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Dobrá adresa se před dvěma lety definitiv-

ně rozhodla oprostit od závislosti na mi-

nisterském úředníkovi, respektive na více

či méně kyseloprdelních osobách, které

deleguje do komise rozhodující o finanč-

ních příspěvcích pro časopisy. Paradoxně

od té doby spíše než časopis literární při-

pomíná cestovatelský magazín. Její redak-

toři a přispěvatelé vyrazili např. do Gru-

zie, Izraele, Hongkongu nebo Vietnamu.

V únorovém čísle se podíváme na Broad-

way, především ale do Peru v obsáhlé re-

portáži Jaroslava Chobota. A v čísle břez-

novém se můžete těšit na reportáž z Aus-

trálie – až se Jakub Šofar vrátí od proti-

nožců.

Michal Šanda
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Foto-
aktualita

Foto Michal Šanda
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Z podstaty věci nikdo jiný neví a vědět ani nemůže, co si myslím a chci

sdělit čtenářům, lépe než já sám. Navíc je spisovatel člověkem slova

psaného a tudíž se vyjádří přesněji prostřednictvím písmen, než

mluvením do diktafonu. Sérii selfie rozhovorů pro Dobrou adresu

zahajuje Patrik Linhart.
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Letos v lednu to bude přesně 20

let, co jsi založil se skupinou

svých více či méně imaginárních

přátel Vědecké studio Stará mi-

lenka. Můžeš tuto vaší činnost

vědecky kvantifikovat?

Když jsem založil studio Staré

milenky, byl to můj vklad do Duch-

cova, do města, které ztratilo svou

duši, jak později řekl Pavel Koukal.

Ale na začátku jsem měl prázdný

dům, tedy jen půl domu a obrov-

skou zahradu. Hrdý jsem spíš bláz-

nivě na to, že u nás spalo víc básní-

ků než akademiků. Když jsem vydal

vlajky britského impéria, bylo mi vy-

tknuto, že jsem je přejal z webu,

ano, tak to je, ale informace o těch

vlajkách jsem dával dohromady dva-

cet let. Napsal jsem první dějiny brit-

ského impéria ve vlajkách. A mám

tam chyby, místo aby akáda uznala,

že já jediný za čtvrtstoletí vydal jedi-

nou knihu o vlajkách, kde vlajky

jsou krásné a potěší oko, dají mi so-

du. Právě tak dějiny horrorů. Ivan

Adamovič, autorita v této věci, řek-

ne, že jsem salát. To je vědecké stu-

dio.

Myslíš, že účast na tzv. literárním

provozu může být na škodu vlast-

ní tvorbě?

Myslím, že může zmást. Když

píšu recense, glosy a články, každý

den píšu povídky a mezi tím dělám

na knížkách, které mají vyjít, mají

mít koule. A pak po večerech bojo-

vat. Psát. Mě berou všichni čerti,

když slyším jaký manažer poezie je

Buddeus, co provedl Bohouš Vaněk

a jak mě Svatava Antošová už nemá

ráda. Literatura, se kterou jsem za-

pletl, potřebuje obránce, ale pokaž-

dé, když mi dochází síla, když mám

pocit, že jsem sám, ozve se někdo

z Hostu. Ono to je tak zvláštní, že

nakladatel mě osloví, když jsem

v laufu, ale Host, lidé z Hostu, mě

podrží, když jsem na dně. Což bylo

kdysi, ale je špatné přemýšlet o živo-

tě jako čaroděj.

Po šílených peripetiích a piplač-

kách jsi dokončil svůj první ro-

mán. Na začátku psaní jsi

v pivnici U Ptáčků vykřikoval, že

to píšeš jen proto, aby si dokázal,

že takovou sračku jako je román

umíš splácat taky. Jak o tom

smýšlíš teď?

Vskutku mě točilo to volání po

zásadním románu s přesahem; kdo

píše povídky a nenapsal román tak

jako by byl nějaký přidavač, zatím-

co romanopisec, to je panečku polír.

Jako by někdo chtěl po Ljubě Štíplo-

vé, aby o tom povedeném Čtyřlístku

napsala román! Ale přece jen, Poe i

Lovecraft, Hrbáč i Kolmačka do to-

ho taky praštili. Taky jsem si uvědo-

mil, že jsou romány, které mě za-

sáhly, až jsem z toho byl úplně po-

blbaný: Joyce, Proust, Miller Henry.

Pojal jsem psaní toho svého, pod-

statně skromnějšího, jak se říká

dneska „naratologického koncer-

tu“, jako finský běžec Paavo Nurmi,

závodit sám se sebou, nebo si to

prostě ověřit. Jako když jsem loni

poprvé v životě měnil kolo u auta

s elegancí Belmonda – patřičně

chlapsky – ale heverem jsem prora-

zil dno našeho vozidla. Každopádně

jsem to s většími intermezzy psal

čtyři roky a zjistil, že to není žádná

prdel. Román vyžaduje mimo jiné

šicflajš a kázeň, neřku-li že střízli-

vost musí mít nad fanatismem na-

vrch. V nebývalé míře oplývám pra-

vými opaky těchto vlastností, neod-

važuji se ani autoevaluovat svůj

vlastní text. Ale skláním se přede

všemi, kteří se o psaní románů vy-

trvale pokoušejí, i když to jsou ve fi-

nále třeba jen manťáci.

Editoři, kteří dělali na tvých

knížkách, na jedné straně hodno-

tí tvou vstřícnost vynechat i celé

pasáže, na druhé straně tvrdo-

hlavě trváš na svém archaickém

a mnohdy i nikdy neexistujícím

pravopisu a nejednou to skončilo

i škrcením. V poslední době jsi se

ale sám stal příležitostným edito-

rem, jsi schopen nahlížet práci

na knize nyní jinak?

Ačkoli by to do mě málokdo ře-

kl, jsem grafoman. Proto nechávám

editorovi po vůli, co zdecimuje, čili

vymrská ze stáje hochkunstu, ale

jak mi šáhne na slovo, třeba takové

okeán, illuse, biozmrd, začnu vrčet.

Prý to dělám naschvál, ruší to čtení

a podobné plky. I houbaře, jenž sbí-

rá jen suchohřiby, potěší v lesíku pů-

vabně rudá muchomůrka, jako čte-

náře uvede do varu výraz „vexilolo-

gie“. A samolitr jako jazykový re-

daktor s postřehem ninji uvádím na

pravou míru všecky univerzity, filo-

zofie a senzy. A všichni cítíme, že pa-

ralelně existují universita a univerzi-

ta, právě tak jako cenzus a filozofie

čili láska ke zlu, opak původního vý-

znamu sofia je tak upřímně manife-

stován.

Na finále něco pro odlehčení. Až

u nás zakážou úplně všechno

a v korektnosti přeherodujeme

i současnou Británii, budeš zva-

žovat emigraci do nějaké zbývají-

cí svobodně nesvobodné země?

Útěk je zbabělost; podřežu se ve

vaně nožem na krájení chleba. Voda

by mohla mé myšlenky odklonit od

života. Ve skutečnosti se zabít ne-

chci, budu milovat, psát a ignorovat

budoucnost.
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Jan Novák
8. 10. 1938–6. 1. 2017

Foto
Michal Šanda
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šachová pole, po celanovi

negativ: pozitiv. v rovnováze námel —

klas. že je to navždycky, upírá smrtelnosti

rovnou smrt. přirozeně —

pat jde po životě. v proluce černozem

matuje naftového krále: být prostší

konečný škrt je nejjedovatější

— jako na šachovnici, aby zduchovněla

je rozum vypočítavou řemenicí, procitly ́ mozek

volantem z lega

loutky, po celanovi

loutky umírají na sperma scénáře

člověk ještě dál, mezi inteligentním a zbabělým

pro děti smrt přímočará

— je rozhřešením. v šatičkách

po sestřičce je loutkou od oltáře, protože

teprve čert dělá divadlo

ustavičně, aby zblízka bylo

řešením napořád. aby fretky frašky

nezůstaly noře na obtíž

kytky, po celanovi

teprve zahnívající, v koronárce

voní po mamince, a vděčné: možná na hřbitově

kdo štěká, neuhnije. kytky

při životě člověka nesvéprávné

jak mochna husí — počítá neplodné dny, roky

vyplňuje samotou. květiny

— budou bezpartijní. při odkvétání

příležitostné v samci, v herbáři celopancéřované —

kyselým létům neupřeš vanilkou

ctiboř, po celanovi

dva mlýny umíněně, kostel z donucení

z vlastní volby blanice. zkratuje měsíčky

i ostýchavé ovoce osadníků

pod jakým mlčením lidovou lačnost?

krvácí tráva, sena přežvykují honorář. čas ne —

mariánskou pouť vyplácí ta s kosou ve fi atu

— každé svědectví je mučením, výpověď

zdaleka ne zpověď. pavouk jí přejede dítě

tak nafackujeme mouše, cvak

žirovnice, po celanovi

stojaté vody mučí dna od nepaměti

do nepaměti, bystřina. je ve formě, z vymilované

mlýnice vynáší panenství po pytlích

— kolik je hodin? vytahaných se

neptej. jen nezletilá může vyložit pupek na kolejích

vytapetovat rychlík, zpod náprav

odprásknout generaci. lokajům rozdají

po fujaře, mozek vytřou kyjevským chlebem

možnosti kvásku, ovšem
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zalévat květiny, po celanovi

jsou stále méně ocelí, nakaženi kentaury a

stíny medicíny. se netěší obzvláštnímu zdraví —

v blázinci není bláznivých květin

— natřásaly se krávy při zemi: z toho

co žijeme, pršet nebude. přihasila si cizota a

špatně utěsněný čas — kandelábry —

dobrá pověst. špikuje krajinu, kalná a sypká

malíček od pramene, až paže říčky pažbou. a vojáci

a padlí, zaléváni květinami. se umějí radovat.

ostružiny, po celanovi

vzácněji než čas. nalezení bojovníci v

hospodě brání boží hřeb. život porozuměl rozlitému

pivu, fernet lví srdce zarazil ve svaté zemi

— a země se pootočila. v pračce ždímá naši

jímavou špínu. svědomí po výprasku, hladinka pěny

v ráji pod peklem. zimu přežijeme —

musíme vycestuje v oblasti kvantového

lesa. smrkáči korunují paseky otců, ostří ve výběhu —

ostružiny. proč, mefi sto pannou od andělů

synkovi kabešovy ́ćh, po celanovi

pod nebem je nám fajn. vyhlížíš

vyrovnaně. jaké se píše i ve slově bůh? — nemá

rád monoposty, jsou cítit sutanou

— všechny stromy rodu mužského

lípa hrušeň jablko i švestka, strom limitován

osudem, nemá rád knedlíky

koho škrtí košile, má cenu dvou

takových. milován. a ještě sněden límcem

nemá rád čepel hamletovo, cvak

květina kosatec, po celanovi

když cukne prométeus, kameny štěpí

mráz jeho domácí imaginace. z našich zemřelých

ať užírá starožitnost. ochočená

za tvými zády jako práh. páření nutno

přiříznout. jedno za druhým, přátelství kuráže irisem

být s tebou, ceiba. jižní ovoce

— vůle břemeno soucit, účinné bohatství

bylo na zemi, z nízké brázdy a z přepečlivých rukou

z praku, s kýlem vysoko: vražedný kosatec

osada vosná, po celanovi

hříšné spojení, netrpí ostatky faktů

vápno, žluč a napálené cihly. vidlemi proti nebi

— osada vosná, kreutzerova sonáta

musela to být žena! aby své právo

na penis postoupila. užasle zíráš po zatmění

nože. nedotknutelné, s prvními

mrazíky křehčí o nenucenost

krajina pod bohy, s borovicovými hájky z hlubočan

ukazují na tebe svým přísným středem
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Z antikvariátních
banánovek
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I.  O zavedení zavírací policejní hodiny při živ-

nostech hostinských a výčepnických.

