. Ach,

chci pít! Tu přešla poškozená vozovka v mírově hlaďounký

asfalt. Jakub se ohlédl a hle: Jorika se kupodivu nepřiblí-

žila.

Ale nezůstala ani pozadu. Neviditelnýma očima je sle-

dovaly řasnatě lesnaté vršky. Kuba prosvištěl jako dobře

promazaná raketa další mírnou zatáčku, aby vletěl do ale-

je temnější než kaňon z hororu. Z nosu smetl místo nudle

smradlavou větvičku obalenou potem a lekl se, když z ale-

je vystřelil zase ven do prázdna. Silnice před nimi se krou-

tila do kopce. Měl dost. Kočka a myš! Běda. Už to zápolení

nechtěl. Kéž bych se pootočil a uviděl Joriku jako tečku na

dálném obzoru, napadlo ho a příliš jednoduše se domní-

val, že taky v jeho životě náleží bývalá partnerka za hori-

zont. A vždyť chodím s Monikou! A vždyť tu dneska šlapu

na kole i pro Moniku, nebo ne? Proč jsem si bral to volno
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ohlédl

a hle: Jorika

se

kupodivu

nepřiblížila.
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a Kuba se soustředil na hrboly a ptal se: Kdy

to skončí? A co to šmolkové auto? Fata mor-

gana, zlá víla? Ohlédl se.

Audi nikde. Jorika? Všude. A přece jí

ujedu, přehodil a přišlo mu, že ho Joričin

démon pronásleduje už léta letoucí. Ale jak

stoupali, získával náskok.

Jo! Vedu, ale musím ještě přidat. Ještě

víc. Ták. Opřu se do toho. Jo! Žádná ženská

nic nevydrží, vzpomínal i na Moniku, i na

Joriku, a kéž už bych ležel vedle...

Vedle které vlastně? A copak jsem si

vztahu s Monikou až doteď nevážil? A proč

každý hledáme důvody pro vlastní postiže-

ní? Vesmír je přece lhostejný, to už věděli

Howard Phillips Lovecraf i Edgar Allan Poe.

Trest nemusí mít důvod. A registroval hrů-

zu, ale i vzrušení z jízdy.

To mě vážně honí šlapka? Nesmysl! Pro-

tože prostitutky vydávají energii jinak. Ne-

konečné stoupání nekončilo, až Kubovi na-

jednou došlo, že nemůže dál. Přesto se ne-

chtěl vzdát.

Anebo jo? Kapitulace? Bál se zastavit

a bál se pravdy pod brýlemi i těch pavouků.

Hm, a co skočit z kola do kapradí a pádit

skrz lesy až do Rakouska? Jakpak by proná-

sledovatelka reagovala? To nikdy nezjistím,

uvědomil si, protože jsem otrokem vlastní-

ho kola. Neopustím ho. A tak pokračoval.

Metr za metrem. Dokaž to, dokaž! Kopec

končil a on se ocital na vrcholu, kde otočil

krk.

Jorika ho pochmurně doháněla.

Ale nedožene. Hej, ty pode mnou, to ty

jsi mé kolo - a my dva to dokážem, oslovo-

val bicykl, jako by jeho rámem proudila je-

ho vlastní krev, a měl pocit, že se mu hlava

rozskočí jako usmažené vajíčko. Z mozku

mu vykukovaly hřebíky, ruce mu zchromly

a oddaně srostly s řídítky. Dokážu to. Na-

jednou byl nahoře.

„Hú!“ vykřikl a sjížděl, ale ne sólo. Sjíž-

děli oba - a Jakub si v tom okamžiku chlad-

ně pomyslel: Pro tu bestii je to jako orgas-

mus. A rozklepaly se mu ruce. Vůkol se táh-

ly jenom divně zalesněné, divoké pahorky.

Nic víc. Kam jsme se to dostali? Je to správ-

ná silnice?

Najednou spatřil značku Zákaz vjezdu

cyklistů, přímo u cedule parkovalo modré

Audi a vpravo stál barman z Lorencovy ka-

várny.

Nalevo klečela Laura. Měl pocit, že má

na sobě černou sukni. Oba drželi hořící kří-

že. Jen další sen?

Mihl se okolo onoho obrazu a slyšel dva

dechy. Svůj a Joričin. Prolnuly se. Už mě dr-

ží! pochopil – a zatmělo se mu před očima.

Po nekonečné chvíli otevřel Jakub oči.

Spočíval na zadním sedadle osobního

auta, a to před nějakou velikou ledničkou,

o kterou se ale nezajímal.

„Co se to stalo?“ oslovil řidiče i jeho

hezkou spolujezdkyni.

„Už je po všem,“ řekl barman. „Jako

vždycky.“ A Kuba uslyšel charakteristický

smích servírky Laury

„Po všem?“ zeptal se. „A co Jorika?“

„Joriku máme,“ řekla Laura a barman

dodal: „Dej si.“ Přes rameno Jakubovi podá-

val nějaký kalíšek. Nápoj značky Red Blood.

„A není na tom nic,“ dodal a zapálil si ciga-

retu. „Nebyla první a nebude ani poslední.“

A Laura, která se taky napila, se zakuckala

a dodala: „A bude ti to znít jako dětská bás-

nička, Jakube, ale zdejší Joriky se vždycky

vracejí. Bohužel. Vracejí se a ponořují do

zdejších hlubin s veškerou nadějí civilizace.“

„A kdyby to nedělaly?“

„Lidský svět by dávno kvílel v šílený

hrůze. Anebo mi, ty Kubo, nevěříš?“

„Ne.“

„Uvěř,“ zasmál se barman Lorenc.

„A jsi teď taky vymítač. I když ne ďáblů.

I když Jorik.“

A Laura s úsměvem dodala: „Přesně

tak. A všecko tady na cestě jednou povstalo

z prachu a musí do prachu zase padnout

pod naší řeznickou sekerou, Kubo. A člověk

skutečně nikdy neví, nikdy neví, a nikdy

nesmíš zůstat klidnej, protože se vždycky

můžou znova vynořit.“ Odmlčela se.

„Vždycky. Ale dneska ještě ne. Dneska se už

další Jorika nevynoří. A hlavně bude zase

co jíst, příteli.“ Vlasy jí vlály jako na něja-

kém čarodějnickém bále nebo sabatu.

„Že bude co jíst?“ zopakoval mechanic-

ky Kuba a Laura se najednou skoro vilně po-

usmála. „Jíst i pít. Cha. Tedy pro dnešek...

Ale děs dál číhá v hlubinách těchto kop-

ců, a zatímco kvičí i v nevinných dětských

snech, zasloužený zánik se jako prach snáší

na duše všech cyklistů tohoto světa a taky

na příbytky veškerých lidí.“

Vysvětlení k textu (z e-mailu)

Rád bych se zeptal, zda bych nemohl Dobré ad-

rese nabídnout tuto povídku, parafrázi stejno-

jmenného příběhu Richarda Mathesona, zfil-

movaného kdysi Stevenem Spielbergem. 

Je pravda, že jsem ji už nabídl sborníku

hororů, ale v první, krajně nevyladěné verzi.

Odmítli ji. Včera jsem s ní tady v Plzni vystu-

poval v galerii Artamo a pro tu příležitost

jsem byl donucen povídku znovu korigovat.

Neříkám, že je to nějaký skvost, ale je to při-

nejmenším kuriozita. Zvláště zezačátku po-

měrně legračně napodobuje předlohu, ve které

však šlo o dvě auta, že. Tady jde o mladíka Ja-

kuba a dívku s nápisem Jorika. A dál se děj

natolik odchyluje od předlohy, že mohu říct:

Plagiát to není, parafráze ano, ale velmi vol-

ná. 

Je tam i několik dalších citací, jak je už

mým zvykem, např. ten krátký monolog na

WC u zrcadla je samozřejmě z Taxíkáře. Na ji-

ném místě se hrdina zkusí uklidnit "Wimme-

rovou" recitací Ostravy. Atd. Richard Mathe-

son, autor původní povídky zrovna letos ze-

mřel, ale nápad jsem dostal už před deseti le-

ty, kdy jsem jezdíval na kole trasu Budějovice

- rakouská hranice, kde měla chalupu má

partnerka, než zemřela. Jezdil jsem tam za ní,

synem a jejími rodiči, potkával prostitutky

u silnice a prvně mě napadlo přepsat Duel pro

dva bicykly. Je pravda, že scénu u závor jsem

při přepisu vynechal, ale v původní povídce

rovněž nebyla.



68 • 10 • 2013 • www.dobraadresa.cz

O Spolku přátel

krásného slova

Spolek krásného slova vznikl oficiálně na

jaře 2003 v Hradci Králové. Za svůj vzor si

členové vybrali barokního literáta Jana Je-

ronýma Skriptoria, řečeného Škrabák, a po-

kusili se navázat na jeho literární a kulturní

odkaz. Cílem Spolku přátel krásného slova

je podporovat rozvoj literatury ve všech je-

jích formách a žánrech, zejména metodicky

pomáhat začínajícím autorům a všemožně

podporovat zájem mladých lidí o literaturu.

Vlajkovou lodí spolkové činnosti se stala li-

terární soutěž O Cenu Hradeckého Škrabá-

ka, jejíž pořádání spolek převzal po prvních

3 ročnících od jiné neziskové organizace.

Tato soutěž umožňovala mladým autorům

ve věku od 10 do 22 let vyjadřovat se pro-

střednictvím prózy, poezie i publicistiky.

V roce 2011 došlo k její inovaci na Škrabá-

kovy dílny tvůrčího psaní, které umožňují

systematičtější práci s mladými talenty.

Druhou výraznou složkou činnosti spolku

tvoří autorská čtení, dříve pořádaná ve Slu-

neční čajovně a krátkodobě v Literární ka-

várně Studijní a vědecké knihovny v Hradci

Králové, nyní pod hlavičkou tzv. Literár-

ních úterků. Žánrové zaměření tvorby čle-

nů je velmi pestré, od poezie, přes fejetony

a črty, pohádky, humoristickou prózu až

k fantasy a science fiction. Spolek také po-

řádá nejrůznější propagační akce s cílem

upozornit na svou činnost hradeckou veřej-

nost a rozvíjet zájem o literaturu mezi mla-

dými lidmi. Mezi nejúspěšnější patří kam-

paň Hradecká kapka poezie, zaštítěná slo-

ganem „Kapka poezie nikoho nezabije“, je-

jímž smyslem bylo probudit uvadající zájem

o poezii jako takovou a ukázat obyvatelům

Hradce Králové, že poezie není mrtvá. Čle-

nové SPKS vlastnoručně vyrobili více než

1000 ruliček v dárkovém balení a rozdávali

je v prostorách škol, knihoven, na úřadech,

vlakovém nádraží a v obchodních centrech.

Spolek přátel krásného slova má za se-

bou 9 let poměrně bohaté činnosti, během

kterých se podařilo zrealizovat 7 ročníků li-

terární soutěže a z každé z nich vydat sbor-

níček vítězných prací. Světlo světa spatřily

také 4 spolkové almanachy s ukázkami z dí-

la členů a dvakrát ročně je také distribuo-

ván literární e-zin Škrabopis. Mezi nejno-

vější výstupy patří zahájení vydavatelského

programu Škrabákova expedice, v rámci

kterého se v roce 2009 podařilo vydat kni-

hu Jaroslava Svobody Houbotlas aneb Hou-

bařův Hradec Králové a v roce 2010 fantasy

román Zuzany Hlouškové Čtyři klíče. Kníž-

ka Odpor je zbytečný, na jejímž vzniku se

podílí pětičlenný autorský kolektiv v čele

s Janem Hlouškem, je třetí publikací v této

ediční řadě a nejedná se zdaleka o publika-

ci poslední. Spolek do budoucna plánuje vy-

dání dalších titulů z pera svých členů i ús-

pěšných absolventů Škrabákových dílen

tvůrčího psaní.

Nový žánr – heslo

RE-PRE (real prediction = reálná před-

pověď) je nový žánr, který vznikl na

prahu třetího tisíciletí, když králové-

hradečtí autoři Jaroslav Svoboda a Jan

P
aralel
ní m
yšlení

„No to mě teda poser...“
Odpor je zbytečný
(vyd. Spolek přátel krásného slova o. s., Hradec Králové 2012)
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Hloušek zjistili, že se motivy jejich sci –

fi povídek začínají objevovat v reálném

životě.

(HESLO PRO VĚTŠÍ TAUTOLOGICKÝ

SLOVNÍK ZPRACOVAL MARTIN C. KUT-

NA)

Předmluva

„Zanecháš-li psa za soumraku v jeskyni, bu-

de tato za úsvitu prázdná.“  ŘECKÝ FILO-

ZOF PLATOTELES, ČERPÁNO Z APOLLO-

DÓROVÝCH KRONIK

Vážené čtenářstvo!

Pokud bych tuto předmluvu začal slovy

„KDYSI DÁVNO V JEDNÉ PŘEDALEKÉ GA-

LAXII“, vytanuly by každému na mysli svě-

telné probíjející meče, rytíři Síly v nepoho-

dlných pláštích s kapucemi padajícími do

očí, a kloktavě hučící hypermotory vesmír-

ných lodí, plujících v absolutním tichu me-

zihvězdného vakua – ne, nebojte se, tak da-

leko zatím nejsme. Příběhy, které se v této

knize odehrávají, se totiž dějí „VELMI BRZO

V JEDNOM BLÍZK0M SVĚTĚ“.

Ctěný čtenář si při čtení jednotlivých

povídek záhy povšimne některých společ-

ných prvků všech příběhů. Pro hlubší po-

chopení vzájemných souvislostí je vhodné

zde stručně představit především tu základ-

ní a nejdůležitější postavu, která se, (věrna

své filozofické tradici) nikde v žádném pří-

běhu osobně nevyskytuje. Tímto člověkem

je řecký filozof Platoteles (žil přibližně v pá-

tém století před naším letopočtem), který

mimo jiné stojí u zrodu konceptu „reálného

neskutečna“. V souvislosti s dalším Platote-

lovým dílem nebudu čtenáře unavovat me-

tafyzickým rozborem platotelovského psa

štěkajícího v jeskyni (vydává pes zvuk, když

v jeskyni není nikdo, kdo by ho slyšel?), ani

matematickým důkazem Platotelova čísla –

to vše si lze vyhledat v odborných publika-

cích. O Platotelově reálném neskutečnu to-

ho bylo publikováno nejméně, a přitom se

dle názorů členů našeho literárního spolku

jedná o nejúžasnější myšlenku, kterou je na

čase sdělit světu.

Již před námi, v sedmnáctém století,

se Jan Jeroným Skriptorius (český huma-

nistický učitel a vzdělanec, literární duch

Spolku přátel krásného slova) pokusil z pra-

chu zapomnění vytáhnout Platotelovo po-

jednání o reálném neskutečnu. Ještě ve vě-

ku téměř osmdesáti let živě korespondoval

s Bohuslavem Balbínem ve snaze oživit Pla-

totela v duchu Komenského pansofistické

vědy, díky čemuž se nám dochovala jediná

písemná zmínka o existenci tohoto starově-

kého génia. Skriptorius ve svém bádání do-

spěl k závěru, že Platotelovým žákem nebyl

nikdo jiný, než známý filozof Sokrates, a to

na základě sporu, který vedl se svým sou-

časníkem Démokritem o tom, že svět je

stvořen z nedělitelných atomů. Sokrates

mu tehdy – v duchu svého dějinami neprá-

vem zapomenutého učitele – kontroval vý-

rokem: „Milý příteli, tvrzením o nedělitel-

ném atomu si stavíte hranice svého uvažo-

vání a bráníte tak moudrosti v rozvoji. Ra-

dím vám – rozbijte pojem atomu a sledujte,

co se stane.“ Démokritos tehdy zvolal: „To

je nemožné, to vylučuji, tvrdím, že atom je

základní a nedělitelný!“ A Sokrates rozmlu-
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vu uzavřel typickým platotelovským způso-

bem: „Ano, souhlasím, že je to logicky ne-

možné. Ale na základě vlastního myšlenko-

vého poznání s přesvědčením tvrdím, že se

to rozbíjení děje. Dokonce nutně z mého vý-

roku samotného – díky principu přebujelé

jistoty – plyne, že každý atom je rozbitel-

ný!“ Příliš odvážná slova, že? Škoda, že

k nám nikdy nedoputovala přímo, jen se je-

jich odraz zrcadlí v díle jiného antického ve-

likána – Platóna (a snad i díky podobě jmen

obou filozofů splývají). Stopy Platotelových

myšlenek lze spatřit i u filozofa Herakleita.

