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Kontemplum

Když kritika mlčí aneb
Ani patosem, ani inspirací

vlAdimír novotný

---------------------------------

Kontemplum

Protestantský teolog (a také básník) Milan Bala
bán zdůraznil, že veškerá nebiblická nebo mimo
biblická beletrie, próza, poezie i další kreativní texty, 
tudíž i novodobá literární díla včetně současného 
písemnictví, to vše není ničím jiným než „poku
sem nahlédnout do velké biblické obrazárny“, čili 
pokusem nahlédnout do velkolepého mytického 
obrazu světa, kosmologického stejně jako subjek
tivně kérygmatického. Do tohoto univerzálního 
tvůrčího pokusnictví nepochybně patří taktéž lite
rární kritika neboli duchovní plus umělecká čin
nost, jejímž záměrem i posláním má být hodnotit 
a vykládat díla literární. Mámeli v této souvislosti 
parafrázovat i další úvahy Milana Balabána, týka
jící se literatury jako jednoho ze způsobů dešif
rování pravdy, tudíž kategorie ontologické stejně 
jako etické, mohli bychom dále konstatovat, že 
tzv. skutečná literární kritika směřuje v procesu 
uvedeného nahlížení či vhlížení k tomu, abychom 
postupovali prostřednictvím „nového, vždy nekon
venčního přibližování“ – a rozmanité „pokusy“ 
podobného ražení potom mohou mít i charakter 
toho, čemu lze říkat – s tvůrčí nadsázkou – kritické 
zjevení. 

Balabán tuto „pokusnickou“ čili esejistickou 
možnost takovéhoto přibližování nebo dokonce 
řečeného zjevení, aplikováno na scenérii našeho 
staršího podobně jako novějšího literárně kritic
kého reflektování, spatřuje či shledává v postižení 
věčného střetávání jevů z krajiny čiré horizontality, 

čili jevů namnoze pocházejících nebo přicházejí
cích z profánního světa, s fenomény, které mají 
nadčasový charakter „výsostné vertikality“ a které 
bývají spojovány se vším, co vytváří předpoklady 
pro přemítání o smyslu vlastního života. Také toto 
vymezení můžeme považovat za jeden z postulá
tů literárně kritické tvorby, kterou chápeme právě 
jako tvorbu, jako cosi „nového“ a „nekonvenčního“, 
jako zmínění „přibližování“ k něčemu, jehož vzdá
leným či blízkým osvojováním putujeme nebo se 
vydáváme na pouť k překračování toho, co – ještě 
jednou se odvolejme na Milana Balabána – náš vý
znamný teolog nazývá „horizont pozemské vlasti“.

To je jedno z obecných paradigmat, v jejichž 
rozmezí se literární kritika v průběhu epoch i na
příč epochami pohybuje, v jejich rámci vzniká a hle
dá si své místo. Existují však a soudobou literární 
tvůrčí praxi kritickou poznamenávají i paradig
mata další. V současnosti, rozumějme na rozhraní 
20. a 21. století či zkraje třetího tisíciletí, předsta
vuje literární kritika závažný fenomén kulturní 
historie, resp. její novodobé fáze zvané postmo
derna nebo postmodernismus. V tomto smyslu pak 
kritická tvorba jako celek tvoří i nadále emblema
tickou součást nynější literární kultury, kde na ni 
doléhá zejména nezbytnost vymezit se ve vztahu 
k tzv. kritice vědecké. Paradoxně například ze
snulý olomoucký bohemista a medievalista Eduard 
Petrů jako kardinální složku literární kritiky včet
ně tzv. impresionistické vyzdvihuje normativnost 
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a zase jen normativnost, takže hájemství kritiky 
řečené esejistické zůstává z jeho hlediska toliko 
příslovečným vědeckým hájemstvím – a Petrů dále 
podotýká, že „myšlenka autonomnosti literární 
kritiky jako svébytného druhu umělecké litera
tury není v současnosti příliš živá“. Živá možná 
není, přesto kritika jako svébytná kreativita inter
pretační v kontextu literární kultury existuje a trvá 
dál, ačkoli v atmosféře postmoderny na představě 
o své autonomnosti badatelé nikterak nelpí a prav
děpodobně ji v duchu postmoderní plurality i zcela 
zavrhují.

Obraz písemnictví v soudobé literární kritice 
a tudíž ve zmíněném kontextu současné literární 
kultury – je evidentně poznamenán i charakterem 
metodologických postupů, jichž kritičtí vyklada
či v různé intenzitě užívají a které uplatňují i při 
hodnocení jednotlivých ctností nebo nectností 
literárního díla či literárního života; tato herme
neutická východiska se ovšem mohou velice pod
statně navzájem odlišovat. Soudobé směřování lite
rární kritiky je rovněž výrazně ovlivňováno meto 
 dologií a metodikou literárněvědné naratologie 
a jejími alternativami, včetně nejrůznějších nara
tologických dogmat. Nepochybně jde pouze o jeden 
z možných způsobů, jak interpretovat literární text: 
těžištěm je zde pojetí beletristických textů jako 
svého druhu literárního diskursu, který je zapo
třebí dílem vykladačsky rozvíjet, dílem neméně 
vykladačsky analyzovat. 

Paralelní metody literární kritiky se zaměřují 
kupříkladu na psychoanalytické dimenze díla, usi
lují o vhled do textu z hlediska tzv. psychokritiky. 
V jiných případech interpreti navazují na para
digmata literární kritiky sociologické neboli socio
kritiky, zabývají se ve stopách Romana Jakobsona 
„literárností“ beletristické tvorby atp. Směrodat
nou však stále zůstává úloha kritického subjektu, 
identita jeho literárně kritického postoje, případ
ně i jeho funkčnost v procesu konkrétní recepce 
literárního nebo uměleckého díla právě ve světě 
literární kultury. Zvláště v něm má literární kritika 
svrchované postavení, díky němuž se stává právě 

tím, čím „jednoho jest zapotřebí“, především ale 
z tohoto důvodu ztělesňuje v postmoderní lite
rární kultuře ono klasické i přítomné unum ne
cessarium. Pokud ovšem tím vším literární kritika 
opravdu je nebo takovou funkci v literární kultuře 
naplňuje, pokud je vskutku nekonvenční, pokud 
je schopna již vzpomínaného kreativního přibližo
vání se k myšlenkovému a stylovému tmelu díla.

Ať již se však kritičtí interpreti přiklánějí k me
todám například kritiky esejistické, jiní k premi
sám kritice feministické, event. k u nás stále s ní 
spřízněné, třebaže již postmoderně koncipované 
kritice ideologické, resp. antiideologické, máme 
za to, že elementárním předpokladem pro reflexi 
či „obraz“ konkrétního národního písemnictví 
v různící se kritické tvorbě by měla být zjevná 
a soustavná erudovanost vykladačů, jejich obezná
menost se světovým literárním kontextem, čili atri
buty, které patří k bytostným pozitivům každé ná
rodní literární kultury. Nejde v těchto případech 
o pouhá mechanická nebo naopak rozvinutá dis
kursivní srovnání: nebylo by dozajista příliš ku 
prospěchu srovnávat nikoli z tematického, ale ze 
stylového hlediska – kupříkladu – hypernonkon
formní texty Chucka Palahniuka (zvláště v jeho 
raných knihách) a jeho tuzemského generační
ho vrstevníka Michala Viewegha, nebo, opět zcela 
namátkou, zpovědní generační romány Haruki 
Murakamiho s opusy stejně starého či už také stej
ně nemladého Ivana Matouška. 

Podobnými komparacemi soudobá literární 
bohemistika v žádném případě netrpí ani se nesu
žuje, nepochybně však do určité míry přesto hyne 
na úbytě právě proto, že jako kdyby uplatňovala 
zcela jiná hodnotová měřítka na cizokrajné, post
moderní nebo před či post postmoderní prózy 
– a o poznání jiná, především tematologická, jed
nou vysloveně publicistická, a jednou zase mora
lizující či naopak bulvarizující kritéria vztahuje na 
novější beletristickou produkci; míněno produkci 
českou plus moravskou plus slezskou. Tento ne
dostatek či tento fakt má zřetelný dopad na sou
dobou domácí kritickou praxi, která (podle našeho 
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názoru) jako celek stůně – přinejmenším v bohe
mistické sféře – svéráznou, nejednou až panopti
kálně půvabnou provinčností. V klasické dichoto
mii periferie versus centrum tak v české literární 
kritice nabývá stále větší zelenou periferijní inter
pretace díla literárního – a z tohoto důvodu i celého 
„obrazu“ tuzemské literatury v současnosti i v mi
nulosti. Žel to svým způsobem potvrzují i nedávné 
akademické Dějiny české literatury 19451989, jež 
můžeme pokládat za čítankový příklad pozdně 
pozitivistického popisu nebo „přepisu“ – navíc zcela 
neprocesuálně interpretovaných – vývojových etap 
nedávného písemnictví. Překračování balabánov
ského „horizontu pozemské vlasti“ se potom sice 
možná odehrává ve vlastních literárních textech 
z tohoto období, zcela určitě však nikoli v jednot
livých ani souhrnných akademických literárněhis
torických interpretacích.

Může však v soudobé kritické produkci k něja
kému podobnému „překračování“ uvedeného hori
zontu vůbec docházet? Nejsou její rezultáty z po
hledu obecné recepční estetiky zjevně útlodeché 
a z pohledu vývojového kontextu pranic neříkající 
rovněž proto, že v českém kulturním kontextu má 
bohemistická literární kritika neobyčejně nebo 
překvapivě málo publikačního prostoru? Zejména 
v posledních letech se může zdát, že těžiště kritic
kých interpretací jako by transmutovalo z klasické 
kritické či recenzní činnosti do žánru knižních 
doslovů (kvantitativně zjevně chřadnoucích), do 
editorské práce, případně i do novotvarového kri
tického žánru rozhovoru, tj. do žánru, jenž vnáší 
do identity kritikatazatele určité nové aspekty nebo 
i nové interpretační dimenze, preferují se v nich 
však zpravidla životní a společenské reálie spjaté 
s autorovými osudy a s osudy jeho knih před vlast
ními roztodivnými monádami literárního textu. 

A tak se ukazuje, že literární bohemistika se 
i v literárních či kulturních časopisech stává pří
slovečnou panenkou v koutě, kterou však občas 
nenajdeme ani tam. Shledáváme, že fejetonistika 
poklesává na neliterární publicistiku, kritické rá
doby glosáře se zabývají kdečím málo ošemetným, 

snad aby dávaly najevo či přímo na odiv svou zby
tečnost. Obraz literatury se dílem suchopárně aka
demizuje, dílem stejně nenápaditě bulvarizuje. 
Vždycky se sice najdou výjimky, které potvrzují 
pravidlo, leč v daném případě pravidlo zní, že sou
dobá česká literární kritika představuje podivín
skou mimoběžku soudobé literární kultury a lite
rárního života. Navíc často nedovede rozpoznat 
v soudobé literární produkci originální autorské 
přísliby, anebo o nich ústy svých duchaprázdných 
mluvčích přímo zálibně mlčí. A tím pádem se ne
uskutečňuje ani nenastává významné poslání lite
rární kritiky: pojednat čili vzít na vědomí texty, 
které vskutku překračují balabánovský „horizont 
pozemské vlasti“.

Hodnotných literárních kritik u nás v posled
ním období vychází tak málo (nekvalitní je hojně 
zastoupena v rozmanitých serverech), že příkladů 
by mohlo být uvedeno z téže příčiny mnoho, při
pomeňme však alespoň tři autorská jména, repre
zentující různá tři pokolení, jména, o kterých naše 
literární kritika mlčí, resp. je interpretuje tak za
nedbatelným či zkreslujícím způsobem, že svým 
mlčením stejně jako svým nepochopením neboli 
nechápáním obecně vzato truchlivě bagatelizuje 
jejich význam pro tuzemskou literární současnost. 
Ve všech případech je pak patrné, nakolik pramálo 
je u nás rozvinuta nebo do jaké míry zcela stag
nuje kritická esejistika: vždyť takové interpretační 
tendence, jako je metafyzické pojetí literárního díla, 
třeba u Maurice Blanchota, koncepce textu jako 
fragmentu vědomí a poznání, esejistická rozprava 
o díle jako o fikční podobě současnosti, dále vní
mání díla jako diskursu nebo naopak prekursu, 
jak to postuloval už kdysi dávno Charles Péguy, 
pochopitelně brutálně diskvalifikují i roli kritiky, 
která v současnosti neinterpretuje literární díla 
v duchu šaldovských slov ani patosem, pohříchu 
však ani inspirací. Zvláště když o mnoha z nich 
mlčí – bezradně, nerudně, Bůh suď.

Prozaik, básník a esejista Pavel Rejchrt, vrstev
ník kupříkladu Ivana Wernische, vydal po roce 
1989 už patnáct knih, které jsou vším jiným než 
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konvenční beletristikou nebo prostřední poetic
kou spisbou, z hlediska literární kritiky však jako 
by nebyl, jako by nepsal, jako by neexistoval: něko
lik sporadických recenzí sice přišlo na svět, jejich 
sporadičnost je však přímo emblematická a navíc 
snad žádná z nich nevčleňuje Rejchrtovy prózy 
a básnické sbírky do soudobého tuzemského lite
rárního kontextu. Jistěže jde o texty naprosto jina
čího ražení než třeba zrovna texty Wernischovy, 
případně Jirousovy, tj. Rejchrtových vrstevníků, 
nikoli však souputníků, přesto je ale impotentní 
mlčení literární kritiky o autorově díle alarmující. 
Z pohledu intuitivní nebo fenomenologické kritiky 
můžeme autorovy knihy přiřadit k textům evan
gelického existencialismu, můžeme je interpretovat 
jako románové morality, plné apokalyptické úzkosti 
z budoucnosti i ze současnosti, můžeme se odvolat 
na slova literárního historika, podle nichž v české 
literatuře po roce 1989 nečetl nic pozoruhodněj
šího, než jsou právě knihy Pavla Rejchrta. Bohužel 
je českobudějovický badatel Dalibor Tureček po
hříchu skoro jediný, kdo o nich napsal – a je symp
tomatické, že nikoli v literárním časopise, nýbrž 
v literárních kruzích pramálo sledovaném kato
lickém či duchovním periodiku.