Na základě § 54. živnostenského řádu (zákon ze

dne 15. března 1884 ř. z. č. 39) vztažmo na základě

ministerského nařízení ze dne 3. dubna 1855 ř. z. č.

62 upravuji zavírací (policejní) hodinu při živnostech

hostinských a výčepnických politického okresu Ná-

chodského takto

1.  Výčepy piva a vína, restaurace a všechny ostat-

ní živnosti hostinské a výčepnické musejí být každo-

denně uzavřeny nejpozději o 12. hodině noční a ne-

smějí být před 5. hodinou ranní opět otevřeny.

2. Hostince mající oprávnění k přechovávání ci-

zinců, musejí být každodenně nejpozději uzavřeny

a) v Náchodě, České Skalici, Hronově a Červeném

Kostelci o 1. hodině ranní.

b) ve všech ostatních obcích o 12. hodině noční

a mohou být před 5. hodinou ranní opět otevřeny dle

potřeby pouze cizincům, nikoli však jiným osobám.

3. Nádražní restaurace se ustanovení zavírací ho-

diny netýká, pokud se jedná o obsloužení odjíždějí-

cích, přijíždějících anebo projíždějících cestujících.

Stanovení zavírací hodiny netýká se dále místnos-

tí hostinských, které jsou vyhrazeny pouze spolkům,

pokud tyto v takovéto, širšímu obecenstvu nepřístup-

né místnosti shromážděny jsou.

4. Výčepy a drobné prodejny pálených lihových ná-

pojů buďtež od 1. října do 30. dubna každého roku uza-

vírány nejpozději o 8. hodině večerní a od 1. května do

30. září každého roku o 9. hodině večerní, opětné jejich

otevření nesmí se státi před 6. hodinou ranní.

Ve dnech sobotních buďtež místnosti tyto uzavře-

ny od 5. hodiny odpolední, ve dnech sobotních však

už od 11. hodiny dopolední.

5. V době masopustní, pak v den místní pouti po-

kud se týče posvícení, lze uděliti prodloužení do 4. ho-

diny ranní. V tomto případě dlužno řádně odůvodně-

nou žádost podati.

II. Omezení návštěvy hostinců ze strany školní

mládeže a mladistvých osob vůbec.

Hostinským jest bezvýjimečně zakázáno trpěti,

aby studující reálné školy, školní dítky a děti škole

odrostlé, a sice studující reálky naprosto ostatní pak

hoši do dovršení 17. a dívky do dovršení 16. roku

při veřejných tanečních zábavách jich hostinci prod-

lévali.

Vyhlášky
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III. Vyznačení cen předmětů

denní potřeby a hostinských po-

kojů.

Na základě § 52. živnostenského

řádu ukládám všem prodavačům,

kteří v otevřených skladištích aneb

v jiných místnostech se zabývají po

živnostensku prodejem předmětů,

sloužících k ukojení denních potřeb

životních, tedy zvláště prodejem ma-

sa, mléka, chleba, mouky, dříví,

uhlí, ovoce atd. aby ceny předmětů

těch se zřetelem na množství a ja-

kost dle předepsaných jednotek mí-

ry a váhy vyznačovali a to výhradně

v platné měně korunové způsobem

pro každého lehce patrným pomocí

cenových tarifů, umístěných na stě-

nách, dveřích neb oknech místností

živnostenských, tarify ty musejí ob-

sahovati označení zboží, jednotku

váhy neb míry a pak cenu za jednot-

ky takové požadovanou.

Zejména nařizuji, že hostinští a

výčepníci musejí v místnostech pro

hosty určených pomocí tarifů, na

nápadném místě vyvěšených anebo

na stolech umístěných, vhodně

označiti ceny pokrmů a nápojů, ja-

kož i případné ceny her dovole-

ných, a sice jen v platné korunové

měně.

Podobně musejí být u hostin-

ských k přechovávání cizinců opráv-

něných, v každém jednotlivém po-

koji cizineckém vyznačeny ceny ná-

jemné za pokoje ty, rovněž

i případné vedlejší poplatky za vytá-

pění a osvětlování jich, za obsluhu a

pod. a to opětně jen v platné koru-

nové měně.

Živnostníci mohou ovšem tari-

fy ty měniti, vyšší ceny mohou však

být vždy žádány ode dne vyvěšení,

vztažmo vyložení nového zmíněné-

ho cenníku.

Přestupky této vyhlášky se tre-

stají dle § 131 živnostenského řádu.

Z c. k. okresního hejtmanství

v Náchodě, dne 1. března 1906

C. k. okresní hejtman J.U.Dr.

František hrabě z Thunů

Připravil 

Michal Šanda
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Nashville, 
město hudby 

Díl 1. – Broadway
Karel Tampier
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Pokud u nás někdo píše o Nashvillu, ne-

zapomene zdůraznit, že je to „město

hudby“; ostatně oni to označení použí-

vají i Američané sami. Dále už všichni omílají sto-

krát zveřejněné pravdy, polopravdy a legendy o

country music a stále převracejí všelijaké histor-

ky o Grand Ole Opry. V následujícím textu se po-

kusím téma uchopit jinak. Stále opakovaným in-

formacím se vyhnu a předestřu pozornosti laska-

vého čtenáře něco z toho, co mne v onom městě

zaujalo.

Odpovědní činitelé města dělají všechno pro

to, aby hudba zněla všude. Skryté reproduktory

obsahuje třeba i bedna se zařízením na přivolání

policie. Bedna hraje pořád, neřád! Jeden den jsme

věnovali návštěvě Oprylandu, rozsáhlého to pro-

storu s budovou Grand Ole Opry, Acuffovým divadlem, hotelem,

óbrparkovištěm a stovkami přízemních nákupních objektů. A všude

se tam odkudsi linula tichá country music. Pečlivě jsem probádal

prostor – a k mému neskonalému údivu se zvuky linuly z některých

kamenů v trávnících! Asi to byly reproduktory, které zlý černokněž-

ník zaklel do šutrů. A musely hrát pořád, neřádi.

Když město hudby, tak město hudby!

Tak jako New York, Detroit a řada dalších obcí v USA i jinde má

i hlavní město amerického státu Tennessee svou Broadway. Slovo

Broad má podle chytrých slovníků řadu významů, například děvka,

coura, ale i zeširoka nebo liberální, tolerantní, zřejmý, jasný, po-

všechný, přibližný, široký. Bingo! To poslední je asi to pravé! Bro-

adway bude tedy asi široká cesta. V Nashvillu je to jakási městská

osa, která začíná na břehu řeky Cumberland u nádražíčka místní lo-

kálky do města Lebanon.

Od nástupiště se ta veleulice táhne kolmo k řece do kopce až za

obzor a pak dále stále rovně pryč. Když z ní nesejdete, stane se z ní

posléze 21. třída a ještě později silnice č. 431. Byli jsme kromě jiné-

ho na autovýletu v městě Franklin; při návratu jsme jeli po silnici

431; pořád jsme jeli, neodbočovali a najednou hle! – jeli jsme po

Broadwayi. To bylo dobře, příslušný parkovací dům stál hned vedle

v boční ulici.
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Večer není na této hlavní třídě nijak moc rušno. Občas se vy-

skytnou pouliční hudebníci, jejichž repertoár je bohužel podobný

produkci podobných kapel u nás.

O co méně publika je na chodníku, o to více lidí se tísní

v přízemích domů: nacházejí se tam totiž četné podniky, v nichž se

hraje živá hudba. Slyšet lze různé styly od bluegrassu po folk music

v provedení výborném až strašném. Muzikanti se předvádějí na pó-

diích, umístěných hned u vchodu tak, aby se na ně dalo zírat skrze

výlohu. Později jsme zjistili, že totéž uspořádání mají i leckteré hos-

pody v Irsku. Kde to má asi původ?

A ve vchodu do lokálu stojí vždy statný vyhazovač, který nezle-

tilého bez doprovodu staršího nevpustí.

Kromě hudebních lokálů a restaurací jsou na Broadwayi také

obchody. Ty s kovbojskými botami a westernovým oblečením mě

moc nelákaly, ale prodejna hudebních nosičů, navíc ta, ve které

křtil svá díla Ernest Tubb (*1914, †1984) – to je jiná káva! Současný

český novinářský pisálek by jistě napsal „geniální ikonický legen-

dární country interpret“, já se spokojím s konstatováním, že to byl

jeden z těch nejznámějších. Prodejna je veliká (druhá od stejné fir-

my je v Oprylandu), na bednách s cédéčky lze téměř vidět zaoblení

zemské. Vzadu je pódium, na něm Tubb, nyní už jenom papunde-

klový. Stál jsem tam, zíral a nic nekoupil. Dneska už nemám kape-

lu a všechny písničky se dají stáhnout z internetu…
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A pak jsme také zašli do krámu s hudebními nástroji. Tolik ben-

dž (to je strašný výraz, ale nevím, jak utvořit množné číslo od slova

banjo) pohromadě jsem nikdy nikde jinde neviděl.

Ani tam jsem nic nekoupil. Dneska už nemám kapelu. A banjo

se dá koupit v Čechách bez problému…

Ale to nejzajímavější nakonec:



www.dobraadresa.cz • 2017 • 2 • 17

Robert’s Western World na Broadwayi je asi jediný podnik, kde

můžete slyšet muziku i v neděli dopoledne. Jak je to v nábožensky

silně založeném státu možné? Inu, rodinnou kapelu The Blakleys

vede reverend Blakley a zpívají gospely, takže v čase bohoslužeb

fandové této skupiny uspokojují své duchovní potřeby v Robertově

lokálu. Hlavní činností Blakleyových není ale hraní po hospodách,

nýbrž práce na farmě Heartland, kde se starají o opuštěné a zdivo-

čelé koně, bezdomovce a postižené děti. Všichni Blakleyovi jsou vel-

mi milí, hrají a zpívají hezky, dámská sóla zpívala výborně dcera.