Asi není náhodou, že jedna z Herakleito-

vých přezdívek je „plačící filozof“; jak také

jinak lze lidsky reagovat tváří v tvář vůči re-

alizujícímu se neskutečnu... Herakleitův vý-

rok nahoru-dolů, jedna a táž“ dobře vysti-

huje podstatu platotelovského myšlenkové-

ho obratu, který je nutný, chce-li čtenářstvo

přijmout poznání, že příběhové zápletky

v knize Odpor je zbytečný, jsou právě svojí

neskutečností na nejlepší cestě k tomu, aby

se staly reálnou součástí našich životů.

Znáte takový ten pocit, kdy se něco při-

hodí, a vy si řeknete: „To není možné, jak se

to jen mohlo stát?“ Tak právě tento pocit

nejvěrněji vystihuje podstatu celé myšlenky

reálného neskutečna – je to nemožné, ale

děje se to. Jen pro představu – ještě před tři-

ceti roky se zdálo nemožné, že každý člověk

na planetě (pokud tedy zrovna nepatří mezi

tu miliardu chudáků, co právě nemají co

jíst) bude mít možnost používat vlastní

osobní počítač a být on-line v informačním

spojení s celým světem 24 hodin denně. Ješ-

tě před pár lety se zdálo nemožné, že tak

citlivé věci, jako jsou osobní údaje o obča-

novi, budou svěřeny neustále rostoucímu

kyberprostoru, aby se s těmito údaji dalo

snadněji a efektivněji nakládat pro blaho

obyvatel... Ještě nedávno se zdálo nemož-

né, aby nastala situace, kdy softvarová chy-

ba zabrání hladovému uživateli moderního

stravování vyzvednout si v jídelně již hoto-

vý oběd. A možná vám může připadat ne-

možná zpráva tohoto typu: „Zaměstnanci

továrny na konzole X_Box hrozí hromad-

nou sebevraždou.“ To vše se, vážení čtenáři,

už stalo: zvláště ta poslední zpráva je pi-

kantní (na internetu ji snadno naleznete),

neboť majitelem X-Boxu je světoznámý vý-

robce operačních systémů, kancelářských

softwarových balíků a dalších technických

aplikací, které mají tolik usnadňovat lidský

život...

A protože se všechny příběhy v této

publikaci vynořují z reálného neskutečna

cestou ucelené literární formy, měla by být

laskavá čtenářská obec seznámena s po-

znatkem, že literární označení této formy

nese zkratku re-pre, což je odvozeno z ang-

lického real-prediction, neboli reálná před-

pověď. Jedná se o subžánr science- fiction

a jeho stručná definice zní přibližně takto:

„Příběh se stává reálným už ve chvíli, kdy

po dopsání textu ještě nestihl zaschnout in-

koust na autorově brku.“ Poprvé byl tento

nový subžánr prezentován v úvodu autor-

ského čtení, které pořádal Spolek přátel

krásného slova v červnu 2008 ve Sluneční

čajovně na Velkém náměstí v Hradci Králo-

vé pod názvem Bludný elektron. Svou tvor-

bu tehdy hradecké veřejnosti představil Jan

Hloušek, postupně ho však následovali

i další autoři, jejichž povídky vám nyní při-

nášíme. Nejvíce si čtenář uvědomí rozdíl

mezi klasickou sci-fi a re-pre při přečtení

dovětku poslední povídky této publikace.

Ale pozor: číst knihu je třeba poctivě od za-

čátku od prvního příběhu, neboť jenom tak

je možné naplno si vychutnat kouzlo světa

tak brzkého a tak blízkého...

Jaroslav Svoboda

Všechno souvisí 

se vším 

Snad mi příslovečný laskavý čtenář odpus-

tí, že jsem ho úvodem humanitárně zbom-

bardoval doprovodnými texty z knihy Od-
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publikaci vynořují

z reálného neskutečna

cestou ucelené

literární formy, měla by

být laskavá čtenářská

obec seznámena

s poznatkem, že

literární označení této

formy nese zkratku re-

pre, což je odvozeno

z anglického real-

prediction, neboli

reálná předpověď.

Jedná se o subžánr

science- fiction a jeho

stručná definice zní

přibližně takto: „Příběh

se stává reálným už ve

chvíli, kdy po dopsání

textu ještě nestihl

zaschnout inkoust na

autorově brku.“ 
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por je zbytečný. Ale stejně bych musel,

chtě nechtě jinými slovy popsat vše, co je

v paratextech řečeno, tak proč to nenechat

na těch, kteří jsou pro to nanejvýš způso-

bilí, tedy rovnou na samotných autorech

knihy.

Za mlada, hltal jsem v žánru sci-fi vše,

co mi přišlo pod ruku. Sledoval jsem knižní

novinky a za pár šlupek si je kupoval. Jed-

nou jsem přišel do malého knihkupectví

lačný čerstvého titulu a dychtivě se zeptal

prodavače, zda je už v prodeji. Nevím, já

tyhle věci nečtu, odpověděl knihkupec s od-

porem. Jeho demonstrativní štítivost mě si-

ce uzemnila, byla však zbytečná, neboť

hned v dalším knihkupectví jsem žádanou

knihu bez problémů zakoupil. Jednalo se

o Zpěv drozda od Waltera Tevise. Toho

knihkupce mi bylo líto. Jaké asi mohlo být

jeho dětství bez Verna, bez Trosky, bez Ne-

ma? Knihkupce odvál čas a vynikající Tevi-

sův román se od roku 1986 nedočkal u nás

již dalšího vydání. Žánr sci-fi v pohodě ve-

getuje dál. 

Ke knize Odpor je zbytečný mne lákal

již její název, avšak podle ilustrace na titul-

ní straně (chlápek, který jednou rukou drží

monitor a druhou si drbe hlavu) jsem se

obával, že pro mne, počítačového negramo-

tu, bude kniha tvrdým oříškem. Opak byl

však pravdou. Jejím ústředním motivem si-

ce jsou počítače, je prošpikována kompjůte-

rovou latinou, ale vše je prezentováno v na-

prosto srozumitelné formě, přístupné i po-

čítačovým neznalcům a ignorantům. Odpor

si zaslouží pozornost nejen tím, že přichází

s novým žánrem ale i tím, že se jedná o ko-

lektivní dílo pěti autorů: Jana Hlouška, Ja-

roslava Svobody, Lukáše Vaníčka, Vojtěcha

Erbrta a Zuzany Hlouškové. Jak již bylo ře-

čeno, všechny jednotlivé příběhy spojují po-

stavy potřeštěného profesora Achillea Paty,

čerstvého magistra Hynka Krásy včetně du-

cha filozofa Platotela ale také třeba psychi-

atra Cinického a další. Kniha obsahuje de-

set povídek, které spolu vzájemně souvisejí,

takže čtení na přeskáčku, jak upozorňuje

Jaroslav Svoboda, bych spolu s ním rovněž

nedoporučoval. V žánru sci-fi u nás humo-

ristických knížek až tak příliš nevychází

a čtenáři jsou po Stopařově průvodci, Čer-

veném trpaslíkovi atd. atd. zvyklí na vyso-

kou laťku. Humor v Odporu však začasté

končívá s kudlou v zádech, o čemž svědčí

například už název jedné z povídek: CALL-

CENTRÁK. Jeho součástí je i ironie, která je

prezentována hlavně v počítačové termino-

logii a v názvech. Tak například Microsoft

se stává firmou Malý &Slabý ale dojde zde

i na centrální počítač lidstva, ovšem na roz-

díl od Návštěvnického centrálního mozku

lidstva Cé Em El, je zde nazýván Dé Em El,

tedy decentralizovaný mozek lidstva, po-

chopitelně coby produktu firmy Malý &Sla-

bý. Text je protkán i agenturními zprávami,

např. Agenturou Globsheep, Globální tisko-

vou agenturou nebo zprávami z interneto-

vého serveru Neviditelná koza, který bě-

hem textu povýší na Agenturu Neviditelná

koza. Je zcela jasné, že podobnost s Neffo-

vic žlutopsíkem je zcela náhodná. Autoři

povídek si rovněž předsevzali, že v každé

z nich musí (byť v modifikaci) zaznít i titul

knihy. Jó srandičky, na to vás užije, mohl by

se čtenáři na tváři objevit úsměv nebýt však

předposlední povídky SKVĚLÉ NOVÉ ČASY,

kterou napsali společně manželé Hlouškovi

a úplně poslední povídky NA POČÁTKU BY-

LO..., přesněji řečeno jejího Dovětku, z pera

Jaroslava Svobody. V textu NA POČÁTKU

BYLO..., je skvěle vykreslena i církevní dog-

matická manipulace se zblblým stádem. Zá-

roveň se jedná o klíčový okamžik celé pečli-

vě vystavěné struktury knihy. Oč konkrét-

ně se jedná, to nemohu prozradit, vrahem

byl zahradník. Povídku SKVĚLÉ NOVÉ ČA-

SY považuji za vrchol celé knihy. Jistě, ně-

kdo by mohl začít šermovat třeba Gluchov-

ského Metrem 2033. Ale vždyť přece v pří-

padě jakékoli globální katastrofy související

se zamořením bůhvíjakým sajrajten je na-

snadě, že kdejaké díra v zemi bude dobrá

a jedině možná k přežití. A metro se k tako-

vým účelům přece samo nabízí, ať už to

moskevské nebo pražské, nehledě

k tomu, že u nás spolu se stavbou

metra byly budovány i rozsáhlé

podzemní prostory k záchraně

komunistických papalášů a jejich

rodin. V případě SKVĚLÝCH NO-

VÝCH ČASŮ se humoru nedočká-

te. Jen naděje. A v případě povíd-

ky NA POČÁTKU BYLO... se jedná

o brutální vystřízlivění. Nejen

kvůli zmiňovaným povídkám kni-

ha Odpor je zbytečný vybočuje

z pouhého „humorismu“. Všech-

ny texty mají ve svém podtónu

varovně vztyčený prst před od-

vrácenou stranou technického

pokroku. I když se může jednat

o zdánlivou banalitu, jakou se

může jevit korespondence mezi

profesorem Achillem Patou

a správcem sítě v povídce ACHIL-

LOVA PATA, ve které se ukazuje

neschopnost vzájemného porozu-

mění mezi normální lidskou řečí

a jazykem kompjůtrů trů trů. 

Prvků negativních jsem v kni-

ze našel pomálu, povětšinou se tý-

kaly stylizace, možná jazykové

neobratnosti. Považuji je však za

neopodstatněné, jelikož se ves-

měs jedná o zcela subjektivní růz-

nost pojetí jazykového citu. I ty

Návštěvnické amarouny Zuzaně

a Janu Hlouškovým odpustím. 

Stává se už pravidlem, že dob-

ré, vynikající texty, vycházejí mi-

mo literární centra, daleko za ob-

zorem velkých kamenných nakla-

datelství, která dohlédnou stěží

jen tak k severským detektivkám.

Do budoucna to nevidím jinak.

Díky za každý další literární spo-

lek, sdružení, které se zasluhují

o to, aby beletrie u nás nezhynula

na úbytě.

Petr Štengl
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Básnířka a prozaička Kateřina Kováčová

se narodila 16. července 1982

v Příbrami. Vystudovala češtinu

a angličtinu na Pedagogické fakultě

Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

(v letech 2001–06); během studií

spolupracovala s kulturním periodikem

Pandora. V roce 2005 získala Cenu Jiřího

Ortena za svoji básnicko-prozaickou

prvotinu Hnízda (Ústí nad Labem: CKK

sv. Vojtěcha, 2005). V roce 2007 vydala

druhou knížku: prózu Soumračno (Praha:

Protis, 2007). V roce 2010 vyšla kniha

O Lucince a Kouzelné lucerně, která

využívá motivů Kouzelné lucerny od

Radka Kučery a slouží jako symbolický

rámec pro skautské světlušky. Publikovala

v literárních čsopisech Host, Psí víno,

Pandora, Plž, Tvar a ve sbornících Ty,

která píšeš (Vltavín, Artes Liberales

2008) a Antologie české poezie (dybbuk

2007). V současné době studuje

doktorské studium a vyučuje anglický

jazyk na Literární akademii v Praze. 

Píseň zněla ze stodoly,

kde místo bubínku z jeleních kůží,

šplouchala voda, cinkal kov.

Řinula se mu z úst

zase jak v divokých peřejích.

O milém, který zemřel

a zbyla po něm jen hromádka kostí,

že pak ty kosti jeho milá někde v poli

sbírá.

Poslouchat, jak se mísí 

hlas a kov,

Lžíce zní o lavor

„a ona kost po kosti,“

je zrádné zapřít hlavu zrovna ve chvíli,

kdy milá váže milého do staré pytloviny

A zavřít oči, 

zatímco milá starou větví 

začíná hrabat v šeření

v jabloňovém sadu.

…

„Samota je rez,“

zapil douškem

svrbivého lógru.

Slaměný klobouk vražený do čela,

zrezivěl dávno a docela.

…

Je podzim. Už po třicáté.  Z pahýlu vrby, ze kterého šle-

haly nové jakoby mastné větve, si chtěl urvat a uvázat

promoklý drát vrbového šlahounu kolem krku, kdy-

bych ho někdy měla opustit. Kdyby mě nakonec neo-

pustil, nikdy bych si tu chvíli nepamatovala tak silně.

V mlze se ztrácely cesty z lesa. Pod nohama se mlely

hlavy malých hub. Jsem v držce svého lesa! Na kraji po-

le jsou hrboly vymletých brambor. Studeně leží ve vy-

drážděné hlíně, drsní v dlaních, když je beru. Jako já

vždycky zdrsním, když mě někdo bere a z jedné strany

hniju, z druhé schnu…, soustřeď se na střed, člověče. 

…

Ze stodoly doznívá

píseň kostem…
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…

Ty samče

mrchlatý!

V lese, ve kterém se nebojíš,

je mnoho jeleních stínů,

překrývají se a trhají,

padají na tebe jako pavučiny…

A ty, místo, abys mě tam vzal,

hrneš do sebe štrůdl

a posloucháš blesky.

…

Milá dlaní uhladila hrob,

a zpěvák si šel po svých.

stinný a neohraničitelný

jako každá pravda.

Dunivě se otírá

o každý strom v lese.

Zůstala po něm čistá lžíce

a špinavý lavor.

Přiložila jsem do plamene,

zrudlá zas horkem dokrvava. 

Na vlastní svatbě hoduji.

Čistou lžící nabírám  

krupicovou kaši bez skořice,

zatímco hosté zemřeli na čekání 

a na hlad.

Víno jsem nikam nelila.

Pila jsem ho přímo z krabice.

Všechno, co teď přijde, je už navíc,

říkám si.

P
aralel
ní č
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Spěte v kořenech.