Nikoli náhodou si právě nad románovou trilo
gií z pera filosofa přírodních věd (a také básníka) 
Stanislava Komárka můžeme položit jinou otázku: 
proč jeho literární dílo, poměrně známé a obstojně 
recenzované, není vykládáno takovým způsobem 
či s takovou vehemencí, která by z tohoto spiso
vatele učinila výsostnou osobnost současné české 
postmoderní prózy? Tento velice plodný literát je 
shodou okolností nakonec mnohem známější jako 
inspirativní a stále všestrannější publicista, usilu
jící o nejednoduchou symbiózu novodobého pří
rodovědného a humanitního poznání, než jako be
letrista, romanopisec, spisovatel, odnedávna navíc 
i jako básník, než jako reprezentant naší literární 
postmoderny, která, redukována na několik málo 
mediálně exponovaných autorů, jako by se – kon
cipována ve faktické nepřítomnosti Komárkova 
románové trojice Opšlstisova nadace, Černý do

meček a Mandaríni – tudíž volky nevolky scvrkla 
na cosi literárně méně podstatného a filosoficky 
méně fundovaného. 

Shodou nelibých okolností není Stanislav Ko
márek skoro vůbec interpretován jako náš nekon
venční postmoderní literát a není nikterak smě
rodatné, proč tak literární kritika dosud neučinila, 
žel však platí, že tak doposud neučinila. Mohli 
bychom v této souvislosti vyzvat kritickou obec 
například k rozpravě, kdo z následující vybrané 
dvojice je nikoli známější, ale sugestivnější proza
ický tvůrce, zda romanopisec a esejista Komárek 
nebo o čtyři léta mladší prozaik a kdysi také erup
tivní básník Jáchym Topol. Neučiním tak však, 
neboť jsme se mohli i v regionálním tisku dočíst 
na malotirážním obnose předkládanou pravdu 
pravdoucí, že právě Jáchym Topol, naštěstí nikoli 
nějaký jiný veleproduktivní pisatel románků pro 
muže a románků pro ženy, jest „nejvýraznější český 
spisovatel posledních dvaceti let“. Možná, možná 
je, co když ale není a co když naše kritika literární 
frapantně mlčí o jiných, zamlčuje jiné beletris
tické osobnosti? Co když to je právě Komárek, 
kdo ještě víc než Topol „překračuje“ připomínaný 
„horizont pozemské vlasti“?

Vstup západočeské literátky Jakuby Katalpy do 
české postmoderní prózy, tedy prozaičky, která si 
po několika drobných tiscích zvolila pro svou ro
mánovou prvotinu Je hlína k snědku? literární 
pseudonym Jakuba Katalpa, nebyl provázen po
dobně umrtvujícím či sterilním mlčením, o kte
rém píšeme v souvztažnosti s Pavlem Rejchrtem 
a Stanislavem Komárkem, nýbrž ve valné většině 
kritických exorcií – zarážejícím nepochopením. 
A s tím spjatými dezinterpretacemi a bulvarizují
cími interpretacemi. To ale k všednodenní scenérii 
literární kultury patří a takové pseudoboje o vý
razný autorský talent nejsou ničím překvapivým 
ani ojedinělým – a bývají spojeny i s nemalým ri
zikem kritického soudu. Méně přirozená je již sku
tečnost, že o druhém románu Jakuby Katalpy Hoř
ké moře se u nás psalo poměrně poskrovnu a pře 
devším se značným neporozuměním autorčině 
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záměru, ač existují názory, že jde o dílo mnohem 
závažnější, svébytnější – a také o dílo mnohem 
nesnadněji interpretovatelné, než jak se mohla zdát 
její první románová práce. A tak někdejší nepo
chopení bylo nahrazováno ještě méně chápavým 
mlčením. (Rozporuplné je též určité nepochope
ní nejnovějšího autorčina retrorománu Němci.) 
Přičemž s čím jiným se má literární kritika vyrov
návat než s novými autorskými naturely a v sou
časnosti též s alternativními variacemi postmo
derního filosofického románu?

Ano, rovněž literární kritika je či má být své
bytným pokusem o nahlédnutí do velké obrazárny 
světa, biblické i nebiblické. O tyto kritické souřad
nice by její pisatelé a představitelé měli usilovat. 
Právě v souvislosti s Jakubou Katalpou a jejími no
vými romány však můžeme poukázat na skuteč
nost, že Achillovou patou a snad i kuřím okem 
soudobé kritické činnosti je nezpůsobilost esejis
tické interpretace podobně esejisticky strukturo
vaného textu, neli přímo intaktnost a s tím spjaté 
kritické insinuace vůči textům a opusům tohoto 
typu. Marginální příklad: do obtýdeníku Tvar dlou
ho psal pod jménem Alois Burda své kritiky Pavel 

Janoušek, nyní se zdá, řečeno se sarkastickou nad
sázkou, že je nejspíše pod jménem Pavel Janoušek 
píše Alois Burda. Co mají společného: jakmile se 
v české literatuře objeví nějaký metaforicky kon
cipovaný nebo intuitivně strukturovaný text, nava
zující na vypravěčství spisovatelů jako Joyce, Proust, 
Broch, Borges, Céline a další velikáni, Burda stej
ně jako nejrůznější „burdoidní“ interpreti si s tím 
jednoduše nevědí rady. A není zřejmé, co je lepší, 
zda když o knihách nevraživě a nechápavě píší, 
anebo když o nich nevraživě a nechápavě mlčí. 

Přitom by naprosto stačilo, což je však i kritické 
unum necessarium, pokusit se nemlčet a nanico
vatě co kritik trucovat, nýbrž se pohroužit do úsilí 
interpretačně nahlédnout do textů, které (zrovna 
u Pavla Rejchrta, Stanislava Komárka, Jakuby Ka
talpy, ale i u Michala Ajvaze, Emila Hakla nebo 
žel zesnulého Jana Balabána) až exemplárně pře
kračují připomínaný „horizont“ pozemské vlasti, 
neboli do textů, které nekonvenčně reflektují onu 
„obrazárnu“ světa. Toho světa, v němž – prý i bás
nicky, ale snad také tvořivě kriticky – po heidegge
rovsku bydlíme.
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Řekněme si na rovinu: Každý to dělá jinak! To sta
ré moudro se uplatňuje i při zrodu literárních děl 
a věřte, že i zde se lze pobavit růzností autorských 
licencí, protože: Každý píše jinak! Možná se i mno
hý čtenář teď zamyslí, jak to dělá on, když třísní 
panenský papír (monitor) písmeny, co při tom cítí 
a jak muchlá svou múzu, když už se mu nabízí. 
Ale každý ať si odpoví sám. Mě zajímá jiná otázka: 
Daly by se tvůrčí typy popsat, podobně jako třeba 
znamení zvěrokruhu? Tady máme chrliče bez cen
zury, jinde neúnavného dříče, tady poctivého bru
siče, jinde sazeče písmen s trpělivostí hodináře, 
tento je pachatel vracející se zpět na místo činu – 
svůj rukopis přepsal už po třinácté –, tento na nás 
bezohledně hrne slovní materiál a nestará se o dal
ší osud písmen ani zdraví čtenářů. Cizeléři, sop
ky, škrtači. Ti všichni se ještě kříží a všechny jejich 
odstíny vystihnout nelze. Do této stati jsem při
bral alespoň několik zvučných autorů tak, aby se 
v přístupu k psacímu aktu pokud možno výrazně 
lišili. V dresu prozaiků nastupují Karel Čapek a Bo
humil Hrabal, za básníky Vítězslav Nezval a Karel 
Toman, lehce se otřeme o Otokara Březinu a nes
mí chybět vše zaznamenávající Jaroslav Seifert.

Začněme od Tomana: Bývalý buřič z generace 
Šrámkovy a toulavá duše, mimo jiné autor sbírky 
Měsíce, vydané roku 1918, se vyvinul v typického 
básníkachodce. Než něco otiskl, vyšlapal si to nej
dříve na svých převážně pěších výletech po Fran
cii a Anglii. Tulácké srdce ho táhlo. Byl schopen 

dát vale veškerým závazkům pracovním i manžel
ským, v minutě se sbalit a vyrazit. Správně ho od
hadl F. X. Šalda v jednom z rozborů: „Cítíš, že 
(…) Tomanovy verše byly skandovány na dalekých 
toulkách a procházkách na nekonečných silnicích 
a že dříve než je básník napsal, uměl je zpaměti.“ 
A užaslý Toman mu dal za pravdu. On sám byl 
důkazem toho, že lze být básníkem a přitom si 
verše jen myslet. V tom duchu se také svěřil Jaro
slavu Seifertovi, který Tomanovu zpověď zachytil 
v knížce Všecky krásy světa: „Ptáš se mě, jak píši 
verše? Téměř je vůbec nepíši. Chodím dlouho s my
šlenkou básně a dlouho si vymýšlím a rozmýšlím 
každý verš. Měním slova, dokud mi verš a posléze 
i celá báseň nevyplave hotová a podle mého bez 
kazu. Rozkoš tvůrčí práce pociťuji dřív, než vez
mu do ruky péro, abych ji prostě opsal. Ale to už 
je práce zcela mechanická.“ Seifert jeho slova shr
nul po svém: „Toman cestou životem jako by spíš 
ztrácel z rukou drobné skvosty. Tím větší však 
radost těch, kdo je věrně nacházeli.“ Skromný cize
lér, řekl bych. Sebrané spisy, vydané krátce před 
smrtí básníka, byly nečekaně útlou knihou. Ovšem 
malé krabičky přece skrývají nejvybranější kávu 
a básník Tomanových kvalit si mohl dovolit ús
poru. Seifert se v téže vzpomínkové kapitole do
znává, že by se s Tomanovou metodou příliš ne
potkal: „Neboť pro mě neexistuje verš, který není 
současně zafixován na papíře. Psal jsem dost leh
ce, ale papíru jsem zmuchlal dost.“ Ochránci lesů, 

Cizeléři, sopky, škrtači
Poetický přelet nad tvůrčími typy

Aleš misAř

---------------------------------
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to se tedy nezlobte! Vždyť se tím nositel Nobelovy 
ceny zařadil k častému typu autorů, u nichž psaní 
a škrtání jedno jest. Nahromadí slovní suť a po
tom se proškrtávají ke klenotům. Ovšem i taková 
bývá cesta k výslednému tvaru. A že vám drásá 
srdce? Nevadí, alespoň si dokážete, že svou poezií 
jdete na krev.

Otokara Březinu pro změnu vyznačuje jakýsi 
efekt prskavky: prošel si kratším zápalným obdo
bím, kdy verši jen sršel, aby vzápětí jako básník 
pohasl. Výsledkem je „pouhých“ šest sbírek v roz
mezí šesti let (1895–1901). Ale může se na něj 
čtenář zlobit, odložímeli stranou otázky vkusu? 
Nezaslouží si ocenění, že na rozdíl od mnoha ne
soudných Otokar Březina našel sílu nepsat (ano, 
leckdy je to těžší, než opustit politickou funkci), 
jakmile pocítil, že v řeči vázané už by se příliš vázal? 
Nepočítaje dvě knihy esejí, své myšlenky sděloval 
nadále jen v dopisech přátelům. Máme toho lito
vat? Jeho vnitřní svět se na dopisním papíře od
rážel s nemenší intenzitou a korespondence se doč
kala i samostatného vydání. 

Jdeme dále: Vítězslav Nezval byl naprostým opa
kem Karla Tomana. Tryskající sopka Nezval do 
aktu psaní vkládal svůj nepokojný, leckdy až bez
ohledně proudící temperament, a když jej inspi
race zachvátila, psací stroj trpěl pod krupobitím. 
Jeho básně se rozvodňovaly na papíře a nebylo 
tečky, která by je zastavila. Ostatně Nezval se inter
punkcí vůbec nezdržoval. Snad ani netušil, jakou 
potěchu tím poskytl Karlu Tomanovi, protože ten 
předkládal takové verše svým synům – k četbě? 
Nikoli. Ale proto, aby si procvičovali háčky a čárky. 
Nezvalův chrlící přístup, a ne bez výsledků, došel 
využití v surrealistickém období autora, jinde byl 
ale na obtíž a zbytečně roztřepil dílo už zralé a do
kulacené. Dodejme k tomu, že Nezval se ani příliš 
nesnažil škrtat a k hotovým veršům se vracel jen 
letmo. Když bylo dílo přece jen dovršeno, očekával, 
že jeho tvořivý elán přeskočí i na stranu čtenářů. 
Ovšem i tryskáč Nezval uměl kupodivu čekat na 
pokyn shůry. Stav nutný pro báseň popsal následov
ně ve svých pamětech Z mého života: „Nenapíšeli 

se první verš jaksi sám, jako začíná konvulse ro
dící ženy, je velmi nebezpečné vymýšlet si uměle 
rytmus, jehož není.“ V jeho případě byl onen verš 
kamínkem, který za sebou utrhl obří lavinu. Svého 
Edisona z větší části tvořil hypnotizován žárovkou 
na vytouženém psacím stroji zn. Corona. Tento 
nástroj ho nepřestával fascinovat a sám se nejed
nou stal důvodem, proč usednout a ťukat.