Chvíli jsme spokojeně poslouchali. Pak se k rodince přidal sta-

rý pán. Jak jsem později zjistil, byl to John Shepherd. Po službě

v námořnictvu se v roce 1972 přiženil do Nashvillu, město si oblíbil

a záhy s manželkou založil komisi pro revitalizaci Broadwaye.

Potkali jsme se tedy čirou náhodou s člověkem, kte-

rý se zasloužil o záchranu starého města, patrně na-

vzdory developerům! Díky jeho iniciativě tak dolní

část Broadwaye stále vypadá jako hollywoodské kuli-

sy k westernu. Úžasné!

Pan Shepherd nás velmi pobavil. Američtí count-

ry zpěváci velmi často vyslovují souhlásku „s“ skoro

jako české „š“. Pokud existuje nějaká stupnice šišlá-

ní, umístil by se v ní pan Shepherd na čelném místě.

Když jsme si pak od Blakeleys koupili cédéčko, vrhl

se ten dobrý muž po něm, čile rozpáral obal, vyňal

propisku a vepsal na inlay věnování. Pak tam kohosi

donutil, aby nás vyfotil. Úchvatný stařík! Podobné

krásné kníry míval můj pradědeček.

Celá původní reportáž z Nashvillu je na www.klaskova.cz/usa2011/usa_titul.php

www.tampier.cz
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Paterson
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Paterson (Adam Driver) je řidič

autobusu ve stejnojmenném

městečku Paterson. Každý

Patersonův den je zdánlivě stejný

jako ten předešlý: projíždí trasou své

linky, pozoruje město ubíhající před

čelním sklem a poslouchá úryvky

rozhovorů. Píše básně do notýsku,

jde na procházku se psem, zastaví se

v baru vždy jen na jedno pivo

a přichází domů za svou ženou

Laurou (Golshifteh Farahani). Život

Laury je pravým opakem – vše v něm

se neustále mění a každý den přináší

nové sny a nápady. Paterson a Laura

se vzájemně milují a podporují: on jí

pomáhá realizovat nejnovější plány,

ona obdivuje jeho básnické nadání.

Film je příběhem vítězství a porážek

všedního dne a krásy, která se skrývá

i v těch nejmenších detailech.

(Aerofilms)
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Záře

Když se vzbudím dřív než ty

a ty jsi ke mně otočená čelem,

obličej na polštáři,

vlasy rozprostřené kolem,

risknu to a zírám na tebe

užaslý láskou a pln obav,

že otevřeš oči

a lekneš se rozbřesku.

Ale možná se ti pak rozbřeskne

a uvidíš, 

jak se moje hlava a hrudník 

pro tebe hroutí do sebe,

jejich hlasy lapené uvnitř

jako nenarozené děti,

které se bojí,

že nikdy nespatří rozbřesk.

Otvor ve zdi nyní mdle září

dešťově modře a šedivě.

Zavážu si tkaničky a jdu dolů

postavit na kávu.

1)

Tykvička

Moje malá tykvičko,

někdy myslím i na jiné dívky

ale pravda je taková,

že jestli mě někdy opustíš,

vyrvu si srdce

a nikdy ho nevrátím zpět. 

Žádná se ti nikdy nevyrovná.

2) 

Běh

Prorážím

biliony molekul,

které se rozestupují,

aby mi udělaly cestu,

zatímco po stranách

biliony dalších

zůstávají na svém místě.

Gumička stěrače začíná vrzat.

Déšť ustal.

Já stojím.

Na rohu 

chlapec ve žluté pláštěnce

drží za ruku maminku.
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4) 

Další báseň 

Když jsi dítě,

naučíš se, že existují tři dimenze:

výška, šířka a hloubka.

Jako krabice na boty.

Později se dozvíš, že existuje ještě čtvrtá dimenze:

čas.

Hmm.

Podle některých lidí jich může být pět,

šest,

sedm...

Když mám padla,

dám si v baru pivo.

Podívám se dolů na sklenici

a cítím radost.

5)

Vody pád 

Voda padá z nebes jasu

jako pramen vlasů

padající přes ramena mladé dívky.

Voda padá a tvoří kaluže na asfaltu,

špinavá zrcátka s mraky a budovami.

Padá na střechu mého domu.

Padá na mou matku a na moje vlasy.

Většina lidí tomu říká déšť. 

6) 

Báseň

Jsem doma.

Venku je hezky:

teplo.

Slunce na chladném sněhu.

První jarní den

nebo poslední zimní.

Moje nohy vyběhnou po schodech a ven ze dveří,

moje horní polovina tu pořád píše.
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7)

Verš

Existuje jedna stará píseň,

kterou zpívával můj dědeček,

ve které zazní otázka:

„Nebo bys byl radši ryba?“

V téže písni

zazní tatáž otázka,

jenže s mulou a prasetem,

ale ta, kterou někdy slýchám,

v hlavě,

je ta s rybou.

Jen

ten

jeden

verš.

Byl bys radši ryba? 

Jako by byl

zbytek té písně

úplně nadbytečný. 
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8)

Milostná báseň

„Máme doma spoustu zápalek.

Vždy je máme po ruce.

Momentálně jsou naší nejoblíbenější značkou

Ohio Blue Tip,

ačkoliv jsme dávali přednost

značce Diamond.“

To bylo předtím,

než jsme objevili značku Ohio Blue Tip.

Jsou to znamenitě zabalené,

bytelné malé krabičky 

s tmavě a světle modrými a bílými etiketami,

na nichž jsou slova ve tvaru megafonu,

jako by chtěla co nejhlasitěji oznámit světu:

„Zde je ta nejkrásnější zápalka na světě,

3,8 centimetrů dlouhý dřík z dřeva vejmutovky

zakončený drsnou purpurovou hlavičkou,

tak střízlivou a zuřivou

a tvrdohlavě odhodlanou náhle vzplanout

a snad při tom připálit 

cigaretu milované ženě,

úplně poprvé,

a potom už to nikdy nebylo stejné.

Tohle vše vám dáme. 

Tohle jsi mi dala.

„Stanu se cigaretou a ty zápalkou

nebo já zápalkou a ty cigaretou planoucí polibky,

z nichž stoupá dým k nebi.“
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Liszt
a Wagner... 

v Piešťanech

1.

Kampak,
mistře?
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2.

Na Ligu
mistrů. 

3.

Ach!
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V Českých Budějovicích se objevilo nové nakladatelství,

které má zatím na kontě dvě knihy. Pikador Books. Za

ním, dle informací, stojí Jan Cempírek. Druhou knihou,

jež vyšla v roce 2016, je novela Markéty Pilátové Hrdina

od Madridu. Pilátová nikdy nenapsala nic vyloženě špat-

ného a v houfci ženského spisovatelství má nepřehledné

místo. I třeba proto, že část roku tráví v Latinské Ame-

rice, kde učí potomky českých hombres a hombryň řeči

předků. Comprende?  

Novela je jakousi pozdní satisfakcí pro interbriga-

disty, tedy pro všechny ty, kteří odešli bojovat ve třicá-

tých letech do Španělska proti Frankovi. Kluci, kteří pá-

chali ideologickou indoktrinaci před rokem 1989, udě-

lali ze všech intebrigadistů komunisty (i když přitom

poněkud zamlčeli, že velká část těchhle odvážných

chlapíků se po roce 1948 náhle stala nepřáteli snů

o lepším příštím, zcela podle stalinské teorie, že kdo byl

někdy v cizině, tak tomu nemožno věřit ani rudou

hvězdu na klopě; akorát to neaplikovali plošně, lépe ře-

čeno vyjmuli z toho některé svoje kamarády). Takže ani

vztah tzv. široké veřejnosti nebyl ke španě-

lákům nejlepší. Abychom to shrnuli, nej-

lepší je nechat všechny tyhle lidi vychcípat,

a pak je vyznamenat. To nikoho nebolí (jen

ty vyznamenané a jejich rodiny). Compren-

de?

Jenže tenhle text není o novele Markéty

Pilátové, která patří k tomu lepšímu, co

jsme načesali ze sklizně 2016. Písmenka

jsou v pořádku, ale ten jejich nosič? Brožur-

ka o rozměru 72 krát 15, taková falešná A6,

se hodí na knihu vtipů, popř. slovník, bás-

nickou sbírku... Ale ukrýt do ní novelu

(blok má 70 stran včetně vstupů, tiráže a va-

kátu)? A použít písmenečka, jimiž se větši-

nou vybavují obaly potravin, aby si důchod-

ce téměř nemohl přečíst datum spotřeby?

Možná, že byla kniha vybavena lupou, ale

v tom případě mně ji někdo ukradl. Myslel

bych si, že kniha bude spíše čtena staršími

Ať si každej  vydává co chce…

Jenže tenhle text není o novele Markéty Pilátové, která patří k tomu

lepšímu, co jsme načesali ze sklizně 2016. Písmenka jsou v pořádku, ale

ten jejich nosič? Brožurka o rozměru 72 krát 15, taková falešná A6, se

hodí na knihu vtipů, popř. slovník, básnickou sbírku... 
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občany, proto měla být sázena většími bukvami, s většími profu-

ky, se střízlivějším sazebním rámcem. Čili komfortně. Compren-

de?

Takový rozsah textu by se s vkusem dal roztáhnout do 80

stran formátu A5. Ale jestli si nakladatel vytkl cíl, že bude dělat

formát blížící se rozměru knížečky, kam si psaly při plesech dív-

činy taneční pořádek, pak ano. Pak ano? To celé za 166 vočí čes-

kých? Takže teoreticky kdyby se to vešlo do 16 stran, což samo-

zřejmě jde taky, jaká by byla cena toho archu? Na to je jediná od-

pověď: To je hustec. Mohli bychom pak začít uvádět v tiráži no-

vou položku: hustota liter. Comprende?

Že by to nikdo jiný nechtěl vydat? Jen Pikador Books? A na

zadní obálce je navíc takové, dnes oblíbené knižní: Chvalme pá-

na. V tomto případě od Davida Jana Žáka. Ale tím to nekončí,

pod jménem dál stojí: autor bestselleru Návrat Krále Šumavy. Je to

hodně podobné náhrobkům na hřbitovech, kde stojí třeba: Jana

Vomelová, choť lékárníkova... Když pracuje s trapnem Jaroslav

Dušek, je to pro všechny nakonec očistné a má to smysl i dra-

maturgický. Ale tohle je trapný bez očisty. To je jenom trapný.

Comprende?

Vyjde:

Čítanka českého multikulturalismu

pro střední školy

Nové vydání oblíbené čítanky prošlo celko-

vou revizí a doplněním. Například kapitola

o průniku jednotlivých civilizačních okruhů

je rozšířena o doklady empatie českých pro-

zaiků a básníků z druhé poloviny 20. století.