Klidně a tvrdě,

ať mám sílu

na to, co přijde,

kdyby to náhodou nepřišlo.

…

TY samče

Tříslatý!

Neuhádl jsi poslední hádanku!

Místo, abys přemýšlel,

přivoněl sis ke štrůdlu

a pozoroval hromy.

…

Navíjím hedvábné vlákno, 

z koutů stodoly.

První sníh zastudil i kořeny,

které se ptaly 

svého pařezu

na smysl života.

Navíjím hedvábné vlákno.

Zvěř mračí namrzlé kaluže.

Ve stodole 

by se Míznatý rozložil k ohni,

chrstnutý na zeď by vykradl z plamene…

Musím ven,

Nalámat dříví.

Vrátím se!

řekla bych zteplalá a prudká.

…

Sněhové hřbety

sjíždějí ze svých těl

a je v tom lehké,

přirozené sjíždění všech věcí.

Smetu z prahu

prázdné včely.

Stydnu v závěji

a sekám polena.

Někde mezi sebou a vším,

co vůbec nedokážu ovlivnit.

P
aralel
ní č
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Smutek si hýčkáš

smutek si hýčkáš

ve smutku si libuješ

oparem zahalen

veselí vějířem odmávneš

do smutku 

s ponorkou

bez periskopu

bez posádky

bez kapitána

o životě 

vně oceánu

ani špetku soli

potuchy

žal jsi nepoznal

ve smutku

zálibu morbidní

(10. 9. 2013, Gers)

A
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a 
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Pavel Herot
V zavřené
knize tmy

Foto Michal Šanda
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Vy vedu tě ze světa nadržených démonů až k vltavským břehům

plným neživotných revolucí a pomněnek v jejich roklích

Nebohá vyvedu tě z této zkažené díry úchylků

s nervosním rockenrollovým třesem…“

A když jsem domluvil sklonil jsem svoji hlavu do její

a v její hlavě jsem jí objímal a plakal nad slunečnicí

co ztratila se slunci Utonula v tlemných podstatách prožitků

a když můj duch zobrazení vylezl z její hlavy

Srdce mi zpívá - Požehnaný buď tvůj i můj Bůh

Otec zástupů Bohové všech malověrných bohů

Zrůdné kletby se naplnily v těchto dnech 

aby zlomily mé srdce

V naprosté zodpovědnosti vykoktávám své

zbožné šílenství úvah abych ji přesvědčil

Cítím se zcela zanedbaný v podstatných úvahách

a říkám té neŠťastnici věčně z exhiboušů ustrašené

„Ale vždyť život je krásnej „ A ona ještě více vyděšená 

z těchto slov řekne“ Nechápu co na něm vidíš krásnýho“

Odpovím ji „Vidíš třeba příroda.Jen se podívej kolik je

krásných míst na tomto světě“

A ta moje nešťastnice menší než malá 

tato

i nevidomá pasačka z rodu Borghiů mi odpoví

„ Můj oblíbený strom skáceli Moji oblíbenou skalku

zavezli odpadky A do toho mého milovaného

rybníka vypouští výkaly z prdelí“

„No dobrá ale přesto…Přesto je tolik krásných míst

Stačí se jen rozhlédnout „ říkám 

A vlastně co jiného jsem jí měl odpovědět

To že měla pravdu Když před nedávnem

se pokusila o sebevraždu

Nezbylo mi nic jiného než vylézt do její hlavy Zpět

A tam chroptět chraplavou fistulí

„Neboj se má milá vyvedu tě ze skutkových podstat klamů

Ze zkroucených hlav rozmrdaných démonů

Přivedu tě k vltavským pomněnkám 

a potom přes celé Západní pobřeží od Moravy

přes všechnu tu tuberkulosní hrůzu

až k vnitřní etnické hudbě hvězd všech úsvitů 

nás zaplavujících bytostmi plných osvícení a koncentrace 

abychom bílé koně svatých duší

skrze sebe cválat uzřeli“

Ještě že se ti to nepovedlo

malá dýchající skrze Prozření

z nemilosti tohoto světa zoufalá

P
aralel
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Slizký motel v nažehleném obleku

kde kostlivec potažený lidskou kůží

spí na obřím slamníku a vedle něj

vožralej marxista odklepává popel

z Fidelova doutníku do konzervy

namísto do popelníku

Slizký motel syntéza reality 

odkud je stěží rozpoznat jediné hodiny

na věži nedaleké trestnice

co z mého skvrnitého údivu dostala 

šedý zákal a zmocnila se jí zimnice…

ještě tak dostat do sebe jednu lžíci páchnoucí

gulášové polévky na této zvrhlé akademické půdě

kde jsoucno zásadně mi uniká

a kde je slyšet hlučný dech

rozžínače pouličních lamp co mu

ochočené krysy sežrala kantorova harmonika

zaplatil jsem za kus chleba…

Můj vnitřní hrdý monolog nahlas zanadával

zanadával z otevřených úst zanadával

a až potom se odebral vymočit

načež se venku zřítil do uhelné jámy

Z neprokrvených mdlob probral se

pod obličejem dívky v teplácích

co kouřila i mluvila rychlostí světla

o Buchenwaldu a o bílém kolumbijském prášku

a o orgasmu a o všech hrůzách co prožila

až k tomu nejhoršímu co prý může ženská udělat -

Sežrát rtuť ze všech teploměrů

které za ten den posbírala-

„Hele věř mi není to žádná sranda“ podívala se na mě

a celá šťastná se smála Celá ještě větší

světelnou rychlostí se smála a kouřila A já smál se s ní

a představoval si jak žeru teploměry

poslouchám jak mi dokonale v hubě křupou

a pak se z nich kymácím Zvracím než mě odvezou

abych se podíval do tváří v klecích blouznících

Divil se tomu proč po mně všichni lezou…

A tak smějeme se sami sobě tam

tam v tom primitivním uhelném dole

Udivuje mě její živelný heroický tělesný orgán

plný hypnotizující lidové ústní epiky

ve které není ani trochu propagandy

natož pak sebe litování

„Ubohá vyprahlá nešťastnice“ říkám jí „neboj se vyvedu tě
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houpe to s ní v bocích

Na převrácené loďce

Potápějící se

Když zavře oči

Otevře ústa vyvolá

Stimulace otupělého myšlení

Potápí se

Vypouští neonový padák

S přivázaným kostlivcem

Z barokní skříně

Pravého křídla zámku

Vráceného v restituci

Nežijící hraběnce

Co jí v hrobce vyzvání mobil

Milovaného elektrikáře

Ujišťujícího zda-li přežila

Své jinotaje

Společensky neočekávané výkřiky

Než z rána bosá vkročila 

Před vlak ne vědoma

Nevědomá si změn

Společenských i jízdních řádů

Kostlivec drží v ruce loďku

Na pohupující se hrobce

Ve tvaru barokní skříně

Blízko kolem jdoucího vrakoviště vlaků

Ticho chamtivě dýchá

Vzduch vyvěrá k výšinám

Z vysokého komína

Odkud je vidět

Siluetu světa

V plné niterné roztržitosti

Vysokého rozlišení

Jak se vzdaluje

Hrbí se v šeru

Před nočními hvězdami měst

Svět co se bojí

Vlastního osudu

Vylézajícího z dělohy

Podle předem předurčené

Koncepce

V mlhovině loď jenom ji nevidět

Spokojeně se tu létá

Ptačím letem barev světla

Harfy zní z věží

Pokorně poklekají kněží

Do rosy večera

Sladké jako rozechvění

Kdy jazyk ztěžkne po slivovici

Zůstává otevřená kniha-snář

Na větvi stromu vysoko

Prolínají se zvěsti mezi

Zemí a řekou plující

po zavoskované sklenici

v ní papír nepopsaný 

proč jsme tak bezvýznamní

před jedinou slzou stékající

po sepjatých rukou

modlící se dívky

za naději aby otevřela 

slepé oči své

oči světa

V dálce děla hřmí – prvého první 

Mělo to smysl rozbít dveře hlavou

Mít pořezané tělo žiletkou

Vyprávět příběhy zamlčet z nich krutosti

Mít na hlavě čerstvě vykopané kosti ptáka

Držet v náručí zubožené dítě

Dolů bradou cikáně zmlácené

Všechny dny bych měl sečíst

Neušpinit si ruce při tom

Neutrousit kapku moče

Neomdlet třesoucí se z rozpočtu

Hypotézy účetních knih duše

Utopených dnů v sobě zalykavých

Jeden jediný rok a tolik v něm prázdnoty

A ztracených klíčů existence pochopení

Že naleznout je musím skrze návraty

Zapomenuté křivolaké zpětné kroky

Jinak že nenajdu zpět ztracený chléb nasycených

Nedotknu se kamenných zdí proroctví a modliteb

Nepřekročím čas a zůstane setměle stejným

Pochovaným do stereotypu a běžností

Zůstaneme spolu a v mlčení nevymyslíme slova 

Jediného slova

V zavřené knize tmy

Jediného slova 1. 1. 2013 

1.21. hod.
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Vytěsněná 
Dokončení 
rozhovoru 
s Josefem Strakou 
ze zářijového 
čísla

Foto Michal Šanda
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cit, že by to mohla být jednolitá skladba,

která je založena na obecné náladě.

V knize je patrná určitá snaha až pe-

dantsky postihnout jeden pocit. Pokra-

čuješ v popisu jedné celistvé nálady, ne-

bo by ses vymezil proti Řezníčkovým

slovům?

Každá má sbírka má trochu jiný pocit,

neříkám, že diametrálně odlišný, to ne, ale

myslím, že i ti dva bratranci, Hotel Bristol

a Město Mons, mají každý trochu jinou nála-

du. Nechtěl bych psát jeden text a jednu ná-

ladu. 

Stejně jako se já v životě posouvám,

i když nepatrně, tak i moje texty jsou jiné.

Několik pocitů, nálad je mi asi blízkých

a jsou ve mně tak hluboce zakořeněny, že

když začnu psát, tak se v psaní objeví, ale

snažím se, někdy i programově, náladu po-

souvat.

V Malých exilech se do tvé poetiky dostá-

vá zřetelněji prvek, který je v ní neustá-

le latentně přítomen, ale tady jej vyjad-

řuješ explicitně. Jedná se o reflexi spo-

lečnosti. Proč taková změna?

Vzniklo to tak, že jsem šel starými

Strašnicemi a došel jsem na stanici Kablo,

kterou v jednom textu zmiňuji. Zde jsem se-

dl na tramvaj a s divným pocitem jsem do-

jel sem, k tomuto stolku, u kterého teď se-

díme. Tehdy jsem zde napsal tři texty z od-

dílu Cizí exily. Ty texty jsem samozřejmě

ještě předělával, ale ten pocit se mne držel.

Asi ve mně byl vždy, ovšem nikdy jsem se

nechtěl k podobným věcem vyjadřovat pro-

gramově. To že ten pocit mám, stejně jako

ten exilový pocit do sebe najednou integrál-

ně zapadá.

I když píšeš básně v próze či prózu, tak

je u tebe patrná rytmická strukturova-

nost. Jakou pro tebe hraje rytmus roli? 

Když napíšu text, tak si jej čtu nahlas.

Často variuji slova třeba proto, že právě ryt-

mus pozbývají. Ale nechci, aby mé psaní by-

lo jen rytmické. Chci, aby básně korespon-

Po poměrně dlouhé době vychází Kostel v mlze, děje se tak až

v roce 2008. Ve všech sbírkách je přítomen podobný pocit,

který se ale v té poslední sbírce stává více introspektivním. 

Chtěl jsem, aby byl Kostel v mlze syrovější. Místo postavy Leona

Zirkta v ní vystupuji přímo já, aby bylo jasné, že se jedná o mé zá-

žitky. Touto knihou jsem se chtěl vyrovnat s městem v sobě, s Jab-

loncem nad Nisou, ke kterému mám ambivalentní vztah. Chtěl

jsem se touto knihou vrátit. Mám totiž někdy pocit, že jsem vytěs-

nil asi pět let svého života. Asi proto, že se tou dobou absolutně nic

nedělo. Ta kniha je popis Ničeho. Jenže uvnitř mne bylo obrovské

vnitřní pnutí. Já jsem velice silně prožíval to nic. Za těmi bílými stě-

nami a za těmi bílými dveřmi. A i proto mám pohled na Jablonec

zastřený a nikdy si k němu již nevybuduji nějaký vztah. Vrátil jsem

se do svých tehdejších pocitů, vrátil jsem se i k hudbě, tedy The Cu-

re, bez hudby bych, v uvozovkách, některé věci nepřežil. Hudba mi

nesmírně pomáhala. Měl jsem z The Cure pocit, že někdo je na tom

podobně jako já, ale to již jdeme moc do detailů. Nechci se dotýkat

osobních věcí. 

Kam se v Kostelu v mlze vracíš?

V první části jde o návrat do studentských let, 1987-1991. Po-

tom procházím dalšími úseky života. Zásadní text je myslím Jak

vrátit čas uplynulých tří měsíců, který rád čtu na čteních. Odehrává

v hotelu 80 kilometrů za městem, nezapadnu v něm do společnos-

ti, která v hotelu je. Ta báseň vyjadřuje pocit knihy. Město zahalené

mlhou. Můj život zahalený mlhou. Mé vztahy zahalené mlhou.

Myslím, že v Kostelu v mlze odkrývám i vztahovou rovinu, o které ji-

nak příliš nepíšu, protože je hluboce soukromá. 

Ve sbírce Kostel v mlze a i ve sbírce Malé exily, která letos půjde

v ideálním případě do tisku, se od mikropovídky vracíš častě-

ji k básni. Má to nějaký důvod?

To je vždy pocitové. Jak jsem chtěl být syrovější, tak jsem cítil,

že to bude návrat k „nedělnímu odpoledni“. K syrovým zápisům.

Malé exily by měly dovršit mou exilovost. Můžeme je chápat jako

domovy někoho blízkého. Můžeme je chápat i jako únik od něčeho,

domovy někde jinde. Pro mne je třeba malý exil Berlín. Patrný únik

od české reality je v oddílu Cizí exily.

V Kostelu v mlze jsem chtěl být monochronní a Malé exily dle mé-

ho nejsou monochromatické. Kostel v mlze vysloveně byl jen o vy-

bledlé šedé. O ničem jiném. A chtěl jsem pojmenovat Nic. Malé exi-

ly chci aby byly členitější. Možná jsou zase o něco syrovější v záz-

namu exilovosti. Co to je pociťování exilů. Proto si to asi žádá po-

dobu básně.

Děčínský básník Tomáš Řezníček často říká, že neustále píše

jednu sbírku. Při četbě zejména Kostelu v mlze má člověk po-
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dovaly s mým vnitřním rytmem. Při čtení někde zvolním, jinde zti-

ším hlas. Posluchači to samozřejmě může být jedno, ovšem já se

snažím být co nejvěrnější vnitřnímu pocitu.

Jedno z nejhezčích setkání

Teď se vrátím ke spolupráci s literárními časopisy. Ty jsi po

spolupráci s TVARem, která skončila někdy v roce 1996, na-

vázal roku 2000 spolupráci s Welesem. V roce 2004 jsi se stal

dokonce redaktorem časopisu. Jako redaktor jsi působil až do

roku 2008. Jakým způsobem k navázání spolupráce došlo?

A proč ses rozhodl vstoupit přímo do redakce?