Také Bohumil Hrabal se uměl rozjet. A stejně 
jako u Nezvala jeho tvůrčí proces provázel fetiš 
psacího stroje – zde zn. Perkeo, rok výroby 1905. 
Tato německá „atomová šrajbmašina“ byla alespoň 
v rané tvorbě otázkou Hrabalova přežití. Doteky 
s jejími klapkami byly pro něj nabíráním živé a ho
jivé vody. Podotkněme, že německá klávesnice po
strádala háčky a čárky, a tak Hrabal předzname
nal styl dnes běžného psaní sms zpráv. Na radu 
parťáka Bondyho dokonce vynechával interpunkci 
tak, aby texty co nejvíce připomínaly čistou grafi
ku. Později vyměnil Perkeo za Torpedo; i to pod 
jeho údery dostávalo zabrat, jak dokazuje svéráz
né líčení geneze knihy Obsluhoval jsem anglického 
krále ve vlastním doslovu. Zázrak tvorby se ode
hrál v létě roku 1971 na chatě v Kersku: „Texty 
jsou psány v prudkém letním slunci, které rozpa
lovalo psací stroj tak, až se několikrát za minutu 
zakusoval a koktal. Nemoha hleděti na oslnivě bílé 
čtvrtky papíru, (…) psal jsem tedy v světelném 
opojení automatickou metodou, světlo slunce mne 
tak oslepovalo, že jsem viděl jen obrysy třpytícího 
se stroje, plechová střecha byla tak rozpálená na 
několik hodin, že sepsané stránky se stáčely hor
kem do válců.“ Hrabal v této výhni doslova vypá
lil slavné dílo za 18 dní. Projevilo se, že se na nic 
neohlížel, ani po sobě nic necenzuroval; jako autor 
už upadl v nemilost a věděl, že kdyby se stokrát 
mírnil ve výrazech, kniha by stejně nemohla vyjít.

U Karla Čapka to bylo jiné. Tkvěla v něm osob
nost žurnalisty, který pero prakticky nikdy neod
kládá. Musel být neustále ve střehu jako najatý šer
míř, a když se inspirace nezjevovala, nelítostně si 
ji vyhmátnul a vytřásl z ní, co se dalo. Ostatně no
viny vždy znovu vyjdou, i kdyby druhý den nemělo 
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vyjít slunce, a na žádného redaktora se nečeká. 
Čapkovi to ovšem nedělalo potíže. Jednalo se o je
ho poslání i povolání. Psal, jak dýchal, a byl navíc 
tou vzácnou výjimkou, která tvoří ve šťastném po
měru srdcem i mozkem. A když – nezřídka – svou 
každodenní službu novinám rozčísl prací na dra
matu, románu nebo povídce, pak na to padlo spou
stu šálků černé kávy. Soustředil se na to, co mu 
právě leželo na stole. Ovšem novinář spíše než 
básník při psaní využije řemeslněslohové finesy 
a Čapek byl virtuosem jazyka, to bezpochyby. On 
sám však tyto dovednosti odkazoval na jiné síly: 
při psaní se považoval jen za prostředníka nějaké 
vyšší moci. Dle jednoho doznání v korespondenci 
se cítil být jakýmsi přetvářečem látky uložené už 

dávno někde nahoře. Veškeré řádky psal ručně, se 
svým perem a psacím stolem v rohu pokoje ve 
vinohradské vile byl srostlý. Z četných přetisků jeho 
rukopisů máme doklady o tom, že také on škrtal, 
ale ne nijak fatálně. Přiznával, že jeho ruka sleduje 
myšlenky, jako by se teprve při dotyku hrotu s bu
ničinou sepnulo objetí múzy. 

Jak vidno, samotné vznikání díla může drama
tičností předčít i to, co obsahuje. Každý to dělá 
jinak. Ale přejme si jediné: ať to dělá pořádně. Platí 
to i pod křehkou korouhví umění. Neboť jestliže 
trpí potřebou psát někdo, kdo pro to nebyl nadán, 
má jeho okolí zaděláno na očistec. Ještě hůře, když 
má potřebu svá díla deklamovat. To by se nezlo
bili jen ochránci lesů!

UŽiteČnÁ literAtUrA:
HRABAl, B.: Obsluhoval jsem anglického krále. Praha, Československý spisovatel, 1990.
MAZAl, T.: Spisovatel Bohumil Hrabal. Brno, Torst, 2004.
NEZVAl, V.: Z mého života. Praha, Čs. spisovatel, 1959.
SEIFERT, J.: Všecky krásy světa. Praha, Eminent, 1999.
ŠAlDA, F. X.: O nejmladší poezii české. Praha, Čs. spisovatel, 1970. 
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Přestože se v praxi zaměřuji na psaní literární, 
avizované techniky mohou mít stejně tak význam 
terapeutický ve smyslu sebepoznání. Od adepta 
tvůrčího psaní vyžadují koncentraci, uvědomění si 
a oddělení smyslů, zároveň nevyhnutelně podně
cují k autobiografickému zachycení emocí. Dávají 
pisateli možnost zkoumat své pocity a také pro
stor pravdivě je vyjádřit. Pravdivost se rovná auten
tičnosti textu. 

Je třeba zbavit se případných bloků získaných 
v hodinách slohu, kde je vysoce ceněna gramatic
ká správnost, méně už autorská invence. Takové 
vyučování často směřuje k vyjadřovací utilitaritě. 
Naopak tvůrčí psaní si cení myšlenky a také neob
vyklosti jejího vyjádření. Ale jak říká Zbyněk Fišer: 
„Tvořivosti se naučit nedá. Tvořivost je možné „jen“ 
rozvíjet a podporovat tam, kde je určitý typ a urči
tá míra tvořivosti dána, vrozena.“1

S tím souhlasím, ale jsem zároveň přesvědčena 
o tom, že tvořivostí jsou obdařeni všichni, a proto 
ji můžou kdykoliv začít rozvíjet. Tvořivou činností 
je také například vaření, šití, zahradničení, kutil
ství či milování v případě, že se nejedná o stereo

typizovaný úkon, ale o činnost veskrze kreativní. 
Myslím, že pokud je člověk schopen těchto forem 
tvořivosti, je schopen i tvořivosti literární (výtvar
né, hudební).

Jestliže je schopnost vyjadřovat se literárně, vý
tvarně a hudebně v naší společnosti jakž takž roz
víjena, hmatová, chuťová a čichová inteligence 
upadly v zapomnění. Přitom se právě v nich skrý
vá obrovský potenciál pro rozvoj literární tvoři
vosti. Například čich je spolu se sluchem považován 
za vývojově nejstarší smysl a „vnímání vůní je tedy 
propojeno s nevědomými vrstvami našeho já.“2 
Vůně jsou vázány na vzpomínky výrazněji než obra
zy, které časem vyblednou. Vůně chlorované vody 
například spolehlivě vyvolá živou vzpomínku na 
školní léta. Znovuprobuzení a rozvíjení „opome
nutých“ smyslů se může stát smysluplnou a přiro
zenou cestou k nalezení osobního výrazu, a to nejen 
literárního. „Tvořivě psát znamená též rozvíjet způ
soby myšlení, rozvíjet schopnost precizněji vnímat 
své pocity a své okolí, rozvíjet estetické vnímání 
světa, znamená rozvíjet schopnost originálně po
pisovat svět a vztahy mezi jevy reálné i fiktivní 

tvůrčí psaní skrze smysly

JAnA orlovÁ

---------------------------------

1 FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní. Vydání první. Brno, Paido, 2001, s. 32.
2 HUBER, Franz X. J. – SCHMIDT, Anja. Praktická kniha vonných dýmů: vonné tyčinky a vykuřovadla v praxi:

lexikon vonných látek. Vydání první. Olomouc, Fontána, 2005, s. 17.
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skutečnosti.“3 Tyto schopnosti se ale nerovnají ana
lýze nebo kritickému myšlení. Jistě, i ty jsou po
třeba (například při korektuře hotového textu), ale 
v tvůrčím procesu pro ně není místo. Julia Came
ronová dokonce odvážně tvrdí, že „umělec a inte
lektuál není tentýž živočich.“4 To se často ukazuje 
na kurzech tvůrčího psaní na univerzitách, „kde 
se intelektuální život zakládá na umění kritizovat 
– na destrukci tvůrčího díla…“5 Z vlastní zkuše
nosti vím, že pro takto „naprogramované“ stu
denty je velmi těžké prolomit hradbu kritičnosti 
a psát sama (sám) za sebe, nejtěžší je samozřejmě 
psaní poezie. lidé intelektuálního zaměření jsou 
mnohdy tak koncentrováni na rozum, že ztrácejí 
kontakt se svými pocity, se svým tělem. Ovšem 
„umělec, který začne příliš zdůrazňovat hlavu6, 
zchromne.“7 Proti tomu lze bojovat právě důra
zem na smyslovou zkušenost. Výstupy mohou být 
různé podle naturelu pisatele, rozhodně však tato 
zkušenost zamezí škodlivé jednostrannosti. „Mno
ho začínajících básníků a spisovatelů uvázne na 
mrtvém bodě, protože používají jediný smysl – 
většinou zrak. Jestliže chcete vytvořit mistrovská 

díla, zapojte všechny smysly.“8 Slovo mistrovské je 
v předchozí citaci samozřejmě trochu nadnesené, 
ale má svoji funkci. Dokáže totiž motivovat poten
ciální autory a utvrdit je v tom, že jsou rození bás
níci, že tvořit básně je něco přirozeného a jedno
duchého.  Na jiném místě Tony Buzan píše: „Váš 
mozek celý život píše básně a vytváří překrásné 
poetické obraty.“9 Proč tomu nevěřit? Na podob
ných afirmacích je postaveno celé tzv. pozitivní 
myšlení, které funguje na principu, že přesvědčí
meli sami sebe, že je výrok pravdivý, pravdou se 
stane. Když si budeme pravidelně opakovat, že naše 
psaní za nic nestojí, potvrdí se to také. Ovšem, že 
jenom myšlení nestačí. Každodenní opakování věty 
„Jsem skvělý básník“ z nikoho básníka neudělá, 
ale začínající autor si takto může lehce zvýšit sebe
důvěru a motivovat se ke psaní.

Tvůrčí psaní skrze smysly se zaměřuje na roz
voj imaginace a jejího vyjádření. Forma je pone
chána zcela na pisateli. V úvahu přichází stejně 
tak grafická poezie, vázaný i volný verš (ten se mi 
zdá nejvhodnější), prozaický či dramatický text. 

3 FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní. Vydání první. Brno, Paido, 2001, s. 34. 
4 CAMERON, Julia. Umělcova cesta: duchovní cesta k vyšší kreativitě. Vydání první. Praha, Triton, 2000, s. 150.
5 Ibidem, s. 150.
6 Narážím zde na problém dualismu těla a duše. S tím analogicky souvisí také kategorie ženamuž, objektsub

jekt, přírodacivilizace. Klíčová je zde náboženská představa těla jako nečistého, která má kořeny v platon
ském idealismu. „Existuje zřetelný vztah mezi mužským přístupem k přírodě a mužským přístupem k ženě; 
kultury, ve kterých se jedinec cítí být izolován od přírody, jsou zároveň kulturami, které jsou choulostivé na 
sexuální vztahy, na něž často pohlížejí jako na degradující a ďábelské, zvláště ti, kteří se upsali duchovnímu 
životu.“ lUŽNÝ, Dušan. Hledání ztracené jednoty. Vydání první. Brno, Masarykova univerzita, 2004, s. 62.

7 CAMERON, Julia. Umělcova cesta: duchovní cesta k vyšší kreativitě. Vydání první. Praha, Triton, 2000, s. 150.
8 BUZAN, Tony. Síla kreativní inteligence: 10 cest k pramenům vašich tvůrčích schopností. Vydání první. Praha, 

Columbus, 2002, s. 118.
9 Tamtéž, s. 118.
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Podmínky tvůrčího psaní - 
„nutnost mentálního vyladění“10

Pro tvůrčí psaní jsou dle mého názoru důležité 
dva faktory: set a setting. K nim se přidružuje 
průvodce.11 Set znamená momentální naladění 
pisatele. Jeho nálada, případná únava či ospalost, 
znechucenost, zklamání, hlad. Neexistuje nega
tivní a pozitivní, špatný a dobrý stav. I z únavy se 
dá mnoho vytěžit, když se k ní přistupuje vědomě. 
Pro začátek jsou dobré jak silné emoce (zamilo
vání, popuzení, naštvanost), tak i stav ticha, prázd
noty. Nechám na posouzení čtenáře, zda je výhod
nější tvořit „z nulového bodu“12, nebo pod přímým 
vlivem emocí. Druhá možnost má silně očistný, 
katarzivní13 potenciál, umožňuje autorovi „vypsat 
se“ z emoce. Druhým faktorem je setting. Ten před
stavuje prostředí, ve kterém se adept tvůrčího psa
ní v daném okamžiku nachází. Důležité je uvol
nění a vytvoření prostoru a adekvátní atmosféry 
pro psaní. Nabízí se množství způsobů, od zapá
lení svíčky po promyšlené psací rituály. Klidný 
kout není podmínkou, pro někoho je naopak inspi
rativní jízda vlakem, pobyt v kavárně, vinárně či 
hospodě. K tomu se ještě může připojit průvodce. 
A tím jsou techniky tvůrčího psaní.