Kromě Pludkova Nepřítele z Atlantidy je zde

i ukázka z básně Josefa Kainara Trochu

v hlavě mám: Vždyť sám Alláh ví / že život bez

lahví / je zlý prázdný.

Ze starých letopisů

Všechno čerpám shora.

Josef Hora

Pedro Rodriguez

Ať si každej  vydává co chce…
Že by to nikdo jiný nechtěl vydat? Jen Pikador Books?

A na zadní obálce je navíc takové, dnes oblíbené knižní:

Chvalme pána. V tomto případě od Davida Jana Žáka. 
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Když jsem vedl jednu z ne-

mnohých sice, nicméně

hutných diskusí se svým ži-

dovským přítelem Achabem, dospěli

jsme – každý ze svého úhlu pohledu –

ku konečnému verdiktu: fanatismus

plodí neznalost a nedostatek (nikoli pře-

bytek) víry. Antijudaismus počínajícího

se křesťanství je přirozený, antisemitis-

mus nebezpečnou úchylkou. PánaBoha

máme téhož, jenom jej trochu jinak vní-

máme (pojmenováváme), jinak se k ně-

mu modlíme a o něm hovoříme. Poznat

toho druhého neznamená ztrátu pře-

svědčení, ale lepší si uvědomění stano-

viska vlastního.

S vědomím, kolika pogromy a léty

ostouzení si musela u nás projíti etnic-

ká, kulturní a náboženská židovská mi-

norita, s vědomím, kolik hloupých před-

sudků bylo v takovéto nenávisti skryto

(a kolik neochoty přemýšlet), s vědo-

mím, že ani druhá strana se tam, kde jí

schází na argumentech a přebývá na sí-

le, nechová lépe (židovský žhář zapalují-

cí starobylý benediktinský klášter Tabg-

ha se chutě skryl za heslem: Modloslu-

žebníci budou zničeni) jsem v předvečer

Vánoc i svátku Chanuka raději, než po

přelétavých politických heslech, sáhl po

trojici knih vycházející z těch nejlepších

a nejpronikavějších tradic domácí heb-

rejské literatury, po dílech vycházejících

původně v epoše rudolfinského maný-

rismu.

Rabi Jehuda Liva beb Becalel (1512

až 1609), pražský Maharal, je u nás i po

světě znám především jako tvůrce Gole-

ma, fiktivní z hlíny stvořené postavy: ko-

neckonců známé tolikéž z několikerého po-

dání filmového. Méně už se ví, že tento –

jeden z nejvýznamnějších pražských rabí-

nů – je především velikým židovským ná-

boženským filozofem („který svým dílem

ovlivnil jak chasidy, tak mitnagedy a sio-

nisty“ – J. Divecký), syntetizujícím před-

chozí umění talmudicko / midrašického

výkladu (včetně tradic aškenázu). Zhusta

bývá nazýván mystikem; nicméně texty, do

nichž jsem měl tu čest nahlédnout, svědčí

především o tom, že byl velkým racionalis-

tou a systematikem. Mimo jiné také proto,

že byl významným pedagogem – vyučují-

cím na pražské ješivě. Předpokládá se tedy,

že nejen svými znalostmi filozofie, mate-

matiky a fyziky (Brahe, Kepler), nejen účas-

tí v dobově módních duchovních proudech

(zájem o kabalu prý jej pojí dokonce s Ru-

Z pokladů

Jaká škoda, pokud

současnému

hebrejštinu

neznajícímu čtenáři

zůstávalo Maharalovo

dílo uzavřeno. 
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dolfem II.), ale také svými didaktickými zá-

sadami a svým pedagogickým působením

proniká i mimo zdi židovského ghetta

(možná až ku Komenskému).

Jaká škoda, pokud současnému hebrej-

štinu neznajícímu čtenáři zůstávalo Maha-

ralovo dílo uzavřeno. Tuto mezeru se však

poslední dobou daří přemostiti pražskému

Nakladatelství P3K, jež se v pečlivě komen-

tovaných souborech usiluje v precizním

českém překladu (za obé patří dík Janu Di-

veckému) to z Maharalova díla, co může re-

zonovat také mimo naši nevelkou židov-

skou komunitu.

Oceňuji nepietní, kritický přístup pře-

kladatelův / pořadatelův, který – aniž by to

značilo ztrátu úcty k velkému mysliteli –

ukazuje také na hranice a meze Maharalo-

va působení, na to, v čem zůstal osamocen

a nebyl následován.

Čtenář pocházející z křesťanského pro-

středí si samozřejmě povšimne rozdílů při

vnímání určitých faktů: nicméně pod tvr-

zení „žena je jednoznačně blíž tělesnosti

než muž" by se zřejmě za onoho času pode-

psala nejedna církevní autorita (z aktuální

televizní zkušenosti dodávám: ...a takto že-

ny vnímají novoguinejští domorodci i na

počátku našeho milénia). A pokud se bude-

me vyjadřovat k odlišnostem ve výkladu

Starého zákona: oslabení kristovského mo-

mentu při výkladu starozákonních mesián-

ských motivů (například v komentářích Je-

ruzalémské bible) možná vychází z ochoty

naslouchat tomu, kterak Tanach čtou a vní-

mají sami Hebrejové. Na tvrzení „dokud

nepřijde Mesiáš“ samozřejmě můžeme rep-

likovat „přišel; a vlastní ho nepoznali“, nic-

méně by zřejmě šlo o notné míjení se para-

digmat. Pokud už něčím začít, tedy nejspí-

še tvrzením: „Člověk je smrtelný, proto na

tomto světě nemůže dosáhnout úplnosti.“

Odtud vychází Maharalovo úsilí

o mravní obrodu židovské společnosti v ga-

lutu, o důkladné studium Tóry, Talmudu,

o dodržování náboženských, rituálních, ži-

votních pravidel. S vědomím, že úplného

poznání a skutečné odměny se lze dočkat

až na onom světě. Odtud vědomí víceroz-

měrnosti lidské bytosti, která není jen tě-

lem, ale také myslící bytostí - bytostí ovšem

duchovní.

Pokud se nám důraz na dodržování ur-

čitých pravidel (například vížících se ku

svátku Chanuka) může zdáti upřílišněným,

pohleďme jen, jak málo soudržnou jesti

společnost bezbřehého liberalismu: ztráce-

jící přehled o tradicích, hodnotách, společ-

nost vymírající...

Přestože se nejdříve budeme muset na-

učit jej čísti, může nám býti zdánlivě ne-

vhod přicházející dílo židovského myslitele

kompasem poměrně spolehlivým. Možná

i proto, že se vzpírá povrchnímu a snadné-

mu studiu, že se dožaduje času, myšlení,

rozvahy. Celého člověka.

Ivo Harák

Maharal / Rabi Löw: Ner micva / O svátku

Chanuka. Nakladatelství P3K. Praha. 1. vy-

dání novočeského překladu (překlad a ko-

mentář Jan Divecký, doslov Karol Efraim

Sidon). Náklad a cena neuvedeny. 136

stran

Maharal / Rabi Löw: Cesta života / Derech

Chajim.  Nakladatelství P3K. Praha. 1. vy-

dání novočeského překladu (překlad a ko-

mentář Jan Divecký). Náklad a cena neuve-

deny. 144 stran

Maharal / Rabi Löw: Stezka Tóry / Výběr

z knihy Netivot olam. Nakladatelství P3K.

Praha. 1. vydání novočeského překladu

(překlad a komentář Jan Divecký). Náklad

a cena neuvedeny. 136 stran

židovské
tradice
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Není životopis jako životopis a zdá se, že určitou linii ro-

dokmenu tohoto žánru založila nebo spoluzaložila vě-

hlasná experimentátorka románového vyprávění Gert-

ruda Steinová. Ve svém pařížském příbytku už bezmála před sto le-

ty – přesněji řečeno v roce 1933 – totiž sepsala a posléze vydala

svou zřejmě nejznámější knihu Vlastní životopis Alice B. Toklasové.

Ve skutečnosti šlo o její „vlastní životopis“, pouze v jeho názvu za-

figurovalo jiné jméno, a to dlouhodobé autorčiny životní partnerky.

Tím se do reálného autobiografického líčení záměrně vloudil velký

podíl beletristické fikce: vždyť vše, co tady Steinová napsala nebo

prozradila o sobě, se jako kdyby nepřihodilo jí, nýbrž úplně jiné

protagonistce, žijící jiný osobní příběh a také referující o někom

a o něčem jiném. Nebo tak činila alespoň zdánlivě, v hábitech všu-

dypřítomného případného fiktivního přeonačení osudu, v němž

soustavně jako by řeč šla o někom jiném, odlišném a cizím.

Nejnovější kniha známé publicistky a někdejší divadelnice Aleny

Zemančíkové jistěže nepředstavuje nějakou nápodobu tvůrčích po-

stupů Gertrudy Steinové, leč také ona – máme tím na mysli její au-

torství prozaické práce Příběh v řeči nepřímé – se pokusila o podob-

ný, srovnatelný nebo souměřitelný „vlastní životopis“. Zároveň se

ale rozhodla (přes naprostou dominanci autobiografických reálií),

posunout svou vlastní životní historii do určité míry též do roviny

fikce. Především je to životopis záměrně neúplný: autorka sice nic

nezatajuje nebo se ničemu nevyhýbá, vypovídá o svých životních pe-

ripetiích naprosto bez příkras, leč také bez bázně a hany, jenže také

závažné etapy vynechává, jako by si je přála z „vlastního životopisu“

až brutálně vydilýtovat. Zčásti je to možná diktováno i tím, že jedno

pohnuté a dramatické údobí svých dnů vylíčila Zemančíková již

v prozaické prvotině Bez otce (2008) a k tomuto úseku se víceméně

už ani v náznaku nevrací. Pak ale kráčí toliko o jakýsi položivotopis:

bez znalosti této dřívější, rovněž nemálo autobiografické knihy se to-

tiž zdají být některé souvislosti Příběhu... o to trsovitější a možná

i o to „tekutější“. Má to ovšem tvůrčí logiku.

Potom je tu ovšem i další posun, opět zčásti odkazující ke kla-

sickým podnětům Gertrudy Steinové: veskrze autobiografická vy-

pravěčka se nejmenuje Alena, nýbrž Anna, zřejmě po babičce. To je

sice velice průhledná rouška, nicméně i z ní vyplývá proslulé kon-

statování, že totiž „já někdo jiný“ nebo že  ten já „může být někdo

Vlastní 
životopis 
Anny N.
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jiný“. Dále si vypravěčka ze zcela pocho-

pitelných důvodů začaruje se jmény: kdy-

koli v ději přijde řeč na životní partnery

různých postav (který vlastní životopis

a který příběh v řeči nepřímé by se bez je-

jich přítomnosti v textu obešel?), pokaž-

dé jsou „pokryti“ nějakými kamuflující-

mi křestními jmény, přičemž většinou

nevíme, zda reálnými nebo smyšlenými,

kdežto příjmení v knize nefigurují neje-

nom v jejich případech, leč nevyskytují se

snad ani jedinkrát. Pokud nejde o nějaké

výjimky jako o dávno zapomenutého ob-

skurního Emanuela Famíru a spol. 