Já jsem se v té době hodně přátelil s Petrem Maděrou, který

mne pozval na svoji chalupu do Záblatí. Byl tam též Milan Děžin-

ský, který je spojen se začátky Welesu. A kromě nás pozval redakci

časopisu. Byl tam tedy Vojtěch Kučera, Petr Hrbáč, Veronika Schel-

lová a další. Říkal jsem si, že mne třeba nebudou znát, proto jsem

přivezl své sbírky a dal je Petru Hrbáčovi. Vojtěchu Kučerovi jsem

dal nové texty, které se mu zalíbily, a tak v prosinci 2000 ve Wele-

su vyšly. A já jsem se stal takovou pražskou spojkou. Roznášel jsem

časopisy do knihkupectví, občas jsem napsal nějakou recenzi. 

V roce 2004 jsem poznal Miroslava Chocholatého, který pře-

vzal šéfredaktorství po Vojtěchu Kučerovi a nějaký čas mne pře-

mlouval, až jsem se stal redaktorem. Byla to jedna z nejhezčích spo-

luprací a jedno z nejhezčích setkání.Miroslava Chocholatého si vá-

žím jako šéfredaktora i jako člověka. Jednou za dva měsíce jsem do-

jížděl do Brna nebo jsme se potkávali při jiných příležitostech. Byla

to krásná spolupráce. 

V čem konkrétně redaktorská práce spočívala?

Psal jsem recenze, začal jsem organizovat pražská čtení Welesu

a domlouval jsem na ně autory. Měl jsem na starosti oslovování au-

torů po různých čteních,protože na čtení jsem chodil často. Do-

mlouval jsem hodně autorů, plus třeba pásma. Radka Fridricha,

Petra Pazdery Payna, Tomáše Zmeškala a další. Tomáš Zmeškal vů-

bec prvně publikoval právě ve Welesu.

Jak spolupráce skončila?

Skončila, protože jsem se cítil unaven, naznačil jsem v květnu

2008 odchod a odešel jsem v lednu 2009. Chtěl jsem dotáhnout

knihu Martina Fibigera Anděl odešel do konce.

Dokončil jsi knihu Martina Fibigera a poměrně rychle jsi začal

spolupracovat s časopisem H_aluze, nám pomáháš dodnes.

Časopis jsem poznal v době, kdy jsme byli za Weles pozvaní do

klubu Mumie v Ústí nad Labem.To byl rok 2007. S redaktory jsem

se začal přátelit a postupně jsem dodával texty od různých autorů

a domlouval jsem časopisu autorská čtení.Třeba to ve Fra. Po něja-

ké době jsem byl opět přemluven k užší spolupráci a působil opět

jako redaktor. Za což jsem rád. A to i po těch čtyřech letech ve We-

lesu, i s tím, že to člověk dělá po práci, po víkendech. V H_aluzi

jsem dělal to samé, co ve Welesu, domlouval jsem autory, plus jsem

začal psát cestopisné črty, což mne bavilo. S redakcí nadále spolu-

pracuji, ale opustil jsem ji v roce 2012.

Slyšení autorova hlasu

Co pro tebe znamená autorské čtení?

Beru je jako slyšení autorova hlasu, všeho, co do čtení autor dá-

vá. Neberu autorské čtení jako pouhou sebeprezentaci. Je to také se-

známení se s novými texty. Knihu si člověk samozřejmě může pře-

číst, ale na nové texty většinou narazíš jen na čtení. 

A když budu mluvit za sebe, mám pocit, že když něco napíšu,

mám ty texty prezentovat. Autorské čtení tedy beru jako součást

psaní. 

Jak vypadá konkrétní realizace tvého čtení?

Beru každé vážně. Autorské čtení se samozřejmě vyvíjí dle pub-

lika, prostoru, ale ne toliko, abych se mu přizpůsoboval. Jde o od-

had míry. Například, když jedu na čtení, kde bude hodně autorů

a kde nebude taková pozornost, tak nečtu introvertní texty.

Svá čtení chci mít připravená. Zkouším si, kde uberu tempo ne-

bo hlas, kde přidám. Ani ne tak proto, abych věděl, jaký účin to bu-

de mít, ale abych byl já vnitřně spokojený.

Říkal jsi, že prvně jsi veřejně četl v Českém rozhlase v Zele-

ném peří, což je dosti netradiční, vzpomeneš si na následující

vystoupení?

Druhé jsem měl v knihkupectví Fryč v Liberci. Bylo to v únoru

1994, tedy těsně před vydáním knížky a...jiné časy, ale již jsem četl

i dva texty z knihy Proč. Pak jsem dlouho nikde nevystupoval až

v roce 1997 v jabloneckém klubu Na Rampě. Byl to takový kompo-

novaný večer s hudbou The Cure, asi hodinový pořad. Zde jsem če-

tl výbor z prvních dvou knížek. Od roku 2002 začal počet mých čte-

ní narůstat. 

Dokázal bys odhadnout, kolik jsi jich celkem absolvoval?

Odhadem asi 180.

Tvé autorské čtení je typické poměrně sugestivním předne-

sem...

Také mi to někteří vyčítají.
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Jako autor jsem hodně komorní, ztiše-

ný a Vložte kočku mají hudbu postavenou

na práci se zvukovými plochami a hlukem.

Ovšem je nám blízká jistá psychadeličnost

a existenciální prvky. Máme společnou afi-

liaci k punku, rušení tabu, příklon k anar-

chismu. Naše spolupráce ale vychází z lid-

ského setkání. 

Jak vnímáš svá vystoupení s Kočkou?

Je to vždy nová zkušenost. Je to o pře-

konávání dávné introverze. Pro mne to byl

křest ohněm, ale rád jdu do nových projek-

tů, které překvapí. Třeba při vystoupení

v klubu Na Rampě jsem se hodinu při čtení

díval do bílého světla. Bylo to jak hodinu

mluvit do naprostého bílého prázdna.

Říkáš, že máš rád nové podněty…

Ano, mám rád, když čtu pokaždé v ji-

ném prostředí, jinak. Nemám stanovené

podmínky, dle kterých se řídím. Nebavilo

by mne číst stále ve stejné kavárně pro stej-

ný okruh posluchačů. Buď to sedne, nebo

ne. Teď se mi třeba hodně líbí má spoluprá-

ce s výtvarným festivalem Art Safari, to je

nová zkušenost.

Vyjma autorských čtení v rámci svých

projektů, komponovaných večerů či sa-

mostatných autorských vystoupení jsi

byl pozván i na několik literárních festi-

valů...

Ano, zúčastnil jsem se dvou ročníků

Prague MicroFestivalu což je velice zajíma-

vá opozice „makrofestivalu“, Festival spi-

sovatelů Praha. Na MicroFestival je pozvá-

no kolem třiceti básníků z celého světa,

nízkonákladově a alternativně. První rok

probíhal festival v Krásných ztrátách, dru-

hý rok v klubu K4 a byla to čtení, na která

velice rád vzpomínám. Stejně tak na spo-

lupráci s překladatelem Davidem Vichna-

rem. Výborná atmosféra. Chodil jsem na

všechny večery programu, protože mne

zajímalo, co píšou autoři v různých čás-

tech světa. 

...který koresponduje s vyzněním textů.

Já si myslím, že to je ten vnitřní hlas. Takto naléhavě a inten-

zivně texty cítím, když je píšu. 

Hledal jsi svůj způsob podání nebo byl od začátku jasný?

Ne, na začátku jsem četl trochu jinak, ale vždy naléhavěji. Opro-

ti prvním čtením jsem především zpomalil. Když má člověk první,

druhé čtení v životě, tak čte hodně rychle. Pak už je to o naladění

na nějaký pocit. Když mám čtení v sedm, tak pocit v sedm graduje.

Je to o překonávání introverze v sobě. V danou chvíli lidé říkají, že

působím sebevědomě. Každopádně se snažím vždy odvést dobrý

výkon, nejde mi o to, zda na lidi zapůsobím, pro mne je důležité,

abych byl sám vnitřně spokojen. Abych odevzdal všechno.

Máš čtení, na které rád vzpomínáš?

Z poslední doby je to třeba to v kavárně Blaze, kdy mne dopro-

vázel pianista skupiny Vložte kočku. Předtím například čtení na be-

nefičním večeru H_aluze s Jiřím Konvalinkou, který mne doprová-

zel na housle v Café V lese. Podobný pocit jsem měl z vystoupení

s Josefem Hrubým v Plzni či při prvním projektu V mlze na Antro-

potyátru 2008. Člověk cítí, že s lidmi navázal kontakt a ti lidé kon-

takt cítí. Když se něco podobného podaří, vždy si říkám, že ne, že

je to úžasné, ale že je to zázrak. Že něco, co nosí člověk uvnitř sebe,

najednou rezonuje. Je to vlastně nesmírná náhoda.

Ty čteš sám, ale zároveň spolupracuješ i s různými hudební-

ky, převážně s hudebníky ze skupiny Vložte kočku. Jakým

způsobem začala právě tato spolupráce?

Cyril Kaplan, bubeník skupiny Vložte kočku, byl mým studen-

tem a zpracovával u mne psychologický projekt, který se shodou

okolností týkal rozhovorů se spisovateli. Jednou jsme se zapovídali

a domluvili se, že bychom se mohli někdy sejít. Stalo se tak zde v ka-

várně U svatého Vojtěcha 11. února 2008 s tím, že jsme zjistili, že

za pár dnů jdeme oba dva na koncert The Cure a že za týden bude

mít první koncert Cyrilova kapela Vložte kočku. Slíbil jsem, že na

koncert přijdu. Cyril pak přišel na jedno z mých čtení a postupně

vznikala představa spolupráce. Já jsem tehdy dokončoval knihu

Kostel v mlze, který posloužil jako východisko. První vystoupení

kompletního projektu V mlze proběhlo v Rock Café v listopadu

2008. Předtím na Antropotyátru v říjnu 2008 proběhlo vystoupení

s houslistou Jiřím Konvalinkou. Následně jsme měli pár vystoupe-

ní, například v klubu Na Rampě, v lednu roku 2009, nebo opět

v Rock Café, v září 2009. Projekt se obnovil až zas loni na podzim

2012.

Mezi tvou poetikou a poetikou kapely Vložte kočku vidím ur-

čité paralely, vycházející například z hudební blízkosti. 
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V minulém roce jsem byl součástí nizozemského mezinárodní-

ho festivalu City2Cities. Jako jeho ambasadorka přijela do Prahy ni-

zozemská básnířka Hagar Peeters, která společně se mnou vystou-

pila v Domě čtení. V rámci její návštěvy byl natočen krátký film o je-

jí návštěvě Prahy, a který byl pak promítán na festivalu v Nizozemí.

V tomto filmu vystupuji a komentuji seznámení s Hagar, a je v něm

i záznam z našeho společného čtení. 

Své básně nerecituješ pouze v České republice, ale i v zahra-

ničí.Přiblížil bys své zkušenosti se zahraničními vystoupení-

mi?

První zahraniční festival, který jsem navštívil, Trgni se! Poezi-

ja!, se odehrával v Bělehradě. Přiletěl jsem na poslední dva dny a se-

tkal jsem se zde poprvé s překladatelkou Tihanou Hamovic, která

od té doby mé texty do srbštiny překládá. První bylo velice komor-

ní, četl jsem v Českém kulturním centru, de facto pro Čechy žijící

v Bělehradě. Potom jsem vystoupil ve čtvrti Zemun, v jedné rybář-

ské restauraci, a pak na závěrečném večeru, kde četlo všech pěta-

dvacet účastníků festivalu. 

Rok na to mne pozvali opět do Srbska do Smedereva, což je asi

50 kilometrů od Bělehradu, na Smederevský básnický podzim. Na

smederevský festival mám krásné vzpomínky. Například na setká-

ní s mojí oblíbenou polskou básnířkou Evou Lipskou či na setkání

s básnířkou Rozou Domaščinou z Budyšína.

Letos jsem absolvoval dvě čtení v Německu. V Žitavě pro stu-

denty univerzity Goerlitz/Zittau a druhé se odehrálo na České am-

basádě v Berlíně, kde mne uvedla jejich kulturní atašé. Diskuzi mo-

derovala moje velmi dobrá známá, přední galeristka a kulturní žur-

nalistka Olga Wewerka. V minulosti jsem vystupoval též v Drážďa-

nech, v Českém centru ve Varšavě či v Krakově.

V rámci řady těchto vystoupení vznikly překlady do daného

jazyka, v jakých jazycích se můžeme setkat s tvou poezií?

První překlady vznikly už v roce 2003, kdy jsem se na Zarafes-

tu poznal s Piotrem Kepskim, jehož zaujalo mé čtení natolik, že do

dvou měsíců mi přeložil texty do polštiny. Ty pak vyšly v jeho in-

ternetovém časopise Bohema a nabídl je do časopisu Portrét, který

vychází v Olsztyně a kde zanedlouho vyšly. Postupem času vznikl

výbor o pětačtyřiceti překladech. Momentálně čekám na naklada-

tele. V rámci čtení v Srbsku vzniklo sedmadvacet překladů. Mám

dva nakladatele, kteří projevili zájem, Treći Trg a jedno nakladatel-

ství ze Smedereva, ale zatím není přeloženo dost textů. Překlady,

kterých si velmi vážím, jsou ty od Radovana Charváta, který do

němčiny překládá např. mé oblíbené autory Bernharda, Walsera či

Sebalda. Radovan Charvát mi říkal, že mu trochu připomínám Ro-

berta Walsera. Doufám, že ne životním osudem. Do angličtiny mne

překládá David Vichnar, který přednáší anglistiku na Sorbonně, je-

ho překlady vyšly například ve třetím čísle revue Vlak v roce 2012.

Minulý rok díky čtení s Hagar Peeters vznikly texty v nizozemštině.

Internetově jich vyšlo sedm, dva pak tištěné v ročence Společnosti

pro nizozemsko-vlámskou kulturu NE-BE. Překládal je Kees Merc-

ks, čehož si také velmi vážím. Kees Mercks je zakladatel bohemisti-

ky na amsterodamské univerzitě. Patřil mezi první překladatele,

kteří překládali z češtiny. Odmítl oficiální autory a překládal Václa-

va Havla, Ludvíka Vaculíka, Ivana Klímu, zkrátka disent. Občas si

napíšeme, rád bych ho někdy poznal osobně.

Zajímá mě, co lidé píšou

Jak ses dostal k organizování autorských čtení?

S organizováním jsem začal v roce 2001, při spolupráci s klu-

bem Utopia. Tři roky jsem zde dělal literární večery a občas výsta-

vy, které jsem uváděl a někdy i připravoval. Ovšem byla to organi-

zace nepravidelná.

Úplně první čtení, které jsem uspořádal, bylo 18. ledna 2002.

Jednalo se o moje čtení s Pavlem Sobkem. Na úvod jsem chtěl číst

já, ne proto, že bych chtěl začínat sebou, ale proto, že jsem byl spo-

jen s prostorem Utopia a říkal jsem si, že mne lidi znají a třeba na

mne přijdou.

Proč jsi spolupracoval právě s prostorem Utopia?

Když jsem dělal v Psychologickém ústavu Univerzity Karlovy

výzkum squaterských komunit, dostali jsme v rámci výzkumu kon-

takt na Městské centrum sociálních služeb a prevence, abychom

s nimi udělali rozhovor. Jedním z dotazovaných byl Petr Syrový,

který v centru pracoval, a ten nás pozval do Utopie, protože se zde

scházeli lidé z Ladronky. Slovo dalo slovo a já jsem v Utopii uspo-

řádal zmiňované čtení. Pořádal jsem zde ale třeba i přednášky o al-

ternativních komunitách.

Pokud jsem dobře pochopil, tak jsi čtení organizoval i na ka-

tedře. 