Poezie a báseň

Řekneli se báseň, napadne nás poezie. Je ale každá 
báseň poezií? Co básně budovatelské, didaktické? 
„Sonet není básní, ale literární formou, jestliže 
tento rétorický mechanismus strofy, metra a rýmy 
– nenese stopy poezie.“14 Tento citát Octavia Paze 
(esejisty a básníka) mnohé vysvětluje. Psát básně 
může v jistém smyslu kdokoliv, naučíli se formu. 
A jistě mu mnoho lidí jeho básnictví uvěří. Zvlád
nout formu znamená zvládnout řemeslo. Bez ales
poň špetky formy působí báseň diletantsky, nevě
rohodně. Dle mě jsou dvě možnosti, jak si osvojit 
formu: Buď počítáním daktylských a trochejských 
stop a vybrušováním rýmu – touto metodou sice 
vznikají zpočátku velmi křečovité básně, ale po
stupně dojde k uvolnění, valčíkový rytmus přejde 
do krve – nebo čtením básní oblíbených autorů, 
častým a pozorným – takto se naučíme cítit rytmus 
mimovolně. Naše forma ale nebude tak dokonalá.

O čem se mluví daleko méně, je to, jak si osvo
jit obsah. To je něco, co nemůže naučit ani sebe
dražší kurz tvůrčího psaní. Osvojit si obsah ne
znamená kopírovat jiného autora, ani jej negovat, 
vlastní obsah znamená doslova vyjít s kůží na trh. 
Je až příliš jednoduché zabřednout do líbivých a nic
neříkajících frází, které zní poeticky. Přitom obsah 
je pro báseň klíčový. Báseň je svědectví, „místo, 

10 Formulaci použil FIŠER, Zbyněk. Tvůrčí psaní: malá učebnice technik tvůrčího psaní. Vydání první. Brno, 
Paido, 2001, s. 13.

11 Terminologii čerpám z příručky na podkladě Tibetské knihy mrtvých nazvané Psychedelická zkušenost, 
kterou napsali společně Timothy leary, Ralph Metzer a Richard Alpert. Set a setting jsou zde použity k modu
laci psychedelických sezení za účelem prozkoumání jiných stavů vědomí. Psaní (a čtení) poezie nás přivádí 
také do „změněných“ stavů vědomí – ovšem jen ve smyslu zostření vjemů. Tím veškerá podobnost končí. 
Pojmy jsem upravila pro potřeby tvůrčího psaní. (Psychedelie: Trilogie o halucinogenech. Vydání první. Praha, 
levné knihy KMa, 2000, s. 60–64.)

12 Slovní spojení použil Petr Váša ve workshopu fyzického básnictví.
13 V aristotelovském smyslu jako očištění „takových citů“ i „od takových citů“.
14 PAZ, Octavio. Luk a lyra. Vydání první. Praha, Odeon, 1992, s. 12.
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kde se setkává poezie a člověk… Existují rýmovací 
stroje, ale neexistují stroje na básnění. Naproti tomu 
existuje poezie bez básní; krajiny, osoby a skutky 
bývají básnické: jsou poezií a nejsou básněmi. Když 
se zkrátka poezie objevuje jako zhuštění náhody 
nebo je krystalizací sil a okolností cizích tvůrčí vůlí 
básníka, máme co činit s poetičnem. Když básník 
– pasivní nebo aktivní, bdělý nebo náměsíčný – je 
vůdčím a přetvářejícím pokračovatelem básnic
kého směru, stojíme před něčím podstatně odliš
ným: před dílem… Poetická je poezie v amorf
ním stavu; báseň je výtvor, vztyčená poezie. Jenom 
v básni se poezie izoluje a plně vyjevuje.“15 Tedy 
poetično existuje kolem nás bez ohledu na naše 
úmysly. Je na básníkovi se ho chopit a přetavit ho 
v báseň. Přitom rozlišování toho, co je a není poe
tické, je dosti individuální. Učebnicovým příkla
dem poetična (a kýčovitosti) jsou výlety do příro
dy, západ slunce a podobně. Myslím, že je důle 
žité pochopit, že stejně poetické mohou být i jevy 
na první pohled antiestetické16. Například odpad. 
Zdánlivě tato myšlenka sleduje vlnu dekadence, 
je však ovlivněna ekologií.17 Odpad je třeba při
jmout jako součást našeho života, jako náš stín. 
Valí se na nás z kontejnerů a také v podobě zma
tených, nevědomých myšlenek. (Odpad se tak stává 
symbolem zavrženého, toho, co přestože nechce
me vidět, existuje dál.)

Je užitečné neřídit se obecnou estetikou, ale 
najít si vlastní. Z konformní estetiky se rodí kon
formní báseň. Nebo se zaměřit na každodenní život, 
mít oči otevřené a všímat si poetických detailů 
a chvil. Důležité je usilovat o změnu stereotypního 
vnímání, dívat se znova jako dítě, divit se. Dívat 
se, jako by to bylo poprvé. Zajímat se. Být otevřená.

Báseň a magie

„Básnické operace se neliší od zaklínání, kouzel
nictví a jiných postupů magie. A činnost básníka 
je velmi podobná činnosti kouzelníka. Oba se řídí 
principem analogie; oba sledují užitečné a bez
prostřední cíle: neptají se, co je jazyk nebo příro
da, ale užívají jich k vlastním cílům. Je nasnadě 
další postřeh: kouzelníci18 a básníci, na rozdíl od 
filosofů, techniků a vědců, čerpají svou sílu ze sebe 
sama.“19 Tady Paz reflektuje západní (křesťanské) 
pojetí magie jako nástroje moci. Ale podívámeli 
se na fenomén magie elementárněji, lze říci, že: 
„magie spočívá jednoduše v tom, že člověk může 
navázat spojení se vším, co kolem sebe vidí, že to
muto spojení může dát konkrétní formu a tím jej 
učinit opakovatelným.“20

Když půjdeme ještě dál, Augustin Osman Spare, 
umělec a mág, „nechápal umění jen jako pouhý 

15 PAZ, Octavio. Luk a lyra. Vydání první. Praha, Odeon, 1992, s. 12.
16 S estetikou ošklivého u nás přišla Skupina 42.
17 Viz ORlOVÁ, Jana: Odpad tě vidí. Ekologickochaotické myšlení. In Tahy 3–4. literárněkulturní ročenka. 

Červený Kostelec, Pavel Mervart, 2009, str. 89–91 nebo ORlOVÁ, Jana: Odpad tě vidí. Ekologickochaotické 
myšlení. In H_aluze. literárněkulturní časopis 08/2009. Ústí nad labem, Prostis, str. 9–11.

18 Zajímavou souvislost mezi trikovým kouzelníkem a šamanem nabízí kniha Davida Abrama Procitnutí do 
živé země. (ABRAM, David. Procitnutí do živé země. Vydání první. Nymburk, OPS, 2008.)

19 PAZ, Octavio. Luk a lyra. Vydání první. Praha, Odeon, 1992, s. 45 a 46.
20 Viz lÜPKE, Geseko von. Matriarchální kořeny šamanských kultur rozhovor s kulturoložkou Heide Göttne

rovouAbendrothovou. In lÜPKE, Geseko von. Poselství šamanů: rozhovory s léčiteli a medicinmany 21. století. 
Vydání první. Praha, Práh, 2009, s. 302.
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zdroj estetického potěšení, ale jako výraz autorova 
magického vnitřního světa.“21 U něj došlo ke sku
tečné, absolutní (tedy ne jen metaforické) fúzi ma
gie a umění. Surrealistický básník Benjamin Péret 
se z pohledu literáta vyjádřil podobně: „Musíme 
připustit, že společným jmenovatelem, spojujícím 
čaroděje, básníka a šílence, není nic jiného něž 
právě magie. Magie je tělo a krev poezie.“22

Báseň skrze sebe znovu oživuje dávnou magic
kou a posvátnou funkci jazyka na úrovni, s níž 
pracují jak mágové, tak šamani.23 Je to moc přivo
lat či vypudit, vytvářet novou skutečnost. Je to síla 
mnohokrát opakovaných posvátných slov, stav, kdy 
jsou slova katalyzátorem vnitřního dění.24 Často 
jde o pouhé pojmenování, uvědomění si existence 
určitého jevu. To je dle mého názoru další z dů
ležitých schopností básně: schopnost pojmenovat 
cosi těžko uchopitelného nejen v básníkovi samot
ném, ale i v čtenáři.

„Každá skutečná poezie je hermetická, i když 
neprogramově. Vždy v ní při pokusu o interpre
taci zůstává něco nevysvětlitelného, nepřístupné
ho, k čemu má klíč jen autor (a to někdy, aniž by ho 
sám vědomě znal)…“25 Ale i když nedojde k pře
nosu původního sdělení, čtenář si najde jiné, které 
více koresponduje s jeho současnou situací (jaký 
je jeho set a setting.) Důležité je, že báseň sleduje 
věci niterné, hlubinné, pro které není v běžném, 
více či méně stereotypním životě místo. Báseň tak 
skutečně vytváří jiný svět: svět citlivosti a rozvíjení 
imaginace. A vytváření jiných světů je úkon vý
sostně magický.

Protože je při psaní básní nutno použít imagi
naci, prosakuje do vzniklého díla chtěnechtě nevě
domí. Báseň se tak stává otiskem nás samých, i toho, 
co o sobě (zatím) nevíme.

„Cílem tvorby musí být metamorfóza: jak svě
ta kolem nás, tak i naše, bez ohledu na utopičnost 
celého projektu.“26

21 CHOUCHA, Nadia. Surrealismus a magie. Vydání první. Praha, Volvox Globator, 1994, s. 54.
22 Tamtéž, s. 64.
23 Viz ESTRADA. Álvaro. María Sabina: léčitelka, vizionářka a šamanka : její život a zpěvy: léčebné rituály hou

bičkových šamanů v Mexiku. Vydání první. Olomouc, Votobia, 1997.
24 Například beatnická básnířka Anne Waldman inspirovaná obřady šamanky Marie Sabiny psala básně konci

pované jako zaříkávání. (WAlDMAN, Anne. Žena v řeči bystrá: zaříkávadla & eseje. Vydání první. Praha, 
One Woman Press, 2001.)

25 ŠVANKMAJER, Jan. Transmutace smyslů. Druhé, rozšířené vydání. Praha, Středoevropská galerie a naklada
telství, 2004, s. 107.

26 Tamtéž, s. 108.
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I.

Není zbytí. Musím hned zkraje upozornit čtená
ře, že tento text nebude učeným pojednáním a že 
se v něm, bohdá, nebudu vyjadřovat jako vědec. 
Předně jím nejsem, a potom mi v podobném po
čínání spolehlivě brání láska, již chovám ke svému 
jazyku. Dokonce ani nebudu tvrdit, že předkládám 
myšlenky, natož pak myšlenky zásadní, převratné 
a neskonale originální. Důvodem, proč jsem se 
chopil pera, byla mi pouhopouhá potřeba zastavit 
se nad praktickou zkušeností s tajuplným elemen
tem náhody; elementem, který mne v tvůrčí praxi 
nepřestává pronásledovat, a já mu oplátkou za jeho 
neodbytnost nepřestávám být zavázán. Hleďme, 
jak se vliv náhody podílí na skladbě veršované.

Kontrolovaná náhoda

Předně. Slůvko náhoda umí nadělat mnoho zmat
ků, pročež bude žádoucí jej usměrnit přezváním 
na kontrolovanou náhodu. Nechť tento terminus 
technicus zažehná pochybnosti těch, kdož si za 
náhodu rádi dosazují nahodilost, všelijakou ne
připravenost, zaměňují ji za nedůslednost, neřád, 
nelad, nezodpovědnou improvizaci, a vůbec vše 
svévolné. Připouštím – náhoda sama o sobě je živel 
a od člověka se žádá vůčihledného úsilí, aby z ní 

vychoval onoho jiskrného ambasadora ve službách 
iracionality. 

S živelnou silou se lidský rozum a jeho, třeba 
sebelépe konstruované postupy, nemohou měřit; 
když má přijít velká voda, nikdo jí to nerozmluví. 
Kdo by jí to ale vymlouval, když se valí na náš 
mlýn? Tehdy se náhoda stává kontrolovanou, když 
její nespoutanou iracionální sílu, její živelnou ener
gii nepotlačujeme, ale vytěžujeme. Tak asi, jako 
když zapřáhnete bujného býčka do řemenice žen
touru a pak jej zlobíte mávajíce zdivoka a vyzývavě 
muletou; jeho síla už pracuje pro vaše záměry.

K řeči vázané a její herní 
podstatě

Nepřepnu nadsázku, řeknuli, že kdyby nebylo ná
hody, byl bych musel psát jen to, co už vím. Nemohl 
bych sám sebe překvapovat a cítil bych se oloupen 
o tvůrčí oříšky i rozkoš z jejich rozlousknutí. Má 
to co dělat s povahou verše, konkrétně s řečí váza
nou, která disponuje závratnou herní potencí: zá
vaznost rýmů a jejich kombinační kouzlo, suges
tivita rytmického pohybu, metrický krok, rám fo 
 rem, tektonika… Mnoho je toho ve hře. A hra, 
jak známo, začíná přijetím pravidel; pravidel, která 
chceme o své vůli respektovat. Příkladně: přemů
želi šachistu pocit, že šachovnice a obvyklý počet 

Až tvorba je odpověď
čili o náhodě

FiliP miKUš

---------------------------------
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figurek je nedostatečný a začne nazdařbůh pohy
bovat figurami protihráče, nechá se poté slyšet, že 
kůň by se nikdy podobným způsobem nemohl 
pohybovat a že vůbec je to všechno příliš upjaté 
a svazující, a proto ve jménu svobody a radosti ze 
hry shrne rozmáchlým gestem vše, co stálo na stol
ku – bude to asi to poslední, co zažije před tím, 
než ho kolega protihráč umlátí šachovými hodi
nami… Znectění pravidel kazí hru všem. Tímto 
také vzdávám hold prozřetelnosti za to, že mezi 
básníky a čtenáře neumístila těžké nebo ostré 
předměty.