Takto nevinně „blufuje“ Zemančíko-

vá v Příběhu v řeči nepřímé zcela vědomě

a napořád, přesto ti méně obeznámení

mohou a mají jejímu autobiografickému

vyprávění věřit na slovo. Leč líčí-li autor-

ka namátkou poměry či situaci

v krajských novinách, jak se má nezasvě-

cený čtenář dovtípit, že ve skutečnosti

o žádné noviny nejde a že se má na mys-

li zhola jiná kulturní instituce? Kdo by to

ale měl autorce za zlé: to vše jsou tajnos-

ti, finesy a pikle spojené s tím, čemu se

může říkat „vlastní životopis“, a co právě

prostřednictvím podobných zastíracích

manévrů „opravdovým“ životopisem tak

trochu  být přestává. Neboť oč víc se ně-

které reálie v textu vyzdvihují, o to víc se

zase jiné ponechávají bez povšimnutí, ač-

koli přitom tvoří cosi jako nevyslovenou,

zamlčenou rovinu příběhu. Co je ale dů-

ležité: až na odbočky do časů jinačích jde

v životopisné rovině o osobní anamnézu

české společnosti zejména v letech šede-

sátých až osmdesátých (s bilančními pře-

sahy do současnosti), demonstrovanou

na značně rozvětvených osudech jedné

„totální rodiny“, jak by to pojmenoval

Helmito von Doderer.

Životopis je životopis, a tak netřeba

vynaložit velkou argumentační námahu

na konstatování, že nejde o nějakou regio-

nální záležitost, i když bývá pražská ro-

dačka Zemančíková často spojována se zá-

padočeským světem. Nikoli náhodou: ně-

kolik desetiletí v něm působila, a to jak

z rozličných důvodů v manuálních povolá-

ních, tak později v divadelním a mediál-

ním prostředí. Dnes již její údajné „úzké

kontakty“ se západočeskou metropolí

(v níž ukončila gymnázium) jsou opravdu

víc „úzké“ než široké a je symptomatické,

že v plzeňských literárních kruzích nikdo

neprojevil sebemenší zájem její autobio-

grafickou knihu recenzovat, ač prototypy

jednotlivých protagonistů jsou v Plzni

a v okolí dobře známí. Dokonce i Plzeňský

deník odbyl autorčin Příběh... všehovšudy

několika notně neumělými řádky, i když

v titulku dané anotace se zdůraznilo, že

děj knihy se odehrává „i v Plzni“. 

Nesrovnatelně víc a obzvláště nepří-

jemně by ale znalce literárního regionu

mělo zarazit, že tato publikace Aleny Ze-

mančíkové buď nebyla v plzeňské literár-

ní soutěži Cena Bohumila Polana vůbec

zastoupena (což také vypovídá o něčem

podivném v našem státě nedánském),

anebo v ní po celé čáře ostrouhala. Že by

vinou pánů a paní zlolajných porotců,

mezi nimiž najdeme i profánní kýčařky?

A literární funkcionáře? U nich nakonec

vyhrála detektivka... Co počít, známe pl-

zeňské pappenheimské! Jednu maličkost

však v Plzni koneckonců vytkli knížce po-

právu: proč totiž příhraniční Tachov,

v němž spisovatelka dlouho žila, v próze

přejmenovala na Chodov? Netečný čte-

nář by nejspíše byl a také bude

v pokušení mít za to, že s určitostí jde o

Domažlice, toto město Chodů! Opět mů-

že jít o další, opět záměrný odklon od

pravidel „vlastního životopisu“.

Vraťme se však k autorčině textu.

Ano, spisovatelka a publicistka sepsala

zmíněnou životopisnou publikaci, doví-

me se z ní hodně o jejím životním příbě-

hu, povětšině o postupných, mnohdy

však osudových změnách a vůbec o ves-

měs svízelných podmínkách, v nichž vy-

růstala a v nichž se formovala. S nad -

sázkou řečeno se znalostí této knížky mů-

žeme rovněž hojným a poutavým publi-

cistickým textům Aleny Zemančíkové víc

rozumět či porozumět, víme pak, z čeho

vycházejí a o jakou životní empirii se opí-

rají, jenže ze žánrového hlediska tady do-

šlo k příslovečnému vývoji. Jde o to, že

vlastní vypravěččin příběh, jakkoli dra-

matický a taktéž dramaticky exponova-

ný, se dostal nikoli snad do vleku, ale ja-

ko by probíhal ve svérázném přítmí ji-

ných postav čili jiných protagonistů. Do

značné míry je to dáno i tím, že jejich ži-

votní dráhy jsou zpravidla ukončeny, ně-

kdy smrtí přirozenou, jindy smrtí nepři-

rozenou. Jim přisouzený osud tak „doko-

nán jest“, nicméně právě příběhy autor-

činy (pozor, pokaždé a napořád jde o An-

nu, nikoli o Alenu, pozor na záludnost

podobného „vlastního životopisu“!) mat-

ky, jejího otce a možná především jejího

nadmíru „tekutého“ jediného bratra, to

jsou samé tragické sudby, které posléze

spoluvytvářejí určité pomníčky rmutné a

krušné době. Někteří si ovšem tento svůj

rmutný a krušný příběh přinášejí i do

„postpravdivé“ současnosti. Možná prá-

vě proto se tu vše děje jen „v řeči nepří-

mé“.

Pak je tu ještě jedna vypravěčská ro-

vina: má jít o životní drama lidí, kteří ze

svých dětí v dobré víře vychovali „ztrace-

nou generaci outsiderů“. Je to tak, není

to tak, kolikátá to už je ztracená generace

počínaje 20. stoletím, proč jde o outside-

ry? Nederou se mnozí příslušníci tohoto

pokolení dravě a dychtivě k moci ekono-

mické a společenské? Možná ano, možná

nikoli. Jenže na jejich příběhy, na příbě-

hy těchto dětí se v knize nedostane snad

ani náhodou. Možná už totiž žijí pouze

v řečí přímé.

Vladimír Novotný

(Alena Zemančíková: Příběh v řeči nepří-

mé. Větrné mlýny, Brno 2015.)
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Mnoho povyku
pro nic

V prosinci byl Facebook plný výtvarnice Toy Box

(viz. níže). Faktem je, že to knize O díře z trychtýře

udělalo dobrou reklamu. Ještě než se dostala ke

čtenářům, už o ní referovala média. Ve skutečnosti

šlo o mnoho povyku pro nic. Jestli je díra vyražená

o desetinu milimetru dál nebo jestli odstín barvy

není naprosto takový, jak by si výtvarnice

představovala, to je hnidopišská

prkotina. Faktem je, že Petr Stančík

napsal nápaditý a hravý text.

Co knize skutečně škodí,

je špatně rozmyšlené výtvarné

rozvržení, respektive četné prázdné

stránky. Při nevelkém rozsahu

56 stran je jich prázdných devět.

Pokud něco působí dojmem

jakési šotkovité

nepodařenosti, je

to právě tohle.
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Tenhle příspěvek nikdy neměl

vzniknout. Nebo lépe řečeno – ne-

ní mi dobře, když ho píšu. Ne-

mám ve zvyku psát o někom něco špatné-

ho. Nedá se to ale udělat jinak, a musím na-

psat pravdu. Knížku O díře z trychtýře, kte-

rou si možná někteří z Vás objednali, nebo

její vznik podpořili, naprosto zmrvilo na-

kladatelství Argo. Napíšu vám víc…

Richard Klíčník mě oslovil s tím, že dá-

vá dohromady autorku, která vyhrála Muri-

el za nejlepší komiksovou knihu, Zlatou stu-

hu a Petra Stančíka, držitele Magnesia Lite-

ry za Mlýn na mumie, takže očekává, že

když jsme nejlepší, příští ceny vyhrajeme s

touhle knížkou my. (Asi jsem hloupá, že mě

něco takového nevarovalo rovnou.) Když

dneska vidím, jak daleko jsme od něčeho ta-

kového, skoro se mi chce brečet.

Na první schůzce jsem navrhla, že kníž-

ku připravím spolu s Martinem Tvrdým (aka

Bonus), který se mnou připravoval do tisku

Moji knihu Vinnetou a pomáhal mi s lette-

ringem. Redakce Arga navrhla, že bude lepší,

když knížku připravím spolu s někým od

nich. Víte my ilustrátoři jsme zvyklí být vděč-

ní za práci, zvlášť když je krásná, a já si ne-

chtěla vymýšlet hned na začátku. Jak často

a moc jsem toho, že jsem si nestála hned na

počátku za svým, budu litovat, jsem tehdy

vůbec netušila. Tehdy totiž přišel na scénu

technický redaktor Pavel Rut, který je oso-

bou podle mého názoru přímo zodpovědnou

za to, že zhruba třetina až polovina knih O

díře z trychtýře skončí rovnou ve stoupě.

Domluvili jsme si i data – já ilustrace do-

maluju během prázdnin, během září se kníž-

ka dokončí, dodělá se, co bude potřeba, a

pak půjde v říjnu do tisku, aby se v pohodě

stihnul vánoční trh. No, dobře, Moji knihu

Vinnetou jsem nestihla zhruba o rok. Právě

proto, a taky proto, že jsem se chtěla vy-

hnout tolik oblíbené image „šílené matky s

dětma, co nic nestíhá“, tak jsem si tentokrát

dala bacha, abych deadline nepassla. Ne-

chtěla jsem, aby se říkalo, že Toy Box má dě-

ti a je nespolehlivá, byl to pro mě skoro fetiš

udělat to co nejlíp, jak dokážu. I proto jsem

dala do ilustrací všechno. Nevím, jestli se ně-

kdo z vás staral o ani ne půlroční dvojčata,

nebo víte, co taková péče obnáší, nicméně

pro ty, co nemají ponětí, řeknu jediný: je to

mazec. Kojení v tříhodinových intervalech

ve dne i v noci. Jeden člověk má probém se

o obě postarat. Halucinace z nevyspání.

I tak jsem se prostě – jak říkají sportovci –

kousla, a v Argu měli knížku kolem deváté-

ho září na stole. Čímž se vracím k hlavní po-

stavě celého příběhu – Pavlovi Rutovi....

Celý projekt se Pavlovi Rutovi podařilo

poslat k vodě celkem dokonale. Ukázalo se,

že nic z technického řešení knihy není vy-

jednané předem. Moje řešení bylo s kníž-

kou nespěchat, přiznat, jak na tom jsme,

jak to vzniklo, a dodělat ji po Vánocích

a kvalitně. V Argu se rozhodli jinak. Díra

skrz knížku měla být osmnáctimilimetrová.