Ano. Tam mne oslovil student Jan Bažant, který se svými kole-

gy dělal filmový klub. Někoho z nich napadlo, že by mohli pořádat

i literární večery a nějak mne objevili. Rok a půl jsme tam literární

večery vedli. Každou středu večer jsme si pozvali autora či dva a po

úvodu a autorském čtení následovaly převážně psychologické dota-

zy. Řešila se psychologie tvorby, způsob psaní. Nebylo to tolik o po-

etice, dotazy spíš směřovaly na motivy k psaní.

Po práci na psychologické fakultě jsi nastoupil do knihovny.

To není přesné. Odešel jsem v roce 2006 na volnou nohu, na

které jsem byl rok a čtvrt. Během té doby jsem psal Kostel v mlze
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Samozřejmostí je, když mne někdo zau-

jme, tak jej velmi rád oslovím. 

Spolupracuješ také se s celorepubliko-

vým básnickým festivalem Den poe-

zie,na jehož organizaci se podílíš od ro-

ku 2008. Můžeš tuto spolupráci upřes-

nit?

V rámci Dnů poezie jsem se v roce 2008

rozhodl na Smíchově uspořádat malý festi-

val autorského čtení. Pozvaní hosté byli ves-

měs básníci, kromě Tomáše Zmeškala, kte-

rému zrovna vyšel román Milostný dopis klí-

novým písmem. Díky pořádání festivalu

jsem se spojil s organizátory Dne poezie,

kteří mne pozvali na setkání. A tak jsem se

poznal s Bernie Higgins a Martinem Zbor-

níkem. Mezitím mě oslovil Jan Štolba, jestli

nechci vystoupit na závěrečném večeru,

kde jsem četl společně s ním, Zbyňkem He-

jdou a Violou Fischerovou. Seznámil jsem

se tedy s organizátory Dnu poezie nejen or-

ganizačně, ale i jako autor. Se Společností

poezie, která festival pořádá, od té doby

spolupracuji.

V rámci Dne poezie máš na starosti dra-

maturgii večerů, které pořádá Společ-

nost poezie. Liší se koncipování těchto

pořadů odpořadů pro Dům čtení?

V rámci Dne poezie se program vytváří

na bázi koordinace s tím, že program musí

zapadnout do filosofie festivalu. Vše se po-

řádá po vzájemné domluvě. Co se týče or-

ganizování jednotlivých večerů, je to stejné.

Samozřejmě s tím rozdílem, že pokud člo-

věk organizuje festival, kde vystupuje pat-

náct autorů, tak je to organizačně mnohem

náročnější. 

Několik exilů

Je zajímavé, že tento rozhovor děláme

v kavárně U sv. Vojtěcha, kde vznikla

většina textů, jak vzniklo setkání s touto

kavárnou, proč je pro tebe tak důležitá?

a do knihovny jsem nastoupil v roce 2008. Nejdřív rok a tři čtvr-

tě jsem pracoval ve Smíchovské pobočce jako knihovník, pak

jsem tři čtvrtě roku pracoval jako referent pro vzdělávání Měst-

ské knihovny v Praze a od srpna 2010 jsem v Domě čtení. 

Již na ale smíchovské pobočce jsi začal s pořádáním autor-

ských čtení...

Nastoupil jsem na Smíchovskou pobočku 15. ledna a hned

22. ledna jsem si vyžádal volno, zda bych nemohl jet do Liberce,

kde jsem vystupoval společně s Jiřím Kotenem. Tak se v práci do-

zvěděli, že píšu a zeptali se mne, zda bych nechtěl dělat pravidel-

né večery. Projevil jsem zájem a 5. března 2008 jsem začal svým

autorským čtením. Pozval jsem i Ladislava Puršla, který mi je blíz-

ký. Pak již tradice pokračovala.

Působil jsi v rámci již zmiňovaného literárního vzdělávání

knihovníků. Tam sis zval jak autory, tak i literární teoreti-

ky, jak tyto pořady probíhaly?

Pořady jsem rozdělil na dva bloky. První byla přednáška,

dlouhá až čtyři hodny, kdy host rozebíral dané téma, následoval

seminář pro dvacet až třicet knihovníků, kde jsme hovořili o tvor-

bě třeba jen pěti autorů. Na to navazovala čtení. Ale literární

vzdělávání běželo jen půl roku, protože já jsem pak přešel do Do-

mu čtení. 

V literatuře se pohybuješ od roku 1994. S tím, že je o tobě

známo, že jako jeden z mála autorů pravidelně vyhledáváš

i čtení ostatních...

Ano, zajímá mě, co lidé píší. Zajímá mne i způsob čtení jed-

notlivých autorů, a pak především ta osobní setkání. Svým způ-

sobem jsou autorská čtení jedním z mých malých exilů. Chci vě-

dět, co daný člověk píše, co odpovídá na dotazy organizátora. 

Literatura není jen moje tvorba, ale tvorba ostatních. Rád ji-

né autory propaguji, vozím jejich knížky s sebou třeba i do Berlí-

na. Všichni jsme jedna komunita lidí, kteří si rozumí nějakým

sdíleným pocitem, i když jsou mezi námi rozdíly.

Co si myslíš, že je pro organizaci autorského čtení potřeba? 

Určitě je důležité mít kontakty. I pro mé vlastní čtení pomá-

há, že lidi dobře znám.V průběhu diskuze například vyplyne, že

znám to, co píšou, a umím se na to připravit. Díky tomu, že jsem

vyslechl diskusi například ve Fra, vím, o čem autor přemýšlí.

Druhá důležitá věc je sestavení dramaturgie, aby vše zapadalo do

nějakého plánu. Samozřejmě se snažím sledovat, co se děje jinde.

Abych nepozval někoho, kdo včera četl nedávno. Je třeba si od-

povědět na otázky, jak autora uvedu, jakou dám večeru náladu ve-

čer. Vše je pokaždé trochu jiné.
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Vlastně je to jeden z mých domovů na

cestách. Většinou, když se vracím z ciziny,

tak jdu sem. Tady mi to evokuje francouz-

ský svět. A fascinuje mě pohled z okna.

U sv. Vojtěcha je kavárna kousek od

centra, ale vlastně na periferii. Mnoho lidí

sem nechodí, nejsou zde žádní turisté. Fas-

cinuje mě charakter kavárny, ten klid, který

tady je. Klid na psaní. V mnoha mých tex-

tech, ve kterých se objevuje kavárna, je čas-

to jejím předobrazem kavárna U sv. Vojtě-

cha. Do této kavárny chodím pravidelně od

července roku 1999. 

Kavárna je pro tebe důležitý prostor...

Ano, jsem považován za kavárenského

básníka a jsem v kavárnách opravdu rád. Ať

už tady, nebo po světě. Jsou mými domovy.

Mám rád například Mokkabar nebo Kant

Café v Berlíně, a do některých měst jezdím

třeba také i kvůli kavárnám. Většina mých

textů vznikla tam, nebo na cestách. 

Máš procestovanou Západní Evropu,

která místo pro tebe byla nejvíce inspi-

rativní?

Samozřejmě Berlín. Berlín byl pro mě

láska na první pohled. Poprvé jsem byl

v Berlíně v listopadu roku 1998 a to město

mně učarovalo. Až tak, že do Berlína jezdím

i několikrát za rok. To město mě fascinuje

svým klidem v chaosu, svojí radikalitou

i ztišeností, mnohými protiklady. 

Berlín je jistě velkým kulturní taveniš-

těm, ale ...

Berlín není vůbec hezké město. Jeho

krása se musí objevovat procházkou a já mi-

luji procházky městy. Rád jezdím do měst,

abych tam mohl ujít 100 kilometrů a zase se

vrátil. Zajímají mě právě ty mikropříběhy

na cestě. Tuhle potkám pár lodníků, kteří se

snaží vytáhnout loďku na břeh, támhle za-

hlédnu nějaké gesto v kavárně. Proto cho-

dím spíše po periferiích, kde mám pocit, že

se setkám s místními lidmi, kteří na daná

místa chodí pravidelně. 

Dokázal bych pojmenovat, co je pro tebe na Berlí-

nu zásadní?

V mnohých městech vlastně neznám centrum, ale

znám okraje, periferie. Berlín je pro mě zásadní i tím,

jak se snoubí město s přírodou. Můj oblíbený autor Ro-

bert Walser říkal, že Berlín je město procházek. Stačí

obejít jezero a máte procházku na celý den. V Berlíně

je všechno nesmírně daleko a to mě fascinuje, člověk

večer zajde do své oblíbené kavárny, je ve městě, ale ce-

lý den vlastně procházel borovicovými lesy a byl v pří-

rodě. To neustálé snoubení přírody a města mě na Ber-

línu přitahuje.

A co další města?

Postupem času jsem si zvykl na Vídeň. Někdy se

mi stane, že město poznám úplně jinak. Přijel jsem jed-

nou do Vídně, byl státní svátek, univerzita byla zavře-

ná a já se rozhodl jít do vinic. Spoustu malinkých

domků a domečků na periferiích a svět pod vinicemi

kolem Vídně. Říkal jsem si, to je úplně jiná Vídeň, než

jak jsem ji znal. Vytvořil jsem si k ní díky tomu jiný

vztah. 

Mám rád Bern. Město, které je zvláštní svým údo-

lím, podloubími a některými místy na okraji. Hodně je

mi blízký Lisabon. Škoda, že je tak daleko. Město úz-

kých uliček. Všude samá zábradlí a podivná nepře-

hlednost. Mám rád Brusel, trochu poničené město, po-

ničené evropskou zástavbou a mezi tím úzké uličky

a staré čtvrti, jako například Leopoldova čtvrť nebo

Schaerbeek. Ale to bych mohl jmenovat mnoho měst.

Abych to zobecnil, mám rád procházky městy. Je to

ten jednodenní příběh na cestě, který jakoby vydělím

z proudu času. Jeden den věnuji několika periferiím

nebo obejdu například jih Bruselu. Často zažiji zcela ji-

ný, neopakovatelný příběh. 

Hledáš ho nějak?

To, že chci jít danými ulicemi, je naplánované, ale

to, co zažiji, je naprostá náhoda. Ta náhoda je pro mě

nesmírně důležitá. Nechávám vše otevřené, jen se ko-

lem sebe dívám. To je onen Leon Zirkt ve mně. Pozo-

rovatel dějů. Žijte jak žijete každý den, já jen prochá-

zím, přesto však velmi zúčastněně, a občas se pak ně-

jaký minuciózní záznam objeví v textu.

Rozhovor s Josefem Strakou vedl 

Tomáš Čada
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Paseka
v háji české literatury
Ženské lži
Ljudmila Ulická
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Nic se neděje         

Vždy jsem si o sobě myslela,že jsem solidní

partie. Už jako dítě jsem byla nadprůměrně

inteligentní. Gymnázium i vysoká pro mě

byla hračka. Neměla jsem zapotřebí se učit,

do hlavy mi to šlo samo. Vytyčila jsem si ži-

votní cíle, které krok po kroku naplňuji.

Mít solidní práci – pracuji jako kurátor-

ka v galerii.

Mít vlastní byt – koupila jsem si 2+1 na

atraktivním místě, v centru, ale daleko od

hluku.

Být příjemným člověkem pro druhé,

bezkonfliktní, mít stabilní vztahy. Ano, vše

splňuji.

Mít pěknou postavu – dvakrát týdně

navštěvuji fitness.

Dál se vzdělávat – chodím na španělšti-

nu, kromě toho ovládám angličtinu, němči-

nu a francouzštinu.

Najít si přítele, založit rodinu. Zádrhel.

Jmenuje se Pavel. Ideální muž. Sympatický,

slušný, dobře vypadající blonďák. Potrpí si

na staré způsoby a je galantní k ženám. Ni-

kdy nezapomene koupit kytku, otevřít dve-

ře, pomoci ženě z kabátu atd. Samozřejmě

vždy platí. To nejdůležitější ovšem je, že je

vysokoškolák. Donedávna soudní čekatel,

nyní již soudce. Nemohla bych mít za příte-

le někoho, kdo nevystudoval vysokou. Je to

jeden z předpokladů. Musím mít někoho na

stejné úrovni se mnou.
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Standardní životy

Peggy
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Seznámili jsme se přes kamaráda. Řekla

bych, že jsme okamžitě oba poznali, že k so-

bě patříme. Naše schůzky byly naplněny in-

telektuálními rozhovory a kulturními akce-

mi. Po několika měsících jsme spolu začali

žít a plánovat rodinu.

Jak mi to jen mohl udělat? Opustil mě

kvůli Kláře. Kuchařce Kláře. Mé kamarád-

ce z dětství, ze základky. Vědět to, nezvala

bych ji k nám. Jak jsem mohla tušit, že mě

ohrozí nedostudovaná svobodná matka

s Cikánětem? Vždy jsem si o ní myslela, že

je nezodpovědná. Nezařaditelná. Nepři-

způsobivá. Volnomyšlenkářka. Nikdy

jsem jí nerozuměla. Kamarádila jsem se

s ní proto, že byla jediná, která uměla dr-

žet slovo.

„Petro, musíš se trochu uvolnit, nedělat

pořád jen to, co se má. Provést občas něja-

kou blbost.“

To mi radila předtím, než se stala ta

událost s Pavlem. Jenže já jsem o její moud-

rosti nestála. Ona nemá co mi radit! Její

zpackaný život bych nechtěla. To spíš ona

by si měla vzít k srdci, co jí říkám.

Ale ten Pavel mě překvapil. Vůbec se k sobě

nehodí! Kdyby pro mne aspoň nebylo tak

těžké najít vhodného partnera. Pro Kláru je

to snadné, k té se hodí kdejaký buran. Tak

proč zrovna Pavel? Soudce a kuchařka, kdo

to kdy slyšel?

Mám svou hrdost. Sám si vybral, tak ať si to

užije. Dávám jim dva měsíce. Ale prosit se

ho nebudu.

Včera mi přišel poštou dopis. Oznámení.

Svatba se bude konat 1. srpna. Pospíšili si.

Mám svou hrdost. Nepůjdu tam. Už ho ne-

chci vidět. Nikdy. Nezajímá mě. Soudce

a kuchařka. Chachá, dobrej vtip. Nemá

smysl se trápit. Můj život má řád a to je

v pořádku. Nic se vlastně nestalo. Nic...

Kráva jedna! Megera!

Vážený Pavle a Kláro,

velmi se Vám omlouvám za své chování během

Vaší svatby. Rozlité víno, rozbité sklenice

a znečištěné toalety jsem rozhodně neměla

v plánu. Ani „čubčí syne“ a „děvko“ běžně ne-

říkám. Omlouvám se i za to, na co si nevzpo-

mínám. Jako satisfakci zasílám šek na 2000

Kč. Další případné výdaje samozřejmě uhra-

dím.

Doufám, že budeme moci zůstat přáteli.

S pozdravem

Vaše Petra.

---

Alternativní konec (místo dopisu):

„Mami, díky, že voláš. Ne, nic nepotřebuju.

Ano, jsem už v pořádku. Děkuju, že jsi za

mě zaplatila tu kauci. Určitě ti to vrátím.

Ne, nepotřebuju doktora. Nevíš, jak je na

tom Pavel? Přežije. To jsi mě uklidnila. Ne,

nechoď sem teď. Zítra? Dobře, tak ahoj.“

Marie

Jmenuji se Marie. Není to moje skutečné

jméno, ale copak na tom záleží? Chci vám

vyprávět o tom, jak jsem se stala ateistkou. 

Ztráta víry v Boha, či cokoli to bylo, je

to nejlepší, co mě poslední dobou potkalo.

Cítím se mnohem svobodnější. 

Ač žena, zajímají mě přírodní vědy a ta-

ky sci-fi. Je to několik týdnů co jsem se za-

čala zabývat vysokou fyzikou. 