řeč nevázaná, neprávem
hernosti zbavená

Čtenář už si jistě povšiml, že jsem výraz verš zpřes
nil ve verš vázaný. Hodlám zde totiž mluvit pře
devším o něm. Pro jeho kvality, i pro jeho názornou 
hernost, o níž byla řeč výše. Volný verš byl zneu
žit, stal se přespříliš volným. Vytahaným. Nečinilo 
by tudíž těžkosti horlit proti jeho zneuživatelům, 
kteří tento romantický výdobytek 19. věku prohla
šují s vážnou tváří za moderní a kteří si, Bůh jim 
pomoz, nepřestávají plést jalovou svévoli s tvůrčí 
svobodou. Jenže ne, tady není vinna rozvolněnost 
verše: nemám to svědomí, abych čtenáři zatajil, že 
básník, který brilantně neovládl požadavky a ná
roky řeči vázané, nemůže volným veršem nabízet 
ničeho více než jen slov a vět. 

Ne, v mých očích se nejeví volný verš jako něco 
méněcenného, jako nedochůdče poezie, její nižší 
stupeň, ani ji nemusím mít za odbytou veličinu. 
To jeho historicky neprověřená povaha a potence 
(neboť, Co jsou dvě století?, táži se) skýtá jak pří
ležitost k využití vpravdě mistrnému, tak i – a to 
nejčastěji – poskytuje azyl nejvarovnějšímu dile
tantismu a samolibému fušerství; v jeho domicilu 
sbydlelo se nejlepší s nejubožejším. Přiblížit, jak
koli zběžně, zápolení s náhodou při práci s vol
ným veršem by proto bylo nanejvýš obtížné. A zby
tečné. Nebudeli se řeč stáčet k dílům nekvalitním, 

pokoutním a neumětelsky pokusnickým, zůstanou 
stejné parametry, jakých si žádá řeč vázaná, i ve 
volném verši. Neboť ani při tomto způsobu psaní 
nemizí závazky metrorytmické, kompoziční a tek
tonické; volný verš nemusí být ochuzen o žádnou 
z kvalit řeči vázané. (A těm, kdož volají po ničím 
nespoutané volnosti, opakuji tu radostnou zvěst 
ještě jednou: Nemusí!)

náhoda, pravidlo a smysl

Nemluvil jsem o herním principu jen tak. Hra 
stojí na pravidlech a odvíjí se tkanivem náhod. 
Vlastně vůbec nejzdařilejším, nejvýstižnějším pří
měrem pro kontrolovanou náhodu může být tah 
protihráče. On i já pracujeme v mezích regulí, jež 
jsme se uvázali respektovat, ale ani jeden nemáme 
představu, k jakému výpadu se druhý uchýlí. 

Samo sebou, že umění není jakostně takovou 
hrou jako šach nebo fotbal. Pro ty je krom rados
ti ze hry možným cílem a motivem k výkonu už 
jen vavřín vítězství. Ale v umění konečně taky! 
Povězte, není svého druhu vítězství, podaříli se 
komu ztvárnit slovy… no, ano, co vlastně? Nejsem 
z těch, kdo chtějí vršit definující slovíčka, ježto 
jsem si až příliš dobře vědom toho, že To, co žene 
člověka k tvorbě, jako i To, co chce vyjádřit, že vše 
z kategorie důvodů k umělecké tvorbě se dá po
stihnout jen uměleckou tvorbou. A dokáželi to 
někdo a svede úspěšnou bitvu se vzpurným mate
riálem, pak – pravím – je to vítězství!

Pro práci s materiálem slova nebude nikdy 
nikdo připravený dost, jelikož jazyk poezie není 
týmž jazykem, jehož prostřednictvím se každo
denně dorozumíváme o nejvšednějších záležitos
tech. Rozdíl mezi nimi není o nic menší než mezi 
krávou a lančmítem: ani sebeintenzivnější zkuše
nosti s konzumací konzervovaného polotovaru ješ
tě nikoho neučinily způsobilým k chovu bravu. 
Čtenář mi jistě odpustí rozpustilost, s níž přirov
návám jazyk poezie ke kravce. Ale když ona je 
kráva tak podivuhodné zvíře. Ta by posloužila i co 
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metafora umělecké tvorby vůbec. Hleďte: kráva 
spásajíc trávu a pijíc vodu, produkuje mléko; vstře
bává dvoje, ale produkuje jedno, které toho není 
prostým součtem. A potřebuje k tomu šikovnou 
pomocnou ruku, jinak strááášlivě bučí… Kdo se 
zajímá o poezii, zná ten zvuk důvěrně. Ano – když 
se jedná o poezii, konečné vítězství ve hře se vy
bojovává smyslem. A proto: Sláva vítězům, čest 
poraženým! 

II.

Uveďme si nyní alespoň malý příklad, ať vidíme, 
jak se náhoda podílí na genezi verše a veršového 
útvaru jako celku. Netrapme klasiky svými analý
zami, ani sebe současnými autory. Svěřme tento 
úkol nejmenovanému, zcela smyšlenému poetovi, 
který nás nebude mást originální a těžko prostup
nou obrazností ani mořit sáhodlouhými lyrickými 
výlevy. Představme si jej jako prostého veršotep
ce, který stojí nohama pevně na zemi a jeho nej
větší ctižádostí je řemeslný fortel. Představme si 
jej též jako člověka, jenž si je vědom závazků své 
exemplární existence a který k nám má tolik ohle
dů, že se nezabývá útvarem náročnějším, nežli je 
čtyřverší.

Řekněme, že mysl našeho poety zachvátil obraz, 
konkrétně obraz čápa, který se nemůže rozhod
nout, kterou knihu číst. Ví bůh, proč. Ani on to 
neví, jenže někde se začít musí. Zápis výchozího 
impulsu může vypadat třeba takhle:

Vidím čápa, kterak tápe
nad výběrem knížky

Taková je tedy situace. Verše jsou vrženy! A než 
se poeta zhroutí do tenat nejistot a kontrolovaných 
náhod, musí si uspořádat nejprve jistoty. Takovou 
jistotou je mu zde trochej v dvoudobém metru 
a osm slabik u prvního a šest u druhého z veršů. 
Co se dotýká rýmového schématu, může si poeta 
volit mezi rýmem obkročným (abba) nebo střída

vým (abab); na ostatní varianty (rým postupný, 
přerývaný, sdružený nebo tirádový) je v mezích 
čtyř veršů prostě pozdě. Poeta je srdnatý, navíc 
vlastenec, a proto vyvolí sobě rýmu střídavého.

Jenže! Zatímco si pořádá formální náležitosti, 
dochází k první náhodě, a to z rodu nejvzácněj
ších. Magnetismus slov knížka a výběr spolu v ne
střeženém okamžiku osmyslnili námět, který byl 
sám o sobě – jak jistě každý uzná – značně potrhlý. 
Navíc slovo tápe, jemuž je poeta zavázán rýmem, 
si neodbytně hledá druha v onom čápovi, tento
krát vokativně. Nebýt ovšem na počátku čáp, věci 
by se odvíjely jinak. Takto nám přibyl rozhodný 
verš:

Vidím čápa, kterak tápe
nad výběrem knížky
Vyber vkladní, milý čápe!

Mohu čtenáře ubezpečit, že téhle pointy se poe
ta nepustí, i kdyby mu po rukách tancovali. Celý, 
i když z vody vařený podnik se dobral jakéhos 
smyslu a stvrdil tak i právo na svou existenci. Náš 
poeta by si nyní mohl oprávněně gratulovat, kdy
by mu tam nebyl scházel ještě jeden veršík… Co 
s tím? Protože se vše povedlo skoulet v trojverší, 
bude mít poeta poslední, velmi exponovaný, verš 
k dispozici pro interpretační zabarvení. Tady za
číná hra na kombinace záměrů s nabízejícími se 
rýmy. Jestliže by náš poeta byl tak bodrý chlapík, 
jak jsem jej shora evokoval, pak by se prostě smí
řil s vyvoláním dobré nálady, a spánembohem. 

Vidím čápa, kterak tápe
nad výběrem knížky
Vyber vkladní, milý čápe
a vstup mezi smíšky!

Ovšem, taky je možno, že jsem se v psycholo
gickém odhadu poety zmýlil. Třeba nemá takový 
zájem na bezděčném veselí a rád by lehkomyslné
ho čápa upozornil, že za peníze si jeden může do
přát trochu té radosti z přepychu. Rozumí se samo 
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sebou, že se smíškem by to dost dobře nešlo. Záměr 
hledá svůj rým:

Vidím čápa, kterak tápe
nad výběrem knížky
Vyber vkladní, pak smíš, čápe
pít ze zlaté číšky

A nesejdeli na přepychu, nechť síla peněz vy
může čápovi alespoň malou kapku důstojnosti v za
cházení, mezi lesní zvířenou tak vzácného…

Vidím čápa, kterak tápe
nad výběrem knížky
Vyber vkladní, pak ti, čápe
„brounoc“ řeknou lišky

A třeba se pořád ještě pletu. Třeba je poeta vůbec 
prost bodrosti a za roztomilými náměty a poho
dovým krokem „národního verše“ vře krev inte
lektuála doleva nakloněného! Teď teprve se nám 
rozsvítí – celá hříčka se zvířátky představuje jen 
kruté zrcadlo kapitalistické společnosti, kde pení
ze nesmlouvavě rozhodují a nerovnost mezi lidmi 
násobí. Marxistický poeta do své kruté a sžíra
vé metafory hledá takový rým, jakým by se dal 
vytvořit kontrast k necitelnému držiteli kapitálu, 
to jest čápovi. Nejlíp tedy menší druh opeřenců. 
Najdeme?

Vidím čápa, kterak tápe
nad výběrem knížky
Vyber vkladní, pak si, čápe
vykořisťuj čížky!

Dobrá. A teď může nastat ta chvíle, v literární 
praxi zcela běžná, kdy si autor uvědomí, že když 
už se dobral tak pěkné slovní hříčky a ujasnil si 
možnosti jejího zúrodnění a svůj vlastní postoj 
k tématu, optá se sám sebe, neníli to všechno 
trochu zbytečné. Jestli má cenu zavile bazírovat 
na prvním, ještě ničím nepodmíněném, dvouver
ší, které mu napadlo. Teď má celou látku pevně 

v rukách a může se obírat tvarem, jenž jí vtiskne, 
a vyzněním, které hoví jeho letoře. Jisté závazky 
tu ovšem jsou. Z hlediska stavby je nezbytné, aby 
se slůvko vkladní ocitlo jako rým posledního, čtvr
tého verše a aby se vyjevil libojaký tvar slova kniha 
na konci některého z veršů předcházejících. Takto 
zaúkolovaný poeta si bude chvíli namáhat hlavu. 
leč, ouha! Ať dělá, co dělá, čápa tam ne a ne vměst
nat. I takto úsporné slovo, které při špetce šikov
nosti nemusí zabrat víc než jednu slabiku, umí pře
bývat. I to je nepředvídatelná náhoda. Většinou 
nešťastná a skličující. Ne však zde – díky ní může 
náš poeta pochopit to, co mu mohlo být – třebaže 
nebylo – jasné od samého počátku: čáp je k nepo
třebě! Infantilně se naň poutal, jen aby dostál dvoj
veršového prvovrhu. Z hlediska funkčního je čáp 
pouhou proměnnou, a proto zbytný. Konečně, ne
píše se tu pro děti. Kdo s tím zatroleným čápem 
vůbec přišel? Pryč s ním!

Vybírat si z hory knížek
můžou jenom vadní
Slétni dolů na zem z výšek
a vyber tu vkladní!

Pro završení ukázky by bylo radno ještě ales
poň jedním očkem pohlédnout na to, co by se sta
lo, kdyby sledovaný poeta neholdoval vázanému 
verši a pustil do zpracování námětu čápa tápají
cího nad knihami plnou parou veršem volným. 
Jednou z nespočtu možných variant budiž tato:

A k čemu?
K čemu křídla 
Jejich vznos a jejich běl
jež rozpohybovávat mi smějí samo nebe
Marná rozpětí stínem
vrhá se
na stránky bláhově rozevřených knih
Rozpětí proti rozpětí Křídla proti křídlům
Stín stínu nalhává 
gramotnost 
Čápe! Kolik dětí
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kolik nových životů okradl jsi o možnost ztratit se 
v enigmatickém labyrintu 
život neslyšně slibující
Drtí kola nerozvahy pár křídel
krystaly statičnosti zasypaný…

… a tak podobně ad libitum. Na Magnesii lite
ru by to nejspíš stačilo, ale že známe námět, ne
zbývá než konstatovat, že jej poeta sice doplnil 
řadou pozoruhodných a působivých slov, ale svým 
pojetím, žel, rozhojnil jen banalitu. V prvních ně
kolika příkladech získávala látka tvar; v posled
ním tučněla látka. Myslím, že se tu trochu projas
nil i rozdíl mezi kontrolovanou náhodou a na 
hodilostí. 

iii.  

Dopustím se závěrem malého vyznání: Mám rád 
náhodu. Mám ji rád, jako mám rád součinnost 
všeho iracionálního, nepředjímatelného, zkrátka 
vše, co vychyluje mé záměry z dobře plánovaného, 
a proto jaksi předem, byť je mnou samým, vyzpy
tatelného. Člověk už má jednou nutkání věci po
řádat. Ale jak se, při vousu prorokově, přemluvit 
k pořádání spořádaného?