Nicméně kniha nabrala takové zpoždění, že

aby ji Argo vůbec dostalo k lidem, který
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projekt podpořili, před Vánoci, musela se

tisknout na Moravě v jediné tiskárně, která

k tomu byla ochotná, a která ji udělala pat-

náctimilimetrovou. To znamená, že moje

ilustrace se ořízly, a na některých z nich je

to celkem vidět. Standardním postupem je,

že než se něco pošle do tisku, udělají se ná-

tisky a zkontrolují barvy. Tady nikdo na nic

takového neměl čas, takže se to prostě po-

slalo do tisku. Výsledkem je náklad, v němž

má zhruba třetina až polovina knih na

úvodních listech výřez díry do písma (nápi-

su O díře z trychtýře a ARGO), na dalších je

zezadu otrhaná obálka. Místo stříbrné bar-

vy na obálce je šedivá (to nevím, kde vznik-

lo, asi „spěchem“) a dvě strany mají v tisko-

vých plochách vidět kresbu asi takovou jako

když vám dochází v inkoustovce toner. Že

během toho, co na knihu Argo vybíralo pe-

níze, skončil Katalyzátor, kde byl přehled

toho, jaké dostanou přispěvatelé odměny za

svou podporu knihy, to už je jen třešnička

na dortu.

Takže sečteno a podtrženo – mezi svát-

ky mě pozvala Česká televize do Událostí v

kultuře, abych knížku prezentovala, ale já

tam nemůžu jít, protože nemůžu lidem „ode

mě“ – jako jste vy, co to teď čtete :) tvrdit, že

jde o stoprocentní kvalitu, přestože jsem se

tolik snažila, a přestože se i Bonus snažil

projekt zachránit, jak nejlépe to šlo. Moje

první knížka pro děti není dobrá. Pokud si

budete knížku O díře z trychtýře kupovat,

zkontrolujte si zadní stranu, jestli není odtr-

žená, a stránku s nápisem „O díře z trychtý-

ře“, jestli díra neřeže nápis. I tak se mi, mys-

lím, ilustrace, povedly. Zbytek mě moc mrzí.

Michal Šanda

Petr Stančík – Toy Box: O díře z trychtýře (Ar-

go, Praha 2016)

Nezkrácenou verzi si můžete přečíst na

http://toybox.cz/komiks/2016/12/o-dire-z-

trychtyre-aneb-jak-uz-nikdy-v-zivote-na-svete-

nedelat-knizku/
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Nové album skupiny

Jablkoň.

K tanci i poslechu,

hebce jak po mechu!

Dobrá 
adresa
doporučuje!
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Desátá kniha ze slovenské řady česi, čítajte od „Větráků“ je

odpovědí na marné a ukoptěné snahy napsat obyčejnou

větu, aby byla neobyčejná. Slovenský spisovatel a sce-

nárista Dušan Dušek (1946) nedělá nic jiného, než že píše o lásce

a kouká přitom kolem sebe: Zapomínat znamená ubývat nebo krást

sám sebe. (…) Měsíc na nebi čekal na tmu, den pomalu vyhasínal, na

kolejích – jako rozsvícená akvária – plavaly tramvaje. A jde mu to, až

mě z toho jímá hrůza. Tři texty, novela, povídka a krátká povídka,

hrdinou je vždy člověk od filmu a milost lásky trvalé, ztrácené a hle-

dané. Bez textové či kompoziční revoluce, „jenom“ řemeslo. Nic ne-

čouhá, žádná distribuce optimismu nebo naopak pesimismu. Ale

boha jeho, tomu to píše!

Dušan Dušek: Věta holá o lásce. Přeložil Miroslav Zelinský. Větrné mlý-

ny

Autismus je mentální onemocnění, jehož příčiny nám do-

dnes zůstávají nejasné, i když v poslední době je jeho vý-

zkumu věnováno značné úsilí. K širšímu povědomí

o něj, k laickému zájmu (tolerance, pomoc), k jeho „emancipaci“

výrazně přispěla některá filmová (Rain Man) či literární (Podivný

případ se psem) díla. Toddovi Aaronovi je padesát, z toho více než

40 let prožil v různých specializovaných zařízeních, nejdéle v Pay-

Kdo čte, ten
pomáhá rozbít

molocha
medikamentálníh

o průmyslu
(protože nemusí

brát Stilnox)
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tonském sociálním centru. Patří zde mezi

staré mazáky, ale pořád by se chtěl vrátit

do svého rodného domu a „obnovit“ své

ztracené dětství. Umí číst, prohlíží si ma-

py a poslouchá staré šlágry. Nikdo pořád

tak docela neví, co mi je, a to i přesto, že

ustavičně přicházejí další a další slova, která

to popisují... Kam se poděl den, který se prá-

vě odehrál? Když se v centru objeví nový

ošetřovatel Mike, který tolik připomíná

nenáviděného otce, a jednooká pacientka

Martine, která Todda přesvědčí, aby pře-

stal brát léky, začne toho být na jednoho

autistu až moc.

Eli Gottlieb: Nejhodnější chlapec. Přeložila

Klára Šumová. Argo

Iv Evropě jsou některá místa opomí-

jená, vzdálená, tajemná; například

ostrovy nad Velkou Británií: Hebri-

dy, Shetlandy nebo Orkneje. Jedním

z nejdůležitějších skotských spisovatelů

minulého století byl George Mackay

Brown (1921–1996), jenž většinu svého ži-

vota prožil na Orknejích. V románu Mag-

nus se po svém vyrovnává s historickou

postavou z období norské nadvlády ve 12.

století, s orknejským šlechticem Jarlem

Magnusem Erlendsonem, kterého spíše

než válečné a mocenské ambice oslovovalo

křesťanství – mohli bychom ho přirovnat

k našemu sv. Václavovi. I Magnus se stal

svatým mučedníkem, když byl zavražděn

svým příbuzným Hakonem Paulsonem.

Jeho „oběť“ autor historicky propojuje s

popravou německého protestantského teo-

loga Dietricha Bonhoeffera. Tato vložena

aktualizace jako kdyby připomínala, že za

těch necelých 1000 let se v lidském žití zas

až tak moc nezměnilo.

George Mackay Brown: Magnus. Přeložila

Petra Martínková. Dybbuk

Vybral 

Jakub Šofar

Toddovi

Aaronovi je

padesát, z toho

více než 40 let

prožil v různých

specializovaných

zařízeních,

nejdéle

v Paytonském

sociálním

centru. 

Patří zde 

mezi staré

mazáky, ale

pořád by se

chtěl vrátit do

svého rodného

domu

a „obnovit“ své

ztracené dětství.

Umí číst, 

prohlíží si mapy

a poslouchá

staré šlágry. 
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Spisovatel a dramatik František

Zavřel (1884–1947) byl jako autor

řady divadelních her, románů

a básnických sbírek pozoruhodnou osob-

ností českého kulturního života první po-

loviny 20. století. Svým nacionalismem,

konzervativním založením, odporem k de-

mokratickým tradicím a především vypja-

tým individualismem se často ocital mimo

kontext liberálně demokratické kultury

první republiky. Od poloviny třicátých let

byl přiřazován k tvůrcům sympatizujícím

s italským a českým fašismem, jeho

veřejná vystupování nabývala až extrém-

ních poloh, případně se cílenou kampaní

snažil skandalizovat osobnosti domácí

kultury a politiky. Monografie, která spo-

juje prvky biografické a obecně historické,

se snaží postihnout Zavřelovo literární,

dramatické i publicistické dílo v celé jeho

šíři a rozmanitosti a včlenit je do kontextu

tehdejší doby.

PhDr. Eduard Burget, Ph.D., (1972) je

vědeckým pracovníkem Ústavu pro

českou literaturu AV ČR. Zaměřuje se na

dějiny 19. a první poloviny 20. století,

zvláště na vztah mezi literaturou, výtvar-

ným uměním a politikou.

Nakladatelství Academia doporučuje

Eduard Burget:
Dramatik na pranýři
Podivný osud spisovatele Františka Zavr ̌ěla
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Edičně citlivě připravený monumentální svazek

Havlíčkovy poezie přímo z jeho rukopisů,

zejména z osobních deníků. Mimořádná poezie,

patřící k základním dílům poválečné české

literatury. Lyrik Havlíček ve svém díle

jedinečným způsobem spojil básně milostné

a politické, tak jak to v českém písemnictví

nemá obdoby. Jde o dlouho očekávaný

3. svazek Spisů, které vyšly v Torstu v letech

2003 a 2004.

Nakladatelství dybbuk vydává

Zbyněk Havlíček:
Veškerá poezie

Zbyněk Havlíček (* 22. 5. 1922 v Ji-

lemnici – 

† 7. 1. 1969 v Praze), syn prozaika

Jaroslava Havlíčka (1896–1943), bratranec

básníka Karla Šebka (1941–1995?). Reálné

gymnázium v Praze-Michli absolvoval roku

1941, na jaře 1943 spolu s Rudolfem Alts-

chulem, Liborem Fárou, Františkem Jůz-

kem a Robertem Kalivodou založil skupinu

„spořilovských surrealistů“. V roce 1947 žil

krátce na Svarohu, téhož roku podnikl ces-

tu do Finska. V letech 1945–1950 studoval

psychologii, estetiku a filozofii na Filozofic-

ké fakultě UK, poté pracoval jako klinický

psycholog a psychoterapeut v psy -

chiatrických ústavech v Dob řanech a v Sad-

ské. Napsal 28 básnických celků, z nichž za

jeho života nevyšel knižně ani jeden, časo-

pisecky tištěny byly pouze jeho odborné

stati a několik básní (Orientace, 1966; Lite-

rární listy, 1968). Podílel se na ineditních

sbornících Objekt 3, 4 a 5 (1958, 1960,

1962), zastoupen je v magne tofonové Anto-

logii 1962. Posmrtně byly jeho texty publi-

kovány v časopisech (Listy, Sešity, Analo-

gon ad.), sbornících (Psychoanalýza v

disku si /1969/, Surrealistické východisko

1938–1968 /1969/) a antologiích. Krátce po

jeho smrti podal Vratislav Effenberger ná-

vrhy na knižní vydání jeho díla básnického

(Miluji, tedy jsem) i teoretického (Princip

imaginace), k nimž ovšem nedošlo. V roce

1979 uspořádal strojopisný výbor básní i te-

oretických prací pod názvem Dialektika
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poezie a revoluce, Havlíčkovu disertační práci Skutečnost snu či sa-

mizdatové svazky Miluji, tedy jsem; Princip imaginace (1979) a Me-

teory / Poezie 1944–1966 (1980). V roce 1986 dokončil Pavel Če-

pický přípravu strojopisného svazku Havlíčkových básní, z něhož

vychází edice Jiřího Brabce Otevřít po mé smrti (Český spisovatel,

1994). Sbírku Lístky do památníku vydalo samostatně nakladatel-

ství Torst (2000). Z Havlíčkových překladů vyšly v roce 1972 v ná-

kladu 100 kusů Dějiny surrealismu Maurice Nadeaua (Obelisk); je-

jich opravené vydání vyšlo v roce 1994 (ed. Alena Nádvorníková,

Votobia). Péčí téže editorky vyšel i Havlíčkův překlad Arkánu 17 An-

dré Bretona (Dauphin 1996). V roce 1979 uspořádali k desátému vý-

ročí Havlíčkova úmrtí Stanislav Dvorský a František Jůzek samiz-

datový sborník Zbyněk Havlíček 1922–1969. V nakladatelství Torst

vyšel péčí Pavla Čepického svazek korespondence Zbyněk Havlíček:

Dopisy Evě / Eva Prusíková: Dopisy Zbyňkovi (2003) a Stanislavem

Dvorským editorsky připravená kniha esejů a teoretických textů s

názvem Skutečnost snu (2003).
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Bepotřebuju číst zaumný filoso-

fický tlustospisy, já si docela vy-

stačím s jedinou, zato naprosto

existenciální otázkou: pantograf do Lysý

nad Labem stojí 35 Kč, zrovna tak jako pl-

zeňský U Jelínků, pivo, to jsou dva žíznivý

hlty a do minuty je s ním ámen, kdežto

pantograf jede minut pětačtyřicet a odveze

člověka o kus dál zas na další místo, ergo

kladívko z prvního laickýho a unáhleně le-

dabylýho pohledu by se mohlo zdát, že je

vlak mnohonásobně lukrativnější investi-

ce, ovšem teď bacha, představte si, že zmí-

ráte žízní, to je vám potom krajcvajc buřt,

jestli na ni umřete ve Vysočanech nebo

v Lysý, smrt jako smrt, a nebo si dáte pivo

a je po žízni! Tohle já řeším, to je můj Hei-

degger a můj Kant, mně na filosofování

stačí účtenka z hospody a lístek na City

Elefant.

Odposlechnuto za

červencových veder na

sluncem rozpáleném

perónu nádraží 

Praha–Vysočany 

21. 7. 2016

Heidegger a Kant
Michal Šanda

Foto Michal Šanda
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Dirigent

Skafander, tulipán, vlak. Vlastne sme sa nestali.

Záchranné člny plné záhradníkov, mäsiar sa podpisuje,

klauni idú do vojny. Revolucionári spia.

A tak sa lúčim, ostanú tu po mne len hranolky.

Možno len próza. Možno len prach.

Paradajka vybuchuje uprostred stodoly,

jelene sa živia mesiacmi, tváre vyšľahané

z cementu ma postrkujú po chodníku.

A čo zvyšok? Potvrdenie úradníka,

stmelený smiech masla.

Prečo tvoj prst nemieri do kaluže?

Vrana obsiahne celý kozmos.

Premýšľam, že by som sa vrátil.

Noviny už prišli? Už hlásili počasie?

Dirigient ti podá mlieko. Dirigent ti napovie. 

Scénicky

Do čoho sa môžem pustiť.

Ležiaci na posteli oproti nočnému sirupu.

Z lesa sa nevychádza len tak.

Budovy temnejú priamo od základov.

Pláva tu sedem rôznych chodov.

Zavesený na balkóne premýšľam

o spotvorení ďalšieho dňa.

Stačilo si odložiť klobúk

a ovládnuť tajomstvo, ktoré sa chvelo uprostred izby.

Ako sme len sálali! Loptičky k nám prichádzali

v podobe odpovedí.

Západné krídlo: stopy po zuboch bagra.

Do predmestia sa miešali hlasy kalvínov.

Celý rok sme hľadali to nemluvňa.

Večera pre dva hlasy. Často si človek myslel,

že nové ročné obdobie je už plné.

Byť mŕtvy k tomu čo sa vnucuje,

k tomu čo prechádza zo scény na scénu.

Obrusovanie vlkov
Dušan 

Šutarík

A
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Vešiak sa zlomil

Vyzeralo to, že stlačením žltej

dostaneme všetko lístie. Publikovaný

na brehoch, na melancholických brehoch.

Ale možno sa mi zdalo,

že vlak prebehol nečujne. A hlava za sklom,

počkať kým sa to začne valiť, vylievať, objavovať.

Pristihneme. Oleander prerastá hranice.

Kam ho to zatiahne. Druhá generácia prichádza s prekladmi.

Mávame šalátom. Priznať sa? Veriť kabátom?

Vždy som požadoval. Pil a hrbil sa. Zo slov.

Teraz sa prichystám. Lesnému hemoglobínu

sa poklonia konáre. Stavali

sme novú búrku, medzi sťažňami

som našiel jablko. Vrátili ma k pustine, kde sa rodia handry,

ktoré nazývaš hviezdami. Jediný pesticíd v taliančine,

prelož sa, prelož sa, vráť klinec na poličku.

Hladná ulica, áno, tá nám veľmi pomôže...
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Viktoriánske koberce

Steh a smutné hrnce.

Ešte pod hrdlom. Zviazaný.

Musíš prekročiť blesk.

Plášť na žeravom strome,

žulový kompót. Možno ho rozhýbať.

Deň ako kreslo.

Odkvapová rúra sa roztiekla.

Chladný nos. Chobot zničil cukráreň.

Zamyslená bridlica.

Šaty sme nechali v búrke tušu.

Šepot vychádza spoza nástenných hodín.

Jeho sláva ešte len príde.

Desila nás blízkosť kentaura, hasičov a skala.

Krúžiaci úsmev.

Na popravu sa dívali účtovníci.

Zrkadlá nedávali spávať.

Na konci ulice sa už stmievalo.

Nekonala sa tu žiadna svadba.

Sivé plášte miešali jesenné ovzdušie.

Pani domu hľadala vidličku.

Terraformácia

Supy meandrovito vzdorujú. Bežci sa prekrývajú.

Marioneta stále dorastá. Narážame na dusno, narážame

na aforizmy. Bránime hornatosti kontinentov,

odvaľujeme púšte. Rozkrojený hlas: netopier najstrašnejší.

Koľko kvetov budeme schopní vypočuť?

Skočíme na obed. Budeme dvaja.

Budeme na ceste. Budeme hľadať kufre a obálky.

Staneš sa mágom. Niekým, kto nemá strach zo smrti.

Často predbiehaš, často máš pocit, že

sme v Mexiku. Šikmé slnká sa skláňajú.

Nakreslený parník: zdalo sa, že je len o krok ďalej.

Výťah zase mešká. Úzkosť je bez chuti.

Kriedové opary dávajú znamenia. Zem je

veľký chrobák. Tam kde sa leskol kremeň, kde sa vodníci

hrnuli do svadobných košieľ. Kohút uprostred noci.

Čierne vajce znesené komínom. Dym stúpa. Zacloň si oči.



www.dobraadresa.cz • 2017 • 2 • 49

Obrusovanie vlkov

Cestujem zlatistým pivom. Lavičky sa dotkne mop.

Hračkársky revolver. Kuracie stehno chladne v diaľke.

Vojna dávno prekročila prah. Noc sa vyhýba budovám.

Vyleziem na strechu. Čakám na auto, ktoré ma odvezie do jamy.

Na dvore horia kôpky lístia. Včely sa húfne

vyplavujú z ľudských uší.

Zhorí nový rok. Prečo mlčíme?

Cez hradby sa dostanú len tí, ktorí vedia čítať.

Akoby záhrada mohla byť záhradou? Akoby telo mŕtveho

mohlo svedčiť v prospech vlastnej smrti?

Popadané hviezdy. Rád sa dívam na podlahu.

Počuť len hodiny na vrcholkoch hôr,

len klincovitá ruka pretína ospalé popoludnie.

Drevené mesto. Niekoľko kanárikov. Vyhýbam sa cudzím uličkám.

Posledný kominár zmizol v detstve.

Prežúvam starý vietor. Neoznačené trasy,

ľudia nezvestní v najbližšom oblaku. Štvorcová strecha,

účtovníctvo slnka. Na ušiach kvitne čosi hrozivého.

Šplechot, ktorý nikdy nezaznie. Klobúky modelované z hliny a zubov.

Konštelácia skál. Naivita. Párkrát prehodená lopta

sa stáva hlavou. Exodus do jabĺk.

Rozrýľovaná Tramtária. A ten mlynček, ktorý som ti spomínal.

Mozog oťažieva vlhkou srsťou.

Vietor ženie po ceste letáky o karanténe. Vrátim sa späť za radiátor, spím.

Podlaha chladne. Ponad mŕtvu šťuku

si deti pohadzujú zmrzlinové svetlá kamiónov.

Môj tieň neodpovedá. Môj tieň je golfová loptička.

Môj výdych upratuje chodby.

Hľuzovitá pamäť. Zasklený šepot. Vnímanie vzdialeností medzi postavami.

Dračí dych zachytený na vnútornej strane viečok.

Mnoho bielych netopierov. Opakujte po nás.

Popisujte, čo vidíte. Cez prasknuté okno vchádzam do predstavy.

Emigrácia a ochranný dohľad. Úkryty v tieňoch iných ľudí.

Do krčmy vchádzajú ľudia a vychádzajú ako zvieratá.

Z okolitých izieb štekajú psy. Sedím na posteli.

Padá meteorit. Niekto zvykne vyspávať aj do dvanástej.

Vyvolajú ma. Vypustím z úst kriedu. Za oknami vlažná krajina.

Opustené kočíky popri cestách. Školu obalili zeleným plátnom.

Radšej sa skrývam pod lavicou.

Čoskoro: zákaz vychádzania. Čoskoro: suché keksy.

Spev mandragor láka. Ženy si ich prikladajú k prsiam.

Vládnu klbká mačiek. Ryšavá srsť sa mihá podvečerom

a zakrátko už soví ľudia vandrujú po kraji.
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Vera Icon
bloudící

Magdalena
Jančurová

Foto Ján Šperka
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Klanění 

Klanění špitálu

Otevírám dveře:

ovane mě

pach jodove tinktury a bolesti

Vzorky krve a moči

výtěry z krku

Nohy odříznuté

od bolesti

Modlitba přede dveřmi

bez kliky

svatý, svatý!

svatý Pan

Urolog

blahoslavená

Sestra od Katetru

Dveře druhé:

poslední večeře doktora Tulpa

na pitevně

a potom do vaku

a spálit

Nechť si Stvořitel vezme

zpět

nádory

sraženiny

odmítnuté transplantace

Magdalena Jančurová se narodila 11. září

1986 ve slezském městě Tychy (Polsko).

Vystudovala sochařství na Akademii

výtvarných umění v Krakově a design kovu

a šperku na UUD v Plzni. Její osobité

šperky je možno nazvat malými

sochařskými objekty. Vedle toho

ilustrovala několik básnických sbírek.

V poslední době také vystupuje s hudební

skupinou Viribus Unitis. Své básně píše

polsky a slovensky. Dosud nepublikovala.

Se svou rodinou žije v obci Slovenská

Ľupča. 