Celé to začalo tím, že jsem chtěla lépe (ne

jen mlhavě) chápat některé vtipy v seriálu

"Teorie velkého třesku". Mimochodem,

v tom seriálu jsem se našla. Šla jsem tedy do

knihovny a půjčila si základy kosmologie,

vznik vesmíru, pátrání po mimozemském

životě… další knihy od jiných vědců jsem

vytáhla z vlastní knihovny. Během čtení

jsem si spoustu dalších věcí podrobněji pro-

hlížela na internetu... šlo o různé fyzikální

Jak mi to jen mohl

udělat? Opustil mě

kvůli Kláře.

Kuchařce Kláře. Mé

kamarádce z dětství,

ze základky. Vědět

to, nezvala bych ji

k nám. Jak jsem

mohla tušit, že mě

ohrozí

nedostudovaná

svobodná matka

s Cikánětem? Vždy

jsem si o ní myslela,

že je nezodpovědná.

Nezařaditelná.

Nepřizpůsobivá.

Volnomyšlenkářka.

Nikdy jsem jí

nerozuměla.

Kamarádila jsem se

s ní proto, že byla

jediná, která uměla

držet slovo.
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jevy, na které bylo v těch knihách odkazováno. Nevím, kdy jsem bě-

hem studia těch materiálů došla do bodu, kdy jsem přestala věřit,

že by byl kdokoli schopen něco tak obrovského jako je "náš" vesmír

se vším, co v něm je, vytvořit.

Co se týče vzniku života, jsem zastánkyní teorie komplexity. Po-

dle té je vznik života v podstatě logický a předpokládatelný fyzikál-

ní jev, který se řídí fyzikálními zákony. Pokud systém dosáhne ur-

čitého stupně komplexity, velikostí a samoorganizací, k níž mají

systémy sklony, pak se objeví nová vlastnost. Třeba život, později

inteligence.

Kreacionisté namítají, že někdo musel stanovit fyzikální záko-

ny. Nerozumím, proč. Jsou to jen vlastnosti. "Náhoda" je jen míra

pravděpodobnosti. Ta se dá určit v závislosti na znalosti všech pro-

měnných. 

Pro vyjádření konkrétnějších závěrů myslím zatím nejsou k dis-

pozici přesnější data. Výzkum pokračuje. Musím počkat.

Nechápete? Vezměte třeba vodu. Voda je mokrá, že. Je to její vlast-

nost.

Jedna molekula vody ale mokrá není. Ani dvě. Ta vlastnost se

objeví až když jich je vážně hodně. Nebo vaše tělo. Je živé. Když si

z prstu vytáhnete jeden atom uhlíku, bude živý? Asi ne. Je to stejný

uhlík, který byste mohli vyměnit s jakýmkoli jiným, v diamatu, gra-

fitu apod. Záleží na velikosti struktury a jejím uspořádání, aby se ta

vlastnost objevila. Myslím, že ten uhlík je docela dobrý příklad. Di-

amant i grafit jsou čistý uhlík. Mají odlišně uspořádanou mřížku

a tím i odlišné vlastnosti. Prostě jen pokud se najde dostatečné

množství vhodných materiálů a vhodné prostředí, začnou vznikat

složitější a variabilnější struktury, u nichž se postupně objevují růz-

né vlastnosti. Nakonec třeba lidská inteligence.

Pokud je někdo, kdo stvořil tento skutečně obtížně představitelný

složitý svět, který dle kreacionistů nemohl vzniknout náhodou, pak

on sám musel být ještě složitější. On se náhodou objevit mohl? Ne-

bo ho vytvořil zase někdo další a ještě složitější a mocnější? Omlou-

vám se, ale mám dojem, že se to nějak donekonečna násobí.

Už kdysi dávno, když jsem měla nějaké vztahové problémy, vyrov-

návala jsem se s tím tak, že jsem si lehla, zavřela oči a představila si

sama sebe jen jako určitý shluk jednotlivých molekul, atomů v pro-

storu. Vedle toho jsem si představila tehdejší partnerku s tím, že

prostě jen naše vzájemná kombinace částic není vhodná. Proto ty

vazby nemohou vydržet. Tím jsem ji nechala odejít. Šlo to snadno,

protože na téhle úrovni neexistují žádné emoce.

Jakmile jsem se opět dostala do stavu, kdy jsem začala přemýš-

let a "vidět" svět "částicově"(včetně těch subatomárních), nešlo dál

věřit. Náboženská víra je emocionální vztah. Emoce mohou snadno

P
aralel
ní v
ydava

telé

Jedna molekula vody ale mokrá

není. Ani dvě. Ta vlastnost se

objeví až když jich je vážně

hodně. Nebo vaše tělo. Je živé.

Když si z prstu vytáhnete jeden

atom uhlíku, bude živý? Asi ne.

Je to stejný uhlík, který byste

mohli vyměnit s jakýmkoli jiným,

v diamatu, grafitu apod. Záleží

na velikosti struktury a jejím

uspořádání, aby se ta vlastnost

objevila. Myslím, že ten uhlík je

docela dobrý příklad. Diamant

i grafit jsou čistý uhlík. Mají

odlišně uspořádanou mřížku

a tím i odlišné vlastnosti. Prostě

jen pokud se najde dostatečné

množství vhodných materiálů

a vhodné prostředí, začnou

vznikat složitější a variabilnější

struktury, u nichž se postupně

objevují různé vlastnosti.

Nakonec třeba lidská

inteligence.
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pohltit rozum. Pro mne je rozum vyšší au-

torita než emoce, dokážu žít bez emocí veli-

ce dlouho. Já mám do značné míry emoce

za obtěžující, stejně jako třeba chuť na sex.

Pro mě je to znak slabosti - nedokonalosti

formy, v níž existuji. Přítelkyně říkává, že

s robotem žít nechce, přesto mne má ale rá-

da.

Jestli jsem se modlila? Upřímně, modlila

jsem se v soukromí, před jinými lidmi jsem

si při tom připadala hloupě. Zvláštní, že? Ja-

ko by už tím mi mé podvědomí říkalo "blb-

neš".

Zapalovala jsem svíčky za mrtvé, mlu-

vila k nim – asi by se to dalo nazvat mod-

litbou. Studovala jsem posvátné texty

a hledala v nich rady a vysvětlení pro udá-

losti a jednání sebe i druhých. Hledala

jsem v nich směr, kterým se mám vydat.

Avšak uspokojivé odpovědi jsem nenašla.

Nikdy se mi nestalo, že by Bůh vyslyšel mé

modlitby. Nejspíš to bude tím, že žádný ne-

ní.

Nemyslím, že bych měla někdy nějaký

problém  nebo hřích, za který bych se mu-

sela kát před bohem. To by mi nepomohlo.

Horší bylo srovnat se sama se sebou.

A v tom mi Bůh opravdu nepomohl.

Nerozumím tomu, jak někdo může vě-

řit.

Nerozumím tomu, jak jsem já sama mo-

hla věřit. Chápu to teď jako virus. Fyzika se

projevila jako antivirus, i když bych sama

řekla, že to byla jen aktualizace softwaru. 

Vlastně bych se popsala jako „stroj, který

věřil“.

Kdyby mi někdo nabídl, že mé vědomí

přesune do umělého těla, případně ho na-

pojením na nějaký čip ještě vylepší (pro vě-

domý přístup k vyšší výpočetní kapacitě

mozku), myslím, že bych nakonec kývla.

Záleželo by asi jen na tom, jak by se mi ná-

vrh a schopnosti nového těla líbily. 

Proč mám přítelkyni a ne přítele? 

Chlapi obecně mi připadají dost odporní. Kromě lékaře ne-

snesu, aby se mne nějaký dotkl.

Jestli mám problémy ve vztazích s druhými? 

Někdy je se mnou těžké komunikovat. Mám určitá specifi-

ka. Přemýšlím jiným způsobem než většina lidí. Není snadné

se mnou žít. Opravdových přátel mám málo, spočítala bych je

na prstech jedné ruky.

V podstatě je to důsledek jiných věcí. Nedovedu odpočívat,

uvolnit se. Nedělám nic spontánně. Stále přemýšlím, analyzuji,

ale takovým strojovým způsobem. I když jsem schopná velké

empatie, zvláště citlivá jsem ke zvířatům. Většině lidí nerozu-

mím. Nechápu jejich jednání, když se chovají nelogicky, když

porušují pravidla. Některé pocity a stavy vůbec neznám. Nudu,

nenávist, závist, ale také velmi obtížně prožívám radost apod.

I se svým vlastním tělem zacházím podle logických potřeb a jen

málokdy jinak. Jím věci, které mi nechutnají, ale vyhodnotím

je jako potřebné. Piju průběžně, i když nemám žízeň, protože

vodní prostředí je základem pro správné fungování chemic-

kých reakcí v mém organismu atd. Spoustu vzorců chování

mám pro určité situace prostě naučené. Lidem se většinou vy-

hýbám. Jsou jiní.

Když si např. přečtu ve zprávách o další autonehodě - příliš

vysoká rychlost, alkohol apod. – nechápu. Rychlostní limity

jsou stanovené pro bezpečné užití dané komunikace. Stejně ja-

ko je účelné udržování bezpečné vzdálenosti, netelefonování

při řízení apod. Nejsem s to pochopit, jak někdo může vědomě

tohle porušit. Je pravda, že se o to už ani nepokouším. Má to

na mě zhoubný vliv. Bolesti hlavy a hrozící "pád operačního

systému" z přetížení. Nedávno jsem v jednom pražském tunelu

dojela malou Mazdu 2. První, co mě zaujalo, bylo, že nesvítila.

Uvnitř seděla jakási žena, asi 25 let, nedržela volant a upravo-

vala si líčení za použití zpětného zrcátka. Tohle jsem nechtěla

mít ani před sebou, ani za sebou. Často mě mrzí, že nejsem po-

licistka. Byla bych nepochybně velice otravná. Nebo když vlezu

do metra a tam má někdo psa bez košíku. Proč? Vždyť v pře-

pravních podmínkách je jasně napsáno, že pes bez schrány má

mít košík a být držen na krátkém vodítku.

To už jsem se dostala někam jinam, než co jsem vám chtěla říct.

Na co víra?  Žádný Bůh mi nikdy nepomohl srovnat se sama se

sebou. S okolím, které by mě nikdy nepřijalo jako Marii, pro-

tože jsem se narodila jako muž. Můj otec mi řekl, že jsem se asi

zbláznil a ať se léčím. Matka to nechápe. Jsou ze staré školy.

Jenže já jsem ještě nedozrála k tomu, abych se přes to přenesla.  

Severočeské autorce píšící pod pseudonymem Peggy vyšla před ne-

dávnem e-kniha Léčba autostopem
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Zuzana 
Chvatíková:

Čína očima
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»...Konečně jsem došel k chrámu. Zelené glazované

tašky na střeše zobrazovaly na hřebeni celý zástup

válečníků, božstev, draků a démonů. Když jsem

vstoupil do předsíně, obklopilo mě hejno vyschlých

stařen, které ke mně natahovaly ruce. Kamšó, do-

máhaly se, a když jsem po pravdě řekl, že peníze ne-

mám, nebylo mi to nic platné. Zastoupily mi cestu.

Bledý duch má přece vždycky peníze, bledí duchové

jsou bohatí, začaly mě tahat za košili. Jedna se do-

konce osmělila a sáhla mi na vlasy. Když ostatní vi-

děly, že se nebráním, s chechtotem se začaly jedna

přes druhou natahovat, že si také sáhnou. Věděl

jsem, že Číňané sahají nám blonďatým dětem na vla-

sy pro štěstí, a tak jsem je ještě chvilku nechal, aby si

Hongkong
jedním
okem
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hé rozmáchlé čínské nápisy na rudých

transparentech a sochy božstev kolem oltá-

ře byly velmi impozantní. Kromě té nádhe-

ry se však chrám od těch ostatních, které

jsem dosud viděl, nijak nelišil. P
říložn
í pa
ralela

Chrám Man Mo při
rekonstrukci 

– v bambusovém lešení

ho nabrali, kolik potřebují, a pak jsem se vymanil z jejich středu

a vstoupil obrovskými rudě nalakovanými dveřmi dovnitř chrámu.

Vzduch byl plný kouře z kadidla. Napravo hned za dveřmi seděl sta-

řík a prodával vonné tyčinky, nalevo bylo několik polic se zapráše-

nými knihami. Z výzdoby až oči přecházely. Od stropu visely dlou-
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Měl jsem se tedy k odchodu, když tu ke mě promluvil čísi hlas,

„Líbí se ti?“

Otočil jsem se a uviděl čínského starce v černém kabátci dlou-

hém až na zem. Hlavu mu cele obepínala černá kulatá čapka s čer-

venou stopkou na vrchu. Vypadal jako postava ze života Konfucio-

va. Zíral jsem na něj neschopen slova a byl jsem si jist, že je to buď

kouzelník nebo přízrak.

„Ztratil – jsi – řeč?“ řekl pomalu dávaje si záležet na každé sla-

bice.

„Hmm... chrám se mi... velmi líbí,“ vykoktal jsem.

„Ale rozumíš mu?“

„Ne pane,“ zavrtěl jsem hlavou. „Moc ne.“

„Tak já ti to vysvětlím.“

Mezi spirálami kouřícího kadidla visícími od stropu až téměř

k mé hlavě, ze kterých jemně odpadával popel, mě stařec dovedl

před oltář. Smetl z něj popel černým vějířem, který poté rozevřel

a drobnými rychlými pohyby si s ním ovíval tvář. Jako by se mu

před obličejem třepetalo křídlo nějakého velkého černého motýla.

„Tento chrám,“ začal velmi pomalu a zřetelně, „se nazývá Man

Mo. Ma znamená literatura a Mo značí válka. Jak vidíš, jsou zde dva

bohové. Man Čcheung, bůh literatury, ten v zeleném, a Kwan Jü,

ten v červeném plášti. To je bůh války.“

Hleděl jsem na jejich tváře. Působily mocně, ale lhostejně.

„Kwan Jü opravdu žil,“ pokračoval stařec, „byl to člověk. Ze-

mřel před dvěma tisíci lety za doby dynastie Chan. Byl to generál cí-

sařské armády. Dnes je to svatý patron spolků a bratrstev, najmě

policejních strážníků a gangsterů.

To, že policajti a zloději mají stejného svatého, mně připadalo

naprosto nepochopitelné, ale nic jsem neřekl. Už jsem si dávno zvy-

kl, že Čína je zemí extrémů a protikladů.

„A ten druhý, Man Čcheung, koho ten je svatý patron?“ zeptal

jsem se.

„To je patron státních úředníků,“ řekl stařec vznešeně...« *

Atribut Man Čcheunga – ruka písaře se štětcem. Státní úředníci bývali jediní gramotní
obyvatelé Číny. Psávali velmi často poezii a jejich díla existují i v českých překladech.
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V práci se ocitám skoro jako lusknutím prstu. Hong-

kongská MHD je totiž snad nejdokonalejší na světě. Tra-

duje se, že těsně před tím, než museli Britové v roce 1997

Hongkong předat Číně, nechali za všechny peníze ze stát-

ního rozpočtu postavit pořádné metro, protože nechtěli,

aby se pak těch peněz zmocnila vláda čínská a prošustro-

vala je. Zdejší MHD je naprosto spolehlivá. Ač jde o jedi-

ný systém hromadné dopravy na světě, který není doto-

ván a žije pouze z jízdného, je cenově velmi dostupná. Au-

ta, která člověk vidí na ulici, jsou většinou jen náklaďáky

či dodávky a taxíky. Osobní auta jsou tady zbytečností. 

Zaklapla jsem knihu. Tyhle vzpomínky jednoho

Angličana, co v Hongkongu v 50. letech vyrůstal,

budu muset dočíst jindy. Dokonáno jest. Ale stisk

splachovadla vyšel žíznivě naprázdno. Jen jemný

pramínek něžně smáčí nakupený papír. A krucinál!