Nejvíce mě ovlivnilo jistě to, co jsem musel po 
zralé úvaze rázně odmítnout. A náhoda mi při 
tvůrčí práci koná obdobnou službu – nabízí mož
nosti, které buď mohu, nebo nemohu, umím, nebo 
neumím využít. Je mi sparing partnerem, škádli
vým protihráčem i mentorem ražby takřka zeno
vé. Sehrává úlohu ďáblova advokáta: nabízí man
dele rýmů, vzorkovníky významových valérů, svádí 
ke snáze vyhlížejícím úkrokům a též upozorňuje 
na únikové cestičky a nouzové východy – a tím vším 
se musím probrat, to všechno musím poměřit se 
svou vizí a vyvolit si možnost jedinou, bezvýhrad
nou, a tou měrou padnoucí, že mohu ostatními 
z pokušitelových vábení bez lítosti povrhnout.  

Náhoda tím odhaluje ještě jednu vlastnost hod
nou zvýraznění, a tou je podíl na znejistění tvůrce. 
Možná to bude znít čtenáři podivně, ale ano: na 
kvalitě tvůrčího aktu se podílí taky vibrace nejis
toty. Její pulsování zná každý autor. Jak by taky ne, 
když nikdo neví a nemůže vědět, co stvoří! Ovšem, 
může si myslet, že to ví; může vycházet z tématu, 
konkrétního námětu, minuciózních příprav, z pla
noucího žáru svého nitra nebo čeho všeho… To 
prosím. Ale co vytvoří? – to vědět nemůže, doka
vad tak neučiní. Nebo snad někdo na tomto na
šem milém světě může vědět, co bude, až nebude, 
co není? Až tvorba je odpověď.



21

Kontemplum

V prvním textu básnickoprozaické knihy Hotel 
Bristol, která vyšla v roce 2004, jsem napsal že, 
„… psát znamená pamatovat si střípky, souvis
losti. Vzpomínky, jež kromě pro pisatele možná 
nemají žádnou cenu. Psát je totéž co nezapomínat. 
Řetězení roků. Hromadění. Změť a prázdné plo
chy. Sklouzávání pohledu v kavárně, když hustě 
prší. Zahození. Zmatení…“, abych pak uvedl na 
scénu jakési mé podivné alter ego leona Zirkta. 
Za tím vším psát, reflektovat, je vždy nějaký člo
věk. Někde tam je. Neustále jej hledat, jako hledat 
sama sebe. A někdy se víc ví a někdy neskutečně 
tápe. Možná opravdu někdy nic nemá cenu, jen 
cosi zapisovat, vést jakýsi deník anebo ne, třeba 
k někomu ten zapsaný vnitřní pocit doputuje. 
Někam tam. Psát pro mne znamená hledání člo
věka, ke kterému promlouvám, někde tam je, nevím 
ale kde. Píšuli, představuji si třeba jeho tvář, nebo 
jen zachycuji cosi, co se dotýká i jiných lidí. Paul 
Celan jednou řekl a napsal: „Báseň je vždy osa
mělá, ale je na cestě k člověku.“ Psát je někdy ne
vidět, neslyšet, najednou jako by se svět zreduko
val jen na stůl, zápisník a tužku, a přesto ten svět 
za ním tam je. Je tam i ta tvář někoho jiného, nebo 
jen pocit, že někde někdo je, ke kterému ten text 
vysílám, a není to podstatné pro pisatele, ale pro 
to vědomí, že báseň nemůže nikdy zůstat osamo
cená, že ji vždy chci vyslat na cestu k jinému člově
ku. Dobírat se vlastních vzpomínek, oněch život
ních detailů, vždyť někdy člověk nemá nic jiného 

než vlastní život a ten život je takový, jaký je, ne
může ani psát jinak. Říci: dejte tam více příběhu, 
barev, nebo naopak uberte, je možno o tom pře
mýšlet, ale psát je také kromě jiného zachytit cosi 
vnitřního, něco, co se událo v subjektu, se všemi 
mlčeními, šedivostí i ztracenými dny. Text úvod
ního textu Hotelu Bristol pak po dalších senten
cích pokračuje: „Psát znamená zabývat se nepod
statnými detaily a slovy, která byla při různých 
příležitostech řečena. A pak také tento svět, měs
ta, cesty a hotely. Místa a jména. Svět, ve kterém je 
možno se jmenovat Alva Torini, luc Samuelson, 
Next One (jak se vidělo kdesi na plakátech) nebo(jak se vidělo kdesi na plakátech) nebojak se vidělo kdesi na plakátech) nebo) nebonebo 
leon Zirkt, leon zirkt, nebo prostě jenom zirkt.“ 
(str. 7) Možná, že se zabývám někdy nepodstat 7) Možná, že se zabývám někdy nepodstat Možná, že se zabývám někdy nepodstatMožná, že se zabývám někdy nepodstat
nými detaily, některými slovy, která jsou vlastně 
jen útržky z vět a souvětí nějakého příběhu, ale 
copak náš svět nejsou i ony minuciózní detaily, 
gesta, naznačení, která mnohdy o nás i o jiných 
říkají více než mnoho slov? Části slov, k někomu 
naznačené gesto, pohled, tón hlasu, vnitřní i vnější 
postoj těch, kteří spolu rozmlouvají, nebo jen tak 
pozorovat lidi a odhadovat jejich žitý příběh z pou
hého pohnutí ruky, posunutí židle jistým směrem. 
Vždyť mnohé v našich životech je za slovy a před 
slovy, je mimoděk a je též poté, co se vše řekne, 
nebo se myslí, že už se vše řeklo. A pak také vzpo
mínky, vracet se k nim, někdy je prostoupí mlha 
a jsou z oněch vzpomínek jen fragmenty, něko
lik obrazů, takže je jen cosi nastíněno, chceme 

Psát je někdy možná jen zabývat 
se nepodstatnými detaily

JoseF strAKA

---------------------------------
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vyprávět a najednou vyprávět úplně nelze, z pří
běhu si už pamatujeme jen části, útržky a i ty jsou 
důležité, možná že právě ony zůstaly pro to, s tím 
vším okolo, i s doprovodným emocionálním pod
textem. Tak trochu mne fascinuje zaznamenat jistý 
detail, útržek toho, co bylo, a přesto zůstalo už jen 
toto. Myslím, že název v mlze, ať už je to kostel, 
hotel nebo město v názvu jedné z mých knih, pro
to i hudebněbásnický projekt: v mlze, je nějak pro 
mne symbolický. Chtěl jsem pojmenovat právě onu 
mlhu, která v angličtině nemusí být tím viditelným 
„fog“, ale tím, co je uvnitř „the mist“. 

A tak možná toto je pro mé psaní nějak urču
jící, z té mlhy venkovní i té v sobě vnímat cosi, 
co samo ukazuje na příběh, ale vše je složeno jen 
z části slov, vět a obrazů… A také být mnohdy 
jen pozorovatelem vlastních vnitřních pochodů 
i toho, co se odehrává mimo. Nedávno jsem se bavil 
s básnířkou Renatou Bulvovou, co nás zajímá na 
psaní, co nás k němu vede, a shodli jsme se, nezá
visle na sobě, na Údivu, že něco je tak, jak je, na to 
stálé ptaní, jak je to možné a třeba i proč, a já 
k tomu dodávám i stesk, stesk po něčem, že něco 
v životě, třeba by to byl jen nepatrný mihotavý vjem, 
už bylo. Zbývá pak už jen vzpomínka nebo právě 
onen fragment vzpomínek, který je a který už bude 
navždycky mou součástí. Dívat se dovnitř a dívat 
se okolo se někdy spojuje, nemohu sám sebe ni
kdy nevidět než v kontextu tohoto světa, který 
právě je, tady a teď, já ho teď vnímám, prožívám, 
pozoruji. Někdy dosti zúčastněně, někdy s men
ším či větším odstupem, ale vždy přítomně. 

„A někdo, kdo sedí a dívá se podobným zra
kem, se musí najednou zastavit v psaní / Situace, 
do které nepromlouvá čas / Ustrnutí, barvy zůsta
nou takto rozvrženy / Věta nedopsána / Jen posu
nování lidí po nábřeží vytváří jakous takous iluzi 
času…“ (Město Mons, b. Dieppe, str. 27) Někdy 
opravdu jen pozorovat, jak probíhá život, ten kaž
dodenní život místních, a vůbec do něj, byť sebe
menším způsobem, nevstupovat. Je to jako se dívat 

na nějaký obraz, na část filmu, který náhle běží 
před očima, a pak zase a po čase být součástí toho 
všeho, i se všemi vzpomínkami a nedořečenými 
větami, se vším tím, co je a co je nějak očekáváno. 
A pak se také mnohé mění a vším tím procházet 
s oním zúčastněně / nezúčastněným pozorováním 
a také občas být hybatelem dějů, malých, třeba 
i nepodstatných, ale být tam, s konkrétními lidmi. 
Pro něco, nějak. Stejně jako nemohu žít bez kon
krétních míst, do kterých se neustále „musím” vra
cet, stejně tak chci být v (ne)místech mých oblíbe
ných periferií a konců měst, abych tam ona místa 
objevoval procházkou, chůzí. Možná že chůze je 
jednou z „metafor” mého psaní, stále někam jdu, 
cosi očima i v sobě objevuji, vytrvale, dlouze, až 
do únavy. Na mapách vytyčený směr pochodu 
a přesný průběh trasy, stejně ale nevím, kam jdu 
a kde výlet, procházka skončí, a možná to ani vědět 
nechci. Být stále překvapován, cestou, ve vztazích 
s lidmi, místem, kam dorazím, i samotnou básní 
nebo textem, který se najednou udál, a já až teprve 
zpětně dohledávám „cestu”. Opět se vracím, cosi 
rekonstruuji, ne pro stálé zaobírání se tím, co bylo, 
ale pro připomenutí, pro úctu k tomu, co se stalo, je 
to stesk a údiv v jednom okamžiku, vděčnost i tou
ha jít zas někam, někdy to ale nevím, dál. A také 
pobývat v jakémsi malém exilu, v jakési nestá
losti, nezakotvenosti, ona exilovost, která i mrzí, 
ale jež je někdy nesmírně osvobozující. Ve stálém 
pnutí, ta stálá ambivalence stavů a věcí, a přesto 
přese všechno onen exil může nabízet i ztracenou 
představu domova. Jen nějak jinak. Ono jinak je 
však tak lákavé a uchvacující, a přesto tak někdy 
i bolestivé. Vydávámli se na procházku, výlet, vy
dávám se vždy prozkoumat onen malý exil v sobě, 
ale najít jej i na zcela konkrétním místě. Možná to 
bude vždy jen a jen exil, ale to hledání je to, co 
mne nenechává ustrnout. Nemůže. Musím stále jít, 
stále být na cestě, i té jednodenní. Slovo „musím“ 
má ale tolik významů… 
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Nakladatelství jsou důležitými institucemi v kniž
ním prostředí. Plní funkci prostředníka mezi kni
hou a čtenářem. A jednoho z těchto prostředníků 
se nám pokusí přiblížit následující stránky.

Jedním z nadšených soukromých nakladatelů, 
jehož vstup na kolbiště knižního trhu byl a dodnes 
je úspěšný, je ladislav Horáček. Jeho nakladatel
ství Paseka má své místo na českém knižním trhu 
od samého počátku a jeho aktivity zasahují i do 
kulturní oblasti.

Nakladatelství vzniklo 9. prosince 1989 a ná
sledovala ho řada dalších, kdy po roce 1990 dra
maticky stoupl jejich počet. Sídlo mělo nakladatel
ství v Praze 2, v domě, kde kdysi bydlel významný 
český nakladatel Jan laichter a který proslavil 
architekt Jan Kotěra.

Slavnostně bylo sídlo otevřeno 23. 7. 1991. Nápis 
na výloze hlásal, že jde o nakladatelství, knihku
pectví a galerii současně. Pravidelně začal v inte
riéru navrženém architektem Mikulášem Hulcem 
fungovat prodej knih a zároveň se otevřela úvodní 
výstava: 1. malý bazar (zatím) nevydaných knih. 
Šlo o jakousi burzu pro vydavatele, kteří zde mohli 
najít knížky, jejichž realizace nebyla z ekonomic
kých důvodů možná. Jak uvedl majitel naklada
telství Paseka ladislav Horáček, počet knihku
pectví se v posledních měsících roku 1991 snížil 
zhruba na polovinu a existovala dokonce města, 
kde čtenáři nenalezli ani jediné. Přítomní se shodli 
na tom, že v době, kdy řada autorů především 

odborných publikací je ochotna se zříci honorářů, 
jen aby jejich díla vyšla, je jakákoliv forma burzy 
v oblasti knižní kultury více než záslužná. Proto 
také hodlalo nakladatelství Paseka pokračovat v té
to akci.

Ale zpět k samotnému počátku nakladatelství 
Paseka. V jeho čele stál především ladislav Ho
ráček. Narodil se v roce 1947 v Praze do rodiny 
továrníka. Chvíli studoval matematickofyzikální 
fakultu, pak skládal balíky na nádraží, topil ve ško
le, pracoval v Národní knihovně. Postupně vystu
doval filozofii a politickou ekonomii na Filozofické 
fakultě Karlovy univerzity, pracoval v kladenské 
Poldovce ve slévárně i v plánovacím oddělení, což, 
jak sám později řekl, považoval za nejzbytečnější 
práci svého života. 