VIII. 2013

Můj dům

pořád ještě není můj

Jako bych zdobila cizí vánoční stromek

Stěny dýchají neznámý vzduch

tráva není uležená mnou

Musím tady ještě

napéci cukroví

dům nechat požehnat                       

a porodit dítě

Zabydlet se

není snadné

DŮM je pořád daleko

Průvan 

Prach zpocený sluncem

se usadil na nábytku

A dívá se s výčitkou

na zavřená okna

Nemohu je otevřít 

vítr by mi odfoukl hlavu

Dotkne se úst a očí

dotkne se nosu a uší

a pak zmizí oknem

A moje Vera Icon 

bude bloudit světem

Z polštiny přeložil 

Milan Hrabal
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Třetí roční období

Už třetí rok

podzim usiluje zmocnit se mě

Z lesa

křičí

že už je čas

pohřbít listí

Z pole mi šeptá

cosi o pluhu a ozimech

Z vod mi oznamuje

že kapři už brzy padnou

na poli vánoční války

A já

jako kdysi

čekám na něco

co nepřijde

protože to ještě nebylo 

vymyšleno

Rozpočitadlo

jedna dvě

ta stará hruška v zahradě má uši

a stopadesát let

tři

komíny

pokoj kuchyně

a moje dílna 

čtyři

matrace na půdě

páchnoucí ztrouchnivělou slámou

a třicetiletým potem

pět šest sedm

kdo ví

hodně knížek

slovensky česky německy

a polsky

Šengen se klaní

sto milionů gest  

tohle je náš nový dům
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Cesty

Prolog

Na cestách se stávám

vesnickými obrubníky

šedým obzorem

jenž skrývá

záhadu a zaprášené otázky

Noční setkání

I.

První noc mi místo oddechu poskytla

diapozitivy s trojúhelníky střech

Vlny elektrických drátů

mě kolébaly s napětím v náručí

II.

Druhá noc

postel levituje k širokému nebi

kde slunce společně s měsícem pase stříbrné stračeny

Jejich ostré jazyky odhánějí mraky

rohy kreslí oranici

do tmy

v níž

si ptactvo čistí peří

Peřina dýchá

a odpočívá

III.

Třetí noc

polštář zaslechl

jak mi z ucha odkapávají

mokré vzpomínky

zpocených oráčů

čirý švestkový zázrak

jež krátí cesty mezi lidmi

když dálky                

jsou tady na dlouho

Epilog

Jakmile se člověk vrátí

umí si leda 

zout boty

vyložit na stůl

rubikovu kostku vzpomínek

a celou noc se trápit

marnou snahou

na okamžik se vrátit

než přijde na to

že zbytečně

Měsíc za oknem se totiž dívá stejně

tady

i tam

Ze slovenštiny přeložil 

Milan Hrabal
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V normalizačních časech byla vidina na

publikování nulová. Představoval jsem si, že

z básní psaných do šuplíku jednou ke svým

padesátinám uspořádám sbírku a tu vydám

v některém z exilových nakladatelství. Do

padesátky bylo tehdy ještě daleko, proto nebylo

kam spěchat a mohl jsem zkoušet to i ono.

Zájem o experimentální poezii logicky vedl

k nápadu převést ji do trojrozměrného prostoru.

Výsledkem byly jednorázové instalace, v mnohém

podobné těm, jaké později realizoval Ján

Mančuška, a především jakési básně-objekty.

Jejich vznik je datován přibližně léty 1985–1988.

Ty původní se, jak už to tak bývá, časem poztrácely

a ty zbylé po roce 1989 odkoupily galerie.

Speciálně pro Dobrou adresu jsem vytvořil jejich

kopie, respektive variace, a jednu úplně novou.

V osmdesátých létech eBooky ještě neexistovaly.

Básně 3 D
Michal Šanda
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Báseň do uší

Brýle na čtení
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e-Book

John Cage 4’33”
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Kniha Satori 1

Kniha Satori 2
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Kořenka

Rum

Myšlenka

Okurky



www.dobraadresa.cz • 2017 • 2 • 59

Sirky

S nití sníti

Semena básní k rozsévání
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Slánka a pepřenka

Sto básni
́ v jediném peru
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Slova se derou ven 1

Slova se derou ven 2
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Zakonzervovaný text

Šicí báseň
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Vygumovaný text
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Peru jako opojení
Jaroslav Chobot



66 • 2 • 2017 • www.dobraadresa.cz

B
ayern

Cestovatelé – výtvarníci, Eva Šenkyříková a Jaroslav Chobot (autor

pěti knih inovativní poezie), osmkrát opakovanými výpravami do

Peru, v létech 2012–2017, strávili v této „opojivé zemi“, vcelku,

jeden rok. Cestujíce po řekách, silnicích, stezkách i „ne-steskách“

(tedy i letecky) – džunglí, horami, po pobřeží Pacifiku, pouští,

pampou a po moři... zdolali tak stovky kilometrů... Navštívili i řadu

peruánských měst a míst magické  síly, kde se věnovali

šamanským obřadům s podáváním nápoje „božského prozření“ –

ajahuasky, absolvujíce šamansky psychedelické působení tohoto

přírodního nápoje s regenerativními a léčivými účinky. Domnívají

se proto, že vnímatelům svých fotografických záběrů povědí

o svých prožitcích z cest (i nereálna) něco méně známého...  
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Atomární vypravování 

Do Limy se letí ráno  přes Amsterodam přímo z Prahy...  

večer v Limě na letišti...

Lima tě hned pohlcuje: taxikáři tasí úsměv  

pro dolary s krásnou károu... 

Nejlépe jít za roh vpravo  jsou tam ceny v pouhých solech  

při tom sotva poloviční... 

Volíme vždy Pacifico  je to hotel Peruánců...  

v centru Limy z doby cihel...  

(kolem střechy zmatku staveb)...

Druhého dne Miraflores – park Kennedy pod Ovalo  

setkáš se tu se „šamany“ s malíři a jejich kýči...

Na náměstí staré Limy (přímo v centru zašlé moci):  

Prezidentský palác předků tradice a obrněnci...

Katedrála od Španělů... uličky a stálý pohyb... 

všude hlídá policie  až k Teatro Municipal  

kam chodíme na balety... 

Secesní dům spisů uměn při něm hlídky proti puči...         

Pro věřící obraz – zázrak  od malíře silných vizí

od černocha kontemplace křesťanského šamanismu

Při procházce za barokem  katolické Limy grandů...   
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Chytám taxi  na pobřeží  na práh vodstev Pacifiku  

ve vlnách jsou muži surfu  na pláži se sluní davy...

Nad hlavou máš luxus-centrum  hotely a restaurace  

Vedli jsme tam dámy z Číny  které mají v sobě 

Hong Kong... (aniž by se rudě bály)...

Byly s námi v sálech zlata  což je sbírka fikce masek  

naměstnaných do Muzea (zlata)... také hlavy s plátky 

„slunce“...

Do Muzea k Herreovi (?): ekskluzívní instalace  

Chavín z doby Jaguára také hlavy lidských bohů... 

keramika nádob sexu (aktéři jsou ze záhrobí)...

Na náměstí Bolívara (?)... Muzeum je takřka všeho  

(pro školy a studující)... opět Chavín jako gigant... 

Raymondiho skvostná stéla elegance kultu mrtvých...

všechny formy tetování...

Po silnici s policií... potící se proti drogám  

kokainu a heroinu...

Před námi je Pachacamac:

Pyramidy uctívání  Intiho a věšteb bohů...

Pyramida slunce z adob... pyramida 

s rampou Vichma  nebo možná boha Irmy...

Aclla Huas s terasami  výklenky a kouzlem sexu: 

nejkrásnější “manekýny“ míchaly tu nápoj moci... 
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přesvědčily náčelníky mimo inckých kmenů plebsu

o skvělosti Tawantinsuy: říše božstev totality... 

opojností síly Vichma... tělesnými magiemi...

Do Limy jen půlhodina... opět třeba Miraflores... 

Odtud “metrem“ do Baranco  do městečka romantiky  

k bludným nočním dějům uměn...  

nebo baru touhy džungle nazvaného po liáně  

vstupující do vědomí... jako síla vidin aya...  

Také četná představení v divadélkách

místních bytů... s neustálou inovací... 

(záměnami postav děje)..

Na pobřeží Paracasu... 

po silnici horkou pouští  městečky a místy zahrad... 

skrze lázně bahna zdraví: 

Osvobodíš černou mysl  neduhy se rázem ztratí

budeš v poušti nejšťastnější...

Najednou se skvěje moře  klidný záliv Paracasu  

pláže kde se dá i přespat...

Jitro přímo se šamanem... na pobřeží mrtvých lvounů...

V poušti zbytky pohřebiště zavinutci ve tkaninách... 

Meditace s bylinami: v doušku čaje propojení

skrze zpěvná slova Mistrů ... Opojením projde jsoucno

skrze triumf nad skutečna...

Nasca z okna letadélka... 

nad planinu znaků zvířat... nad magii Kalendáře  

vyrývaných vrypů v zemi...  

obří land art Dänikena...  

Doznívá v nás ještě Nasca  kde jsme pár dní přespávali...

Z Paracasu na Balestas... za zjevením Candelabro... 

obří kresba na pobřeží: v písku pouště svatý kaktus...

Potom pláže pro lachtany... katedrály žravých lvounů  

tučňáci a pelikáni... nahuštěné peří ptáků  

s táhnoucími fregatkami... 

Město Ica v poušti Nasca...  Cabrerova sbírka divů:  

krystalické části hornin  pojednané vyrýváním... 

Fakta mimo identitu... populace lidí z kosmu(?) ... 

lovili snad dinosaury... ovládali medicínu...  

chirurgické změny srdce?...  
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(Račte vstoupit do Muzea)

Gutierrez – básník oáz   tvůrce mýtu Huacachin: 

snící víly nočních jezer  které mohou vábit něhou  

aniž by se odpařily ohněm pouště všude kolem...

rozprostřené k nedohlednu...  

Vyrážíme auty k dunách  kde se dá i meditovat: 

přijímáním síly aya...  při obřadu nadskutečna...

Znova Nasca se šamany  s energií Matky Země...  

... dokonce i v pásmech mrtvých  

kterými ta místa žijí...

Pelikáni nad hladinou...

Na pláž Minay se Sergiem  který tančí tanec ptáků

který vábí zpěvem vlny... ke kondorům na pobřeží...

Opět Lima před odletem... místní linkou k Tarapotu  

tam snad Polisch s petroglify  nebo cesta k Rio Breo...          
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Ocenění v anketě Zlatý míč 2016 časopisu France Football mě
potěšilo, nicméně raději bych získal Zlatou Dobrou adresu.
Snad se mi to poštěstí v letošním roce.

Cristiano Ronaldo

Příští číslo vychází 1. 3. 2017

Na shledanou příště!Ne za pomeňte!