Načepuju tedy ve vaně do kýble a s hlavou plnou

starostí, co se splachovadlem provedu, odcházím do

práce.

Auta pro vyloženě osobní a ne pracovní potřebu mají v HK jen snobové. Nechávají si  je
nejméně třikrát týdně leštit.
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Místní studenti do noci sedávají nad knihou, protože jsou od

malička drilovaní k tomu, aby se šprtali všechno nazpaměť. To jsou

pro zkoušejícího muka. Jejich projev je totiž většinou zcela nesro-

zumitelný. U prvních pár studentů se ještě snažím. Když se ale je-

jich věty začnou jako v halucinaci měnit v docela logické nesmysly,

zaklepe mi zevnitř na lebku zase ten zádrhel. Co já s tím záchodem

doma budu dělat?

Zatímco se student potí a jeho výkon se stává čím dál nesrozu-

mitelnější, představuju si, jak se snažím někomu vysvětlit, že

splach..., ale komu? A co? Kde začít? Najít si instalatéra na interne-

tu? Ale tam si v čínských znacích nic nepřečtu. Zeptat se v nějakém

železářství, ale na co? Nemám se absolutně čeho chytit. Sakra,

vždyť jsem se tuhle o tom s někým bavila, jak se řekne trubka. Kdy-

bych k tomu dala voda a člověk, tak to sice instalatér neznamená,

ale dá se to z toho možná pochopit. Jenže já vím akorát člověk /jan/

a voda /soj/. Soj jan... Nad vodníkem, který v čínské mytologii na-

víc vůbec nefiguruje, asi všichni pokrčí rameny. A budu na tom stej-

ně jako tenhle student, který mi tu teď s kamennou tváří tvrdí, že

we need more cheese beside the roads, a protože mi nedochází, že

myslí trees, vidím ty eidamy a ementály naházené ve škarpě podél

každé silnice – v nynějším třiceti stupňovém vedru už trochu zapá-

chající. Ale opanuju se, smát se není čemu. Jsme na tom oba stejně

mizerně, teď je za blbce on, já budu za blbce po práci v nejbližším

železářství. Jen s tím rozdílem, že ve srovnání s mou znalostí míst-

ní čínštiny zvané kantonština, on anglicky v podstatě válí, a tak po

právu už za chvíli zkoušku složí. 

Něco s tím záchodem udělat musím.

Zeptat se u sousedů? Pravda angličtina je

tu po kantonštině druhý oficiální jazyk,

ale... We have to lock up the authorities,

zaslechnu najednou v navrčeném před-

nesu dalšího studenta. Co prosím? Uvěz-

nit vládu? ptám se nevěřícně. Lock up,

opakuje totálně vynervovaný student.

Aha, look up, vážit si, no dobře, dobře,

udělím další trojku z milosti a odcházím.

Padla.



Vjezd do tohoto tunelu se považuje za nej-

přeplněnější místo na světě. Přesto se zácpa po-

hybuje poměrně rychle. Při každém záškubu brz-

dy a spojky vlhká ruka v sevření trochu pouklo-

uzne. Konečně jsme pod vodou. Ostrý ledový ví-

tr z trysky klimatizace mi už skoro vymlel kráter

v hlavě. Podle teploty se tedy asi neblížíme

k Hongkongskému ostrovu, ale severnímu pólu.

Zima je neúprosná. Autobus nás ale konečně na

ostrově vyvrhne jako vlastní střeva. Vedro nás

okamžitě zalkne a ujistí, že tady v Hongkongu se

neblížíme k pólu, ale k rovníku. Jsme na obrat-

níku Raka. Tedy na rozhraní tropů a subtropů. 
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V autobuse je chládek. Sveřepá

klimatizace mě ledově čechrá vlás-

ky na čupřině a všechno, co bylo

na mně dosud mokré potem, se rá-

zem mění v led. Vjíždíme do jedno-

ho ze tří podmořských tunelů, kte-

ré spojují tzv. Hongkongský Ost-

rov, tedy centrum, se čtvrtí Kowlo-

on, která je na pevnině. Visíme na

tyči s ostatním davem jako nákup-

ní tašky v rukou důchodkyně. Před

tunelem je jako vždycky zácpa. Au-

tobusový televizní kanál zvaný Ro-

ad Show tu v každém autobuse

a někde i v metru lidem vymývá

mozky reklamou, krátkými teleno-

velami a rozhovory s místními

hvězdami tohoto šestimilionového

nárůdku. Všechny obrazovky jsou

ve voze velice chytře umístěny. Nel-

ze tomu uniknout, ať se člověk dívá

kamkoli. 

P
říložn
í pa
ralela

Venku na mě padne duchna dusna.

Lepivá, mokrá a ochromující, kdy je

všechno zpomaleno a člověk vnímá věci

nějak dutě, jakoby měl na uších tlumiče

a tělo omotané tlustým molitanem. Slu-

neční svit procházející oparem smogu je

sice ztlumen dorůžova, ale na teplotu to

vliv nemá. 

Královská třída
je nejstarší ulice
a prochází skoro

celým
Hongkongským

ostrovem. Jedině
po ní jezdí

tramvaje. Jsou
pořád starého

typu a
nepotřebují čísla

– jedou buď
tam, nebo

zpátky.
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V neklimatizovaném výtahu větrák marně kypří nehybný těžký

vzduch, jako by se snažil ušlehat neušlehatelnou šlehačku. Otvírám

dveře bytu. Páchne močí a slanou vodou. Hmatám po spínači kli-

matizace. Sundávám si téměř všechno, co mám na sobě a rezigno-

vaně se zhroutím na židli. Sprchou se zde člověk neochlazuje.

V Hongkongu, stejně jako ve všech bývalých anglických koloniích,

vedou totiž vodovodní trubky zásadně venkem, takže v létě je veš-

kerá voda teplá. I ta na splachování, která se čerpá z moře. Klima-

tizace je tu jediná spása. Nechávám na sebe chvíli foukat. Ve veřej-

ných prostorách může být zrádná, ale jinak se zde ke klimatizaci

v létě utíkají lidé podobně jako obyvatelé mírném pásu v zimě ke

kamnům. Během léta, tedy od dubna do října, je tu pořád stejně

horko. Po šest měsíců je stále 32 °C ve dne, 29 °C v noci, ať je jas-

no nebo pod mrakem. Člověk se drží doma a okna si dovolí otevřít

nejdřív v listopadu. Dřív ne, to by si do bytu pustil nejen teplý

vzduch, ale hlavně vlhkost, které se musí zbavovat odvlhčovačem.

Ve vzduchu jí bývá kolem 90 %, pokud prší, vyšplhá se běžně ke 100

%. 

Na co shánět instalatéra, rozhodnu rázně. A jdu rovnou hledat

hasák. Přisednu si na víko záchodové mísy jako k nemocnému na

lůžko. Chemická laboratoř uvnitř rezervoáru mě překvapí svou slo-

žitostí. Plovák zplihle visí dolů a stále neutuchající pramínek slané

vody vytrvale protéká. Na první pohled není co utáhnout ani povo-

lit. Házím hasák do kbelíku a uteču se k počítači. Á, tady! Vykulí se

na mě němý kreslený seriál jako návod z IKEA, jen tam na začátku

chybí ten panáček s hasákem v ruce jedné a s telefonem v druhé.

Vytisknu a rozložím na podlahu dva listy tohoto seriálu, které se vy-

sokou vlhkostí vzduchu okamžitě zkroutí, jakoby je někdo už dvě

hodiny držel srolované do trubky a ještě hodinu klábosil s někým

na rohu. S napětím jednou rukou sleduju děj na obrázcích a porov-

návám ho s dějem v odkryté jeskyni rezervoáru. Poslušně odmon-

továvám kus po kusu, až vyndám užvýkaný kotouček tlustého gu-

Každý objekt ať průmyslový či obytný má svého vrátného hlídače.

mového těsnění. Pitná voda je tu příliš vzácná, takže příboje

ujařmené mořské vody, co protekly soukolím splachovadla, se za

pouhé tři roky solí na tomhle těsnění patřičně podepsaly.

A v něm to celé vězí. Je třeba tedy vyjít do ulic. Je to sice to po-

slední, co se tady v tropech člověku chce, ale co naplat. Jako

předmět doličný beru těsnění a vytištěný plánek. Vcházím opět

do výtahu s našlehaným blemtavým vzduchem. Teď už se snad

v obchodě domluvím.
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Hongkongčané se vyznačují tím, že

jsou schopni úplně všechno zařídit. Nic ne-

ní problém. Pokud se s nimi ale člověk do-

mluví. Ve styku se službami jako je třeba

pošta, kde se lze samozřejmě domluvit ang-

licky, jde všechno až překvapivě hladce

a naprosto spolehlivě. Tahanice s úřady tu

člověk nepozná. Úředníci nejsou přehnaně

úslužní, vždyť přece jedná-li člověk s daňo-

vým nebo s imigračním úřadem, není

v podstatě v pozici zákazníka. Jsou jen klid-

ní a trpěliví, takže člověk z nich má respekt,

což ho přiměje k tomu chovat se slušně

a mluvit pravdu. Je neuvěřitelné, že i když

člověk občas trochu pochybí, něco nedodá

včas, nenastane okamžitě ze strany úřadu

sankce, ale je vyzván, aby svou chybu pouze

písemně zdůvodnil. Stačí napsat, že prostě

zapomněl a dál se nic neprojednává. Je mu

odpuštěno a jede se dál. Patron státních

úředníků se zde tedy opravdu činí. Ale i ten

patron policajtů. Ti jsou také neuvěřitelně

klidní a slušní. Ať jde o zásah, dohled na de-

monstraci či dopravní přestupek, dovedou

vždycky odhadnout tu pravou míru. Pokud

je člověk potřebuje, velmi účině mu pomo-

hou. Jsou pověstní naprostou loajalitou

k úřadu – ke svému „bratrstvu“. Pokud jak-

P
říložn
í pa
ralela

Vzduch na ulici je ještě nemilosrdnější, než byl v po-

ledne. Člověk si nemůže dovolit improvizovat. Stát ven-

ku a rozmýšlet se, co teď, je i ve stínu sebevražda. Mimo

dosah klimatizace si prostě nelze dlouho udržet chlad-

nou hlavu. V tomto případě člověk neváhá a okamžitě

si bere taxíka. Je to velmi levné a jet s ním třeba jen

o dva bloky je běžné, protože často nutné. Kámen úra-

zu ale tkví v tom, že i když člověk přesně ví, kam chce

dovézt, nedovede to často vyjádřit ani slovem, ani pís-

mem. 
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koli selžou, třeba jen v životě, ani ne v úřadě, nebo třeba nešťastnou

náhodou zraní kolegu, často si raději vezmou život.

Ostatní nutnosti, jako jednání s plynaři

a podobnými, jdou opět zcela hladce. Tady

už se sice jazyk občas stává problémem, ale

ještě to jde. Ovšem negramotnost ze strany

Nečíňanů je stav, který způsobí, že mnoho

jednoduchých věcí se naopak stává neřeši-

telnými. Většina informací tu existuje dvoj-

jazyčně, ale ne všechny. Já vím sice, že nej-

bližší ulice, kde je nejvíc obchodů typu žele-

zářství, se jmenuje příkladně Electric Road,

ale taxikář ji anglicky znát nebude, není ni-

jak slavná. Pokud se jmenuje v kantonštině

významově shodně, což navíc vůbec nebývá

pravidlem, stejně netuším, jak se elektřina

řekne. Čínský znak pro elektřinu sice po-
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Popisky s budovatelskými názvy Parní

ulice a Olejová ulice neomylně potvrzují,

že Elektrická třída už je nedaleko. U se-

maforu si stoupnu do nezadveřeného

vchodu miniprodejny cédéček a takto

symbolicky chráněna před sluncem s kli-

matizací za zády předstírám zájem o sorti-

ment a kradmo sleduju, kdy bude zelená.

Na přechodu mě chtějí nevinné růžové pa-

prsky slunce sežehnout jako letlampou,

ale pro ten případ mám já, stejně jako

ostatní chodci, ať ženy či muži, s sebou

deštník, který velmi efektivně slouží jako

slunečník. Ne nadarmo pochází tato sklá-

dací věc nejspíš právě z Číny. Ve stínu

deštníku je menší horko jenom pomyslně,

ale i to je vítáno. 

P
říložn
í pa
ralela

znám, je to líbezná kombinace čínských

znaků pro mrak a blesk, dokázala bych ho

správně opsat z předlohy, což není jen tak,

ale napsat jej zpaměti ne. Kdybych chtěla ta-

xikáři ukázat místo na mapě, i to je sázka

do loterie. Mapy, jak tištěné, tak elektronic-

ké, jsou sice dvojjazyčné, ale tak, že některé

ulice jsou psané oběma jazyky, a ty menší

už jen ve znacích. Na to, aby člověk odhadl,

jak se znak čte, by musel vystudovat sinolo-

gii. Každý znak je v podstatě idiomem. Na-

víc jsou znaky v mapách často tištěny v tak

malém fontu, že je taxikář nepřečte. Prostě

bychom se nikdy nedomluvili. Zavezl by mě

úplně jinam a stejně bych to pak musela do-

jít. 

Jestliže stát na ulici se rovná sebevraž-

dě, jít přes dva bloky pěšky, znamená vy-

stavit se přímému slunci a to je celopal, te-

dy malý soukromý holokaust. Ale ten teď

bohužel nastane, není zbytí. Pochod smrti

začíná. Zalykavým vzduchem se prodírám

pomalu se šourajícím davem. Představa, že

v přeplněných velkoměstech typu Hongko-

ngu, se chodí rychle, je chybná a nesmysl-

ná. Jít rychle davem přeci nejde. A horko

nám je všem. Někteří se právě vracejí z pře-

klimatizovaných vymrazených kanceláří.

Svetr, který mají na sobě, si ještě nestihli

sundat. 

Hongkongské princezny dovedou být
nejtvrdohlavější na světě
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Vytahuju z kapsy slože-

ný, potem změklý plánek

splachovacího zařízení. V ru-

ce žmoulám jako vyplivnutý

bonbon kotouč těsnění

a s napětím vyhlížím mezi

rybárnou a krejčovstvím prv-

ní železářství. 

– Lej hou, pozdravím

slušně, ale nedostatečně hla-

sitě do opět nezadveřeného

krámu, připomínajícího pře-

cpané skladiště, do kterého

se všechno nevešlo. 

Z venku je obložen otevřenými pytli s bí-

lou a šedou sádrou a vápnem, v každém pyt-

li zapíchnutá lopatička, je-li libo ochutnat.

Po stranách vchodu je zavěšeno několikero

krátkých a dlouhých štaflí a nad hlavou se

houpou girlandy na špagátě navlečených

novodurových kolen a skrz odtok zavěše-

ných nerezových dřezů. Vcházím dovnitř. 

– Lej hou, pozdravím ještě jednou.

Pán za pultem si v klidu počítá na kal-

kulačce tržbu. Přestože jsem jediným zákaz-

níkem a že mu téměř dýchám na pleš, má

hlavu stále skloněnou. Ne, ne, nesmíš se na

něj zlobit, napomíná mě v duchu můj učitel.
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Zleva doprava pohybující se větrák u stropu nad pul-

tem mi co chvíli slízne patku do čela a pak se zase odvrá-

tí, jako by se na to už nemohl dívat.

– Mm gój, prosím za prominutí, ve sna-

ze nějak vzbudit prodavačovu pozornost

a dávám si záležet, aby intonace těch dvou

slabik byla co možná správně. 