Že se stane nakladatelem, se ladislav Horáček 
rozhodl ještě v době komunistické, někdy v letech 
1983–1985. Chodil po Praze a vybíral si domy, do 
kterých by nové nakladatelství nastěhoval, „až bude 
po válce“, říkával. V té době pracoval jako redak
tor v malém Středočeském nakladatelství, které 
sídlilo u Prašné brány, a snil o tom, jak se jednou 
osamostatní a bude vydávat, co bude chtít, a nebude 
mu do toho nikdo mluvit. Chtěl zkrátka svobod
nou práci, která ho fascinovala. 

Stal se tak prvním, komu se vyplnil sen o vlast
ním nakladatelství. Vzniklo to tak, že na kongresu 
Protialkoholní společnosti doktora Římsy (posta
va z Váchalova románu) vyhlásil nakladatelství 

Historie ojedinělého
nakladatelství Paseka
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---------------------------------
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Paseka za založené. Na tento kongres chodilo asi 
tak dvacet až padesát lidí, debatovalo se a pilo 
pivo. O Váchalovi, boji proti alkoholismu, dialek
tickém materialismu apod. Jak sám ladislav Ho
ráček řekl: „Bylo to moc fajn, pomáhalo to přežít. 
Všude okolo jsme poslouchali a četli různé pitomosti, 
na fakultě, v rádiu, v novinách. Utahovali jsme si 
z nich, bylo to velmi osvobozující. Utvrzovali jsme 
se, aniž jsme o tom věděli, že se dá přemýšlet i jinak.“ 
Kongres byl založen v roce 1972 kunsthistorikem 
Jiřím Kaše a muzikologem Juliem Hůlkem. To byli 
kamarádi, kteří ladislava Horáčka přivedli ke Krva
vému románu, který určil celý jeho osud. Všechno 
co souviselo s nakladatelstvím, souviselo s Krva
vým románem. „Vlastně jsem nakladatelství založil 
jen kvůli tomu, abych mohl vydávat Váchala, pak 
ale přišli přátelé, hlavně historici, a ti to posunuli 
úplně někam jinam.“ 

Osobnost Josefa Váchala a jeho Krvavý román 
byl pro nakladatelství osudným. Poprvé se s Krva
vým románem ladislav Horáček setkal, jak již bylo 
řečeno, prostřednictvím Jiřího Kaše a Julia Hůlka. 
Podruhé se tak stalo roku 1987, kdy s Josefem Be
ránkem a lenkou Starou, s nimiž později, tři týdny 
po revoluci zakládal Paseku, začali Krvavý román 
točit na osmičku jako němý film. Každou kapito
lu knihy točili zvlášť, s titulky, které tvořily jed
notlivé věty z Krvavého románu.

Krvavý román vyšel v létě roku 1990. Šlo o re
produkci díla v úplnosti vytvořeného všestranným 
českým umělcem Josefem Váchalem. Těžiště Vácha
lovy tvorby spočívalo v originální knižní tvorbě, 
která neměla obdoby. V podstatě každá z celko
vého počtu jednoho sta Váchalových knih je kom
plexním produktem spisovatele, grafika, tiskaře, 
knihvazače a filozofa v jedné osobě. Jednou z těch
to knih, vydávaných v malých nákladech, a proto 
tak vzácných, je i Krvavý román, vysázený a vytiš
těný přímo bez rukopisu roku 1924 v počtu sedm
nácti exemplářů. 

Na samém konci autorova života bylo sjedná
no další vydání Krvavého románu. Vyšel v roce 
1970 už po Váchalově smrti jako „běžná“ kniha. 

Širší veřejnost se tak vlastně poprvé seznámila 
s krajně vyhraněnou obhajobou žánru tzv. krva
vého románu, brakové literatury svého druhu a po
dobného zábavného čtení. Váchal svůj Krvavý ro
mán původně zamýšlel a také započal jako „studii 
kulturně a literárně historickou“, aby ji pro názor
nost doplnil vlastní představou „dokonalého kr
vavého románu“ jako podivuhodné změti nejne
pravděpodobnějších příběhů. 

V poznámce nově vydaného románu se k vzta
hu k Váchalovi vyjadřuje i majitel a nakladatel 
Paseky ladislav Horáček: „Je to pocta velkému uměl
ci, jehož osobnost a dílo vtiskly pečeť celé naší ediční 
činnosti. Symbolicky tento záměr vyjadřuje již název, 
který si nakladatelství dalo do svého záhlaví – jméno 
jedné ze tří podob, v nichž sám Váchal v Krvavém 
románu vystupuje.“ Jasně tak ladislav Horáček říká, 
na jakých hodnotách chce Paseka stavět. 

V roce 1990 tedy vyšel Krvavý román, ale ne
byla to jediná kniha. Spolu s ní vyšel i ladislav 
Klíma a astrologický kalendář dalšího římsologa 
Vítězslava Čížka, Úsporná kuchařka atd. Jak řekl 
sám ladislav Horáček, tehdy vydávali i ptákoviny. 
Zároveň se domluvil s Petrem Šabachem, kterého 
znal už léta, především z hospodského prostředí, 
že se stane jeho „dvorním“ vydavatelem. Jeho prv
ní knihou v nakladatelství a zároveň i nejúspěš
nější byla Hovno hoří. Dlouho společně nad ruko
pisem přemýšleli, jak knihu nazvou, a nakonec se 
prosadil tento pracovní název. Přesto se ho prý lidé 
ostýchali vyslovovat, proto říkali: „Dejte mi toho 
Šabacha.“ Do roku 2008 se prodalo asi 70 000 
exemplářů a napomohl tomu i film Pelíšky, nato
čený dle této knihy. 

Na počátku nakladatelství stáli tedy ladislav 
Horáček, „Josef Váchal“ a Petr Šabach, ale postup
ně se k nim přidávali historici. Jmenovitě napří
klad Pavel Bělina, Petr Čornej nebo Jan P. Kučera.

ladislav Horáček vzpomíná, jak se s nimi se
tkal: „Jednou, v roce 1991, jsme šli s Jirkou Kašem 
Liliovou ulicí a tam na konci, na Betlémském ná
městí, byla hospoda U Betlémské kaple. A protože 
bylo horko, zaskočili jsme na pivko. U jednoho stolu 



2�

Kontemplum

seděl hlouček lidí, některé jsem znal, a to právě byl 
kroužek historiků. Kromě Pavla Běliny, Petra Čorneje 
a Jana P. Kučery, tam ještě byli Jirka Rak, Jarda Hrbek, 
Petr Mareš, Dagmar Moravcová a další, a když jsem 
si k nim přisedl, zrovna se dohadovali o tom, že se 
jim cosi nelíbí na jakémsi pedagogickém naklada
telství a že chtějí vydat učebnici historie. Někdo z nich 
nad tím pivem povídá: ‚Heleďte, kluci, vždyť Láďa 
má nakladatelství.‘ Já mlčel a po chvíli se někdo 
zeptá: ‚Vzal bys to?‘ Řekl jsem: ‚Jo – samozřejmě.‘ 
Pak jsme se začali bavit o honorářích. Zeptal jsem 
se, kolik budou chtít procent. Oni procenta tvrdě 
odmítli, že chtějí paušál, že na ty mé kapitalistické 
triky neskočí. Chtěli tři tisíce za arch. Kdybych jim 
dal jenom ty tři tisíce, tak by mi všechny honoráře 
vyšly na 30 000. Mně se to zdálo málo, a tak jsem 
jim slíbil navíc šest procent. Nechtěl jsem je obrat. 
Oni se smáli a říkali: ‚Jestli chceš, tak přidej.‘ “

Nakladatelství se dařilo. Na samém počátku se 
prodávalo všechno, co se vydávalo. Od Káji Maříka 
až po nejhlubší filozofii. Náklady se pohybovaly 
od deseti do sta tisíc. To trvalo tak do roku 1991 
až 1992.

V Pasece pracovalo celkem sedm lidí – ladi
slav Horáček, dva redaktoři, jedna výtvarná a zá
roveň technická redaktorka, ekonom, knihkupec 
a sekretářka. Vybavení nakladatelství bylo skrom
né: počítač, kopírka, staré židle a stoly koupené 
levně a jeden vůz Škoda 105. Jak již bylo zmíně
no, nakladatelství se zpočátku dařilo velmi dobře. 
Podařilo se prodat celý náklad prvních dvou knih 
– Váchalova Krvavého románu a Utrpení knížete 
Sternenhocha ladislava Klímy. Díky vydělaným 
penězům se Paseka pustila i do aktivit mimokniž
ních. Rozhodli se zachránit chátrající dům Josefa 
Portmana v litomyšli, kde Váchal vymaloval dvě 
místnosti. 

Do léta roku 1991 nakladatelství vydalo celkem 
10 publikací: 

1. Josef Váchal – Krvavý román, náklad 40 000;; 
2. ladislav Klíma – Utrpení knížete Sternen

hocha, náklad 45 000;

3. Pasekův kratochvilný astrologický kalendář 
1991, náklad 60 000;

4. Stavíme Stalinův pomník (společenská hra), 
náklad 40 000, dotisk 20 000;

5. Samuel Beckett (účelová publikace pro diva
delní studio Grál), náklad 2 000;

6. Anuše Kejřová – Úsporná kuchařka, náklad 
90 000;

7. Jaroslav Cír – Zahrada s kocourem, náklad 
5 000;

8. Miki Ryvola – Tom Kečup a pes Vorčestr, 
náklad 30 000;

9. Martin Stejskal – labyrintem tajemna aneb 
Průvodce po magických místech Českoslo
venska, náklad 30 000;

10. Quodlibet (faksimile Mozartovy skladby, 
účelový náklad pro Národní knihovnu), ná
klad 1 000. 

Kromě účelových publikací a společenské hry 
byly všechny knihy vázané v tvrdých deskách, žád
né nekvalitní paperbacky. To byl ostatně jeden ze 
základních principů Paseky – dělat publikace ni
koli kvůli zbohatnutí, ale proto, aby vycházely knihy 
v plném slova smyslu krásné. Za tu nejkrásnější 
vydanou knihu v tomto období je považována „vlaj
ková loď“ Paseky – Labyrint tajemna. Slovník stra
šidelných míst v Československu obsahuje přes 
1 300 lokalit a k nim skoro 2 000 hesel o pokla
dech, bezhlavých rytířích, bludičkách a tajemných 
astrolozích. Vázáno v plátně, ochranná průhledná 
fólie, pečlivě a krásně vytištěno, ilustrace, mapky, 
dvě zakládací barevně odlišené stužky, jedním slo
vem krása. 

A jaká nebo jaké knihy byly největší radostí 
ladislava Horáčka? „Největší radost jsem měl samo
zřejmě z Váchalova Krvavého románu, protože byl 
první a navíc je to můj zamilovaný autor. Ale měl 
jsem radost i z Ryvoly, protože čím víckrát jsem ho 
četl, tím víc se mi to líbilo. Krásný humor a krásný 
jazyk. No a samozřejmě Stejskalův Labyrint tajem
na. Dát takový slovník dohromady během půl roku 
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a za tři měsíce to vytisknout, to byl zázrak. Ale bylo 
na ní i nejvíc práce.“

Úspěchy trvaly do první půlky devadesátých 
let a pak se postupně začaly zvyšovat náklady na 
výrobu, a tím se knihy dostaly do cenové spirá
ly, v níž jedno podpíralo druhé. Začalo se mluvit 
o „krizi české knihy.“ 

Krizi knižního prostředí si uvědomoval i ladi
slav Horáček, který viděl problémy především v od
bytu, zanikání mamutích státních podniků a zaví
rání knihkupectví. A nejsložitější podle něho bylo 
dostat knihu ke čtenáři, kdy nebyly distribuční 
firmy dostatečně kapitálově silné a většinou braly 
knihy, u nichž předpokládaly jistý a rychlý zisk. 
Takže bez vlastní distribuce se nakladatel neobe
šel. Přesto ladislav Horáček věřil v budoucnost 
knih a jejich návrat do knihkupectví.

S problémy na knižním trhu se nakladatelství 
Paseka vypořádalo úspěšně a v prvním období své
ho působení na trhu ovlivnilo i českou kulturu. 
Bylo zachráněno unikátní muzeum Josefa Váchala 
v litomyšli, založen divadelní soubor Filigrán, 
natočen Krvavý román a v prvních letech úspěšně 
provozována hospoda, kde se scházelo široké spek
trum umělců, novinářů, grafiků, politiků v čele 
s Janem Rumlem nebo Václavem Havlem, který 
tam představoval své knihy.

S příchodem nového tisíciletí do Paseky vstu
puje významná osobnost – Vladimír Pistorius. Ten 
byl dlouhá léta spojován s nakladatelstvím Mladá 
fronta, v jejímž čele stál. Jeho působení v Pasece 
zahrnuje několik let, které byly úspěšné jak pro 
samotné nakladatelství, tak i pro Vladimíra Pisto
riuse. „Do Paseky nepřicházím pouze já, ale spolu 
se mnou i řada redaktorů z Mladé fronty. Tato ‚fúze‘ 
pak nezbytně zvětší i produkci a do jisté míry změní 
charakter celého nakladatelství. S jistou nadsázkou 
by se dalo říci, že Paseka doposud byla podnikem 
jednoho muže. Domnívám se, že nové výrazné re
dakční osobnosti profil nakladatelství rozšíří.“ Takto 
se ke svému příchodu do nakladatelství Paseka vy
jádřil Vladimír Pistorius. V šéfredaktorském čele 

Paseky vystřídal bezmála jedenáct let zde působí
cího Ivana Beránka. Ten si po odchodu z nakla
datelství zakládá v roce 2001 vlastní, které nese 
název Havran a je zaměřeno na knihy převážně 
nekomerčního charakteru. Jak se sám Ivan Berá
nek vyjádřil, jeho odchod z Paseky pro něj nebyl 
snadný. Byl první, komu ladislav Horáček nabídl 
funkci výkonného ředitele, kterou ale odmítl. S pří
chodem nových lidí z Mladé fronty se změnila 
i Paseka. Z rodinného podniku, který fungoval 
víceméně na kamarádských vztazích, se postupně 
stala velká fabrika na vydávání knih. Pro Ivana Be
ránka tak nakladatelství ztratilo svého počáteč
ního ducha, a jak sám řekl: „Ta moje stará Paseka 
přestala existovat.“ Proto z ní odešel a založil si 
vlastní nakladatelství, kde chtěl navázat na atmo
sféru Paseky v prvních letech její existence.