Podobně jako thajština a vietnamština

je i čínština jazykem tónovým. Vyslovit jed-

nu a tutéž slabiku vysoko nebo hluboko,

stoupavě nebo klesavě atd, znamená pokaž-

dé jiné slovo. Mandarinská čínština, kterou

se mluví v Lidově-demokratické Číně a kte-

rá je v samosprávném Hongkongu jenom

třetím oficiálním jazykem, má tóny čtyři,

ale místní ji neumějí a milují stejně jako my

kdysi ruštinu. Jazykem hlavním je tu prostě

kantonština a basta. A ta má tónů sedm až

devět. Odborníci se na tom ještě neshodli.

A tak haj může znamenat být, nebo ženské

přirození, gau, je buď devět, nebo pes, ane-

bo nadávka a kdoví co ještě. Řeknu-li Sjú

sam gau sí, můžu tím myslet bacha, úča jde,

ale v jiné kombinaci tónů zazní z mých úst

lapidárně: pozor, psí hovno. 

– Mm gój, poprosím prodavačovu pleš

za prominutí ještě jednou, teď už trochu ra-

zantněji, protože si vzpomenu, že nejen, co

není vidět, neexistuje, ale ani to, co není

slyšet.

Proto Číňané mluví velmi hlasitě. Into-

nace mi vlastně jde v tuhle chvíli docela při-

rozeně sama, protože stoupavý tón jinak

velmi zdvořilého slova gój, mi vždycky při-

padal tak trochu drze rozkazovací, jakoby

člověk říkal, no tak bude to?! 

– Mm gój! zařvu podrážděně a na to

chlápek okamžitě, avšak nijak pohoršeně,

zvedne hlavu a lekne se, jak blízko nad ním

stojím. Evidentně do té doby vůbec netušil,

že tu jsem.

– Jau mou ní go?, pokládám těsnění na

pult jako žeton a rozevírám plánek.

– Mou, zavrtí věcně hlavou a skloní se

zase nad tržbu.

– Mm goi saj, poděkuju slušně a vypad-

nu znova do výhně na ulici. Prosím a děku-

ji se tu řekne stejně. 

Přecházím rovnou na protější chodník

do dalšího stejně ověšeného železářství. 

P
říložn
í pa
ralela

To on nedělá schválně. Je to zcela přiroze-

né. Co Číňan nevidí, to pro něj neexistuje,

tím on se řídí. Asi proto má v podstatě vše-

chen svůj sortiment rozložený před krá-

mem, napadá mě. Ale člověk přeci běžně

tuší, co asi tak lze koupit v železářství,

ohradím se protimyšlenkou. Ne, ne, slyším

v duchu svého učitele, kdyby to neměl

všechno před krámem, zákazníci by se ni-

kdy nedovtípili, co se v obchodě dá koupit.

Co nevidím, přeci neexistuje, takže tušit

nelze a muset se dovtípit, to Číňané dělají

jen velmi neradi, protože je přitom riziko

omylu. Splést se, i kdyby nepatrně, je pro

Číňana ta nejhorší potupa. Pravda, pohybu-

je-li se člověk neustále v přelidněném pro-

středí, kde se může splést na každém kroku

a kde se nachází spousta nepříjemných ele-

mentů, je umění nevnímat to, co nevidím,

nebo co se mi nelíbí, docela výhoda, napa-

dá mě. Léty vypěstovaný způsob, jak před-

cházet stresu. Máme se od Číňanů co učit!

Kvůli častým tajfunům, jsou na starších
budovách okna přelepena křížem
náplastí, aby se v případě poškození
tlakovou vlnou sklo nevysypalo
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– Jau mou ní go?,

říkám už suveréněji,

sotva přejdu práh,

a nutím ožvýkané těs-

nění klukovi jako kus

lékořicového pendre-

ku. 

– Me le ga? ptá se

kluk. 

– Ní go, ukazuju

mu to v plánku. 

– Me le ga? při-

spěchá mu na pomoc

starší z rodiny.

Obchod je samo-

zřejmě rodinný pod-

nik. Ostatně jako

všechno v Číně. Ště-

betajíce vteřinu stu-

dují materiál.

– Mou la, mou la,

zakroutí oba nakonec

hlavou.

Táhnu ulicí dál.

Je k šesté hodině. Že

by snad mělo být už

k večeru, není nijak

patrné. Paprsky praš-

ného slunce se odrá-

žejí narůžověle od

rozpáleného betonu.

Chodci se na úzkém

chodníku snaží zůstat

ve stínu pospravova-

ných markýz vystrče-

ných nad krámy.

Plouží se neskutečně

pomalu, takže člověk

má tendenci je před-

běhnout, ale oni cho-

dí klikatě, takže to je

zhola nemožné. Ni-

kdo nejde přímou ča-

rou. Ano, přímá cesta

je cesta ke smrti a k té

přece není třeba po-

spíchat, připomíná

Co se mu honí v bedně? Nepraš po čínsku

Sláva některých členů
redakce DA pronikla 
až do HK
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by tam byl neměřitelný onou slunnou stá-

lostí. Proč tudíž nechválit čtvero ročních ob-

dobí mírného zeměpásu, třebaže stejně ze-

stárneme a umřeme. Člověk se má však stá-

le nač těšit. Na jaře na léto, v létě na pod-

zim, na podzim na zimu a v zimě zase na ja-

ro. Ten starý dobrý trik se změnou ve vzdu-

chu je účinný.“ ** P
říložn
í pa
ralela

mi v duchu zase můj učitel. Vzpomenu si na

Mikuláška, „... v krajích s věčným sluncem

lidé stárnou, aniž si toho všimnou a najed-

nou umírají, celkem překvapeni... Čas jako

Než si vybavím tato slova, je už tma jako v pytli. Je půl se-

dmé. U rovníku se stmívá jako vypínačem, soumrak neexis-

tuje. V dalším železářství se setkávám s obvyklým mou la a je

mi jasné, že pokud se nepůjdu zchladit někam dovnitř aspoň

na hodinku, rozteču se. Vcházím tedy zasklenými dveřmi do

prvního bufetu. Tlustá holka s bločkem v ruce a brýlemi mi

na stůl staví sklenici s horkou vodou, jedva dosednu. Vím, že

mi ji bude během mého pobytu tady stále dolévat. Tak se to

dělá. Zadarmo. Je to docela příjemný zvyk. 

– Jau mať je?, zeptá se mě a hledí na mě skrz obroučky

bez skel. 

Ne, že by na skla neměla, ale prázdné brýle se v Hong-

kongu nosí jako módní doplněk. Zvětšují opticky rozlohu očí

na tváři. Docela to funguje, některým to vyloženě sluší.

– Jau mou jing man dží á?, ptám se po anglickém jídel-

ním lístku v naději, že budu mít čas se aspoň vzpamatovat

a snad si vybrat i něco poživatelného. Severák klimošky fou-

ká.

– Mou la.

– Čau fán, říkám tedy bez rozmýšlení rezignovaně, pro-

tože o jiné jídlo si bez zbytečného dohadování říct neumím.

– Jau jam jé? nenechá se holka jen tak odbýt, tužku stále

připravenou nad bločkem.
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– Čá.

– Jít laj čá? ptá se mě.

– Jít čá, říkám,

– Jít len čá? upřesňuje holka.

– Mou la, odporuji a opakuji původní

žádost: jít čá. 

Holka nechápe, že nechci čaj ani s mlé-

kem ani s citronem a upadá do ohromných

rozpaků, jako bych se jí málem ptala, jestli

je ještě panna, a běží se zeptat matky.

Na čaj s citronem se už dávno nachytat

nenechám. Je to totiž nakrájený skoro celý

neoloupaný citron zalitý anglickým čajem

černým jako bota, který hořkou kůru v mži-

ku vylouhuje tak, že má člověk pocit, že pi-

je něco, co si koupil v železářství. Čaje čín-

ské v bufetech nevedou.

– Jau jam jé?, ptá se mě matróna, která

se přišourá v igelitové zástěře a v holínkách.

– Čá, říkám klidně, protože tuto čajo-

vou etudu jsem zažila už mnohokrát a vím,

že opakování je matka moudrosti.

– Jít laj čá? ptá se mě.

– Jít čá, kroutím hlavou.

– Jít len čá? upřesňuje si.

– Mou la, zakroutím opět hlavou a opa-

kuji původní žádost: jít čá. 

– Jít čá..., zamyslí se matrona a pak jí

konečně dojde, že chci prostě teplý čaj.

– Jít čá! podívá se na mě s úsměvem.

– Hajá, souhlasím. 

– Jít čá! zaječí pronikavým hlasem

přes celý lokál na dceru. Haj lá, no jasně,

přece teplý čaj, jít čá, haj lá, haj lá, poky-

vuje si při tom hlavou a odchází. Je ráda,

že pochopila.

Holka se vrátí a z vedlejšího stolu sebe-

re erární umělohmotnou konev s horkým

čajem a postaví ji přede mě. Jasně oranžo-

vé umělohmotné kelímky poskládané do

sebe na každém stole spolu drží jako jedna

rodina. Co je mokré, to je čisté. S námahou

jeden zbavím podtlaku a nalívám si do něj

erární čaj z měkké konvice. Na moment mě

to vrátí na pionýrské tábory dětství. I ob-

vyklý jídelníček bufetů v Hongkongu je ta-

kový táborový. Nezdá se, že by se od doby

válečné nouze příliš změnil. Šunka z kon-

zervy zvaná Spam Ham, vařené vepřové

a kolínka v univerzální hnědé omáčce, in-

stantní nudle s volským vokem, párky chu-

tí připomínající lančmít. Zřejmě to místní

starší populaci, která zažila válku, taky při-

pomíná dětství. Aby šel obchod, nabídka

v bufetech se tomu přizpůsobila a ti mladší

už se do toho narodili. Že je Hongkong ráj

jídla je jenom propagandou vytvořená ilu-

ze. 

Televize u stropu v rohu hlasitě vyřvává

čínskou telenovelu každých pět minut proš-

pikovanou reklamou na zázračné eliksíry

života či na přípravky proti plísni na no-

hou. Silné jasné zářivky dodávají světle ze-

leným umakartovým stolům trochu nemoc-

niční jadeitový lesk. Holka přinese objedna-

nou smaženou rýži. Je to vlastně obdoba

našeho knedlíku s vajíčky. Dlabu. Čas od ča-

su se přistihnu, jak stejně jako všichni oko-

lo tupě zírám na obrazovku. 



108 • 10 • 2013 • www.dobraadresa.cz

– Sap mm man, čtu nahlas a dávám jí těch patnáct hongkong-

ských dolarů přesně, protože spropitné se nedává.

– Ua! Lej sek gong Guandongua!, chválí mě celá překvapená. 

– Sju, sju, rdím se, že jen málo a tím vyčerpám všechna kon-

verzační témata, která ovládám, a jsem zase za blbečka.P
říložn
í pa
ralela

Jak vytvořit dojem
přetékajících pytlů
hojnosti

– Maj dán, mávnu na servírku. 

Podává mi bloček a posílá mě k pokladně u dveří.

Paňmáma za pokladnou s brýlemi na půl žerdi, ten-

tokrát už se skly, mi to spočítá na kalkulačce a beze

slova mi ji podává k přečtení.

Je osm hodin. Obchody začnou zavírat tak

až kolem desáté. 

– Jau mou ní go, vcházím do dalšího zbožím

přeplněného železářství a kladu na pult umatla-

ný gumový kotouč těsnění. 

Žena za pultem si ho zadumaně prohlídne,

pak se beze slova vzdálí do útrob krámu a s bo-

horovným výrazem mi přinese kotouček řezač-

ky na železo. Co do velikosti, tloušťky i tvaru vy-

padá tento v podstatě stejně jako ten můj kotouč

o průměru 4 cm s dírou uprostřed. I barva je

stejná - tmavo hnědá. Ovšem materiál a účel...

Sahám do zadní kapsy po plánku a nadechuju

se... Nemá to cenu. Vycházím z krámu. Klid,

opakuje mi v duchu můj učitel, nemůžeš se na ni

zlobit, co nevidí, neexistuje. Určující je tudíž to,

co vidí, tedy první dojem. Chtěla jsi kotouč, mě-

las ho mít. Aha, proto jsou před krámem vždyc-

ky ty pytle se sádrou plné jen jako. Celý pytel je

vycpaný balastem a toho vápna je tam jen na dva

palce nahoře. Kvůli tomu, že presentace je to

nejdůležitější, si přece obchodník nenechá zvlh-

nout celý desetikilový pytel vápna.



No tak dobře, dávám mu ty tři stovky a rychle odcházím z krá-

mu pokud možno co nejdál od těch drštěk. S nadějí, že věc, kterou

jsem původně vůbec nechtěla, všechno šmahem vyřeší, se zvesela

podívám na krabici a čtu: Splachovací píst značky Hitler. 

Poznámky

* M. Booth: Gweilo Memories of Hong Kong Childhood; Bantam Books, 2005, 
s. 266–268 

** O. Mikulášek: Tichá změna; Lidové noviny, č. 305, 31. 12. 1948, s. 3
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Potěmkinova vesnice tedy pochází z Čí-

ny. Pravda, se svým smyslem pro detail jsou

Číňané nejzručnější a nejrychlejší aranžéři

kulis na světě. Dovedou z krámu na zeleni-

nu opravdu přes noc udělat třeba nablýska-

nou značkovou prodejnu mobilních telefo-

nů.

Na dohled sotva čitelný nápis Uhelná

ulice jasně značí, že nákupní tepna Elektric-

ká za touto křižovatkou končí a že když na

protějším chodníku najdu ještě jedno žele-

zářství, tak bude posledním. Je hned vedle

malého bufetu, za jehož sklem se rutinně či-

perně pohybuje kuchař obklopen hrnci

s dlouho vařenými hnědavými dršťkami

v jílovité omáčce. Kuchyně lidových bufetů

jsou vždy do ulice, aby návštěvník viděl pro-

ces vaření a ujistil se, že se vše odehrává čis-

tě a férově. Prostor, kde se však umývá ná-

dobí, je v zákulisí. Prezentace, víme. Hustá

horká pára z drštěk nerušeně uniká větrá-

kem ven na ulici. Hongkong se pyšní snad

nejbohatší paletou pachů na světě.

– Jau mou ní go? dýchám ve vchodu železářství jen do-

polosyta a ukazuju prodavači své propriety. 

– Jauva, jauva, přikyvuje sebejistě prodavač a žene se

dozadu. Už z dálky vidím, že se vrací s podlouhlou, krabicí

a vyndavá z ní obsah. Ale ksakru, moc se evidentně koukal

na ten plánek. 

– Ní go, ní go, vnucuju mu svůj unavený gumový žeton.

Nechci přece celý píst, jenom to těsnění.

– Ní go mou la, uzemní mě nekompromisně. Ní go hou

jé, usmívá se a pokládá celou tu věc na pult. Sám pád man,

říká hrdě, jako kdyby mi udělal kdovíjakou cenu. 

Název vznikl zřejmě proto, že jakýkoli mocný muž, co něco
dokázal, je pro Číňany autorita. Mají pocit, že když jménem
silného válečníka nazvou výrobek, bude se lépe prodávat.
Eprovskou historii moc neovládají. 2. světová válka k nim přišla
z Japonska.

...nebo to jednou provždy vyřešte Hitlerem
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Výsledky mimořádných voleb 
do PSP ČR v říjnu 2013

Rozbor geopolitické orientace 
bhútánského ministerstva zahraničí 
v uplynulém desetiletí

Festival prdelí

V příštím čísle (vychází 1. listopadu 2013)

rozhodně nenajdete:

Na shledanou příště!Ne za pomeňte!