V roce 2000 Paseku čekalo mimo změny v jejím 
čele i přestěhování do nových prostor. Z Ibsenovy 
ulice se přestěhovalo do domu bývalého laich
terova nakladatelství. Paseka zde realizovala am
biciózní projekt osmnáctidílných Velkých dějin 
zemí Koruny české a zvláštní hrou osudu to byl 
právě nakladatel laichter, kdo se naposledy poku
sil o podobný syntetický projekt české historio
grafie. V domě bylo nakladatelství v nájmu, dům 
patřil potomkům nakladatele laichtera. Paseka zde 
měla hlavně redakční místnosti, ale knihkupectví 
zůstalo na původní adrese. 

Po příchodu Vladimíra Pistoria a jeho kolegů 
se vynořila otázka edičních záměrů Paseky. Sama 
sebe totiž Paseka charakterizovala jako vydavatele 
„beletrie, uměnovědné, filozofické a dějepisné lite
ratury, původní a překladové prózy se zaměřením 
na dílo Josefa Váchala, mystiku a hermetismus“. 
Beletrie je ve srovnání s ostatním spíše okrajovou 
záležitostí. Naopak v nakladatelství Mladá fronta 
byla česká i překladová beletrie výraznou součás
tí produkce. ladislav Horáček umožnil Vladimíru 
Pistoriovi a jeho kolegům pokračovat v ediční prá
ci, kterou dělali v Mladé frontě. Pistorius se snažil 
o to, aby se nová Paseka stala silnou v překladové 
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beletrii, esejistice, populárněvědecké naučné li
teratuře a poezii a na druhé straně v dějepisné 
literatuře, ve které byla vždy silná.

Vladimíra Pistoria v čele nakladatelství vystří
dala dcera ladislava Horáčka, Anna Horáčková. 
Majitelem však nadále zůstal a zůstává ladislav 
Horáček. 

Plány do budoucna byly a jsou podle ladislava 
Horáčka především dotáhnout do konce úspěšné 
ediční řady, jako jsou Velké dějiny zemí Koruny čes
ké, a dále by Paseka měla stále více vydávat Josefa 
Váchala. 

Ročně se v nakladatelství vydá 80 až 100 knih 
a podle ladislava Horáčka se dnes nejlépe pro
dávají historické knížky a levné čtivo, tzv. brak. 
O budoucnosti knih, o tom, jestli jsou drahé, ladi
slav Horáček řekl: „Ne. Knihy, co já pamatuji, vždyc
ky přišli na deset piv. Když stálo pivo 1,20 Kč, stály 
knížky dvanáct korun, a teď, když stojí pivo 35 ko
run, stojí knížky 350 korun. A brožované máte za 
cenu deseti desítek, to znamená za těch 180 až 200 
korun. Tohle není vtip, já tomu věřím.“

Strach nemá ani o zánik knih. Dodal k tomu: 
„Spíše bych řekl, že zanikají ta nová média, jako 
jsou magnetofony, videa, pak přišly CD disky, a ty 
také již pomalu odcházejí. Nebo vzpomeňte na faxy, 
diskety v počítačích, to všechno fungovalo jen chvíli. 
Dřív než knihy zanikne televize. Knihy jsou věčné 

a taky se prodávají stále stejně. Všichni se mi smáli, 
když jsem se nedávno rozhodl vydat Poupata z první 
republiky ilustrované paní FišerovouKvěchovou. 
Sotva se kniha objevila na pultech, byla v žebříčku 
nejprodávanějších a prodali jsme jí 8000 kusů. O kni
hy nemám strach.“

Budoucnost ojedinělého nakladatelství Paseka 
snad bude také světlá. Na českém knižním trhu 
působí již 23 let a dodejme, že úspěšně. Za tu dobu 
se mu podařilo vytvořit si stálé místo mezi nakla
datelstvími a i mezi čtenáři. Svými úspěšnými 
edičními řadami obohatilo i zatmelilo prázdná mís
ta v daných žánrech. Především řada Váchaliána 
umožnila čtenářům vzpomenout na téměř zapo
menutého malíře, grafika, mystika, spisovatele 
Josefa Váchala. Svojí působností i mimo naklada
telskou oblast se zasloužilo o rozvoj v kulturní 
oblasti. Nebýt ladislava Horáčka možná by dnes 
tisíce návštěvníků neobdivovalo Portmoneum – 
Museum Josefa Váchala v litomyšli, neshlédlo by 
jeho Krvavý román v provedení ochotnického spol
ku Filigrán nebo nemělo zážitek z převedení ro
mánu na filmové plátno, ať již v amatérské nebo 
profesionální podobě. 

Nechť ukáže čas, jak se povede Pasece v násle
dujících letech a zda se vyplní optimistická před
pověď ladislava Horáčka o budoucnosti knih. 

PoUŽítÉ ZdroJe A literAtUrA: 
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Milá kapitalistická mládeži, naděje naší literatury! 
Jistě i vy byste se rádi účastnili na budování sou
dobé české poezie – ideálně angažováním se na 
některém z moderních básnických směrů. Mohlo 
by se tedy stát, že byste si vybrali Ďáblovu Madame 
de Pompadour – neodekadenci. Znamenitá volba. 
Ale jak se takový aktovkou obtěžkaný mládežník, 
kterému ještě stéká opiové mléko po bradě a pije 
svůj absinth z plastové lahve od jupíka, dozví, jak 
vlastně neodekadentně psát? Nechť se inspiruje 
naším erudovaným článkem!

Ano, ano. V prvé řadě bych měl utrousit pár 
slov o tom, co že to ta neodekadence je. Zapište si 
za uši (popř. jinou část těla), že: Neodekadence je 
umělecký směr české současné poezie, kdy autoři 
do jisté míry navazují na původní dekadenci ob
dobí fin de siècle, přičemž však dochází k odklonu 
od majoritního významu jambu a lyriky zakláda
jící si na subtilnosti a exkluzivitě lexika k valčíko
vému daktylu spolu s větší dávkou ironie a místy 
až kontroverzní explicity. Zní to pěkně, nicméně 
po chvilce kontemplace nás praští do nosu otázka, 
jak moc velký ten odklon sakra je?

Odpovězme si villonským litotes: Není nevelký. 
Zlí jazykové by mohli tvrdit, že sto let je v poezii 
dlouhá doba, aby se dalo na něco úspěšně navázat. 
Ještě více zlí jazykové by dokonce mohli namítat, 
že nasranost přelomu 19. století byla ze sociokul
turního hlediska jiná, než je teď ta naše; jinými 
slovy, změna společenské atmosféry s velkou prav

děpodobností implikuje i změnu poetiky. Přichází 
tedy pokus o postdekadenci příliš postfestum? 
Ponořme zrak do veršů jednotlivých autorů a zjis
těme to.

Náš nejvýznačnější neodekadent, J. H. Krchov
ský, nějaký ten archaismus sem tam utrousí, nic
méně spíše kvůli zachování rytmu, než že by šel 
„back to the roots“. O chlup lépe je na tom luděkback to the roots“. O chlup lépe je na tom luděk“. O chlup lépe je na tom luděk 
Marks se svým arzenálem klasických forem a aluzí 
na Irmu Geisslovou. Navíc redigoval vydání Huys
mansova dekadentního románu Naruby. S vytří
beností forem a zálibou v thanatofilské hřbitovní 
poetice nezůstává pozadu ani Ondřej Hanus, žel 
jeho lyrika je více postmoderní než premoderní. 
Podobně je na tom Odillo Stradický ze Strdic, ač 
jeho formalismus ověnčený perverzí a blasfemiemi 
po dekadenci vskutku lahodivě zavání, jeho volný 
verš je i přes šlechtický přídomek podstatně jiný 
než u Karáska ze lvovic. Náš mladý nadějný neo
dekadent, Jiří Feryna, si ve svých cynických bás
ních na dekadenty konce 19. století mnohdy vzpo
mene. Spíše než k Hlaváčkově delikátní anémii však 
básník směřuje k sarkasmu Krchovského. Světlou 
výjimkou je Pavel Martinec, který ve své sbírce 
Rokle (už jen ten název v nás evokuje dekadentní 
propadání do tmy) se vskutku přiblížil symbolismu 
Verlaina. Autor ovšem s dekadencí víceméně jen 
občasně experimentuje, přičemž holduje i jiným 
poetikám (např. uspořádal sborník haiku).

neodekadence - příbalový leták

KAmil PrinC

---------------------------------
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Jediný podivín, který se snažil psát v zatuchlém 
duchu fin de siècle se všemi jeho lingvistickými 
excesy, jsem byl tedy já, a to ve sbírce Sonáta pro 
rezavou harfu. Nicméně kupříkladu staromódní 
příslovce „juž“, co tak rádi používali Vrchlický, Hla
váček, Auředníček, Procházka či Knoesl, nebyla 
mezi ctěným čtenářstvem chápána coby vybrou
šený lumírovský jazyk marnivého filologa, ale spíš 
jako ogarský dialekt vandráka ze Slovácka. Plénum 
taktéž ne vždycky pochytí významy slov jako okrš
lek, charý, libela, varyto, paprsk etc. Uznávám, že 
nelze po čtenáři žádat, aby spolu s desetigramovou 
sbírkou poezie nosil i desetikilový slovník českých 
archaismů. Tudy tedy cesta nevede.

Nuže, co by tedy měla obsahovat ampule neo
dekadence? Je to již zmíněná grotesknost, auto
ironie s výhonky cynismu a sarkasmu, dvě tři špetky 
perverze, libůstky v symbolice smrti a rozkladu, 
štamprle dionýského anarchismu (carpe diem, 
baby), to vše oděné do dóžecího kabátku z ucele
ného rytmu se stříbrnými knoflíčky rýmů. Ideální 
neodekadent je zneuznaný učitel literatury trpící 
alkoholismem a depresemi… nebo tak něco. Dcera 
neodekadence se od matky dekadence jako každá 

pubertální slečna distancuje, přesto jsou si podob
né. Přestěhovala se z šedého paláce zdegenerované 
šlechtické familie na boulevard nevěstek a opilců. 
Pro lepší představu vám v rámci product place
mentu mohu doporučit nahlédnutí do Almanachu 
neodekadence (vyšlo v nakl. Barbara).

Nalijme si čistého vína… ehm, tedy absinthu. 
Nějaký další blbec by mohl kontrovat, že v mo
derní poezii už žádné další literární proudy ne
mají místo, neboť pokrokové básnictví se nenechá 
vecpat do okolkovaných šuplat s názvy „postro
mantismus“, „existencialismus“, „kubofuturismus“ 
a další a další „něcoismus“. Já si dovoluji se s ges
tem zatrpklého starce domnívat, že to je onen dů
vod, proč šla současná poezie k šípku. Všichni píší, 
ale nikdo nečte. Autoři se zajímají jen o básničky 
na svých blogíscích a navzájem na sebe kašlou, 
neinspirují se, nedebatují o tom, co je to umění. 
Je to takový U. H. O. guláš. Kde jsou ty doby, kdy 
se ještě psaly manifesty? Dnes se píší tak akorát 
statusy na facebooku. Dle mého skromně neomyl
ného názoru různým básnickým školám odzvo
něno není a nikdy nebude.
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Dramata jazyka nemají být návodem „jak se stát 
spisovatelem“, snaží se spíš najít klíč k poznání 
vlastní osobnosti skrze sebevyjádření. A nástrojem 
k tomuto sebepoznání je snaha o pozitivní, kon
struktivní činnost, do níž musí jedinec vkládat 
svoje duševní schopnosti a dovednosti. Rovněž 
nejde o to, psát v rámci obecně přijímaného ideo
logického diskurzu, který má být pro jednotlivce 
(a potažmo celou společnost) bezpečným útulkem 
nezpochybnitelné reality. Tvůrčí psaní obohacuje 
literární teorii svou kreativitou, literární teorie na
opak tvůrčí psaní ukotvuje v terminologii i v me
todologii. V tomto směru vyvstává otázka, jestli 
takové terminologické a metodologické ukotvení 
není spíš oním podřezáváním větve pod vlastní 
kreativitou a její omezující zkrocení.

Jedna moje vlastní poznámka ke zrodu tohoto 
příspěvku, kdy jsem si prošla „jazykově struktu
rovaným tvořivým procesem“ a jeho fázemi (autor 
popisuje „proud intuitivních vhledů“ s teoretickou 
oporou metodiky Zbyňka Fišera, s. 67) : 1. explorací, 
kdy upíráme pozornost na problém, shromažďuje
me informace; 2. inkubací, při níž dochází ke zpra
cování nevědomou mozkovou činností, k vnitřní 
aktivitě a napětí, 3. iluminací, která je chvílí náhlé 
inspirace, intuitivním „osvícením“, je to ta chvíle, 

kdy se z problematiky v hlavě zrodí vlastní myš
lenka, kdy nahlédneme do „podstaty věci“, 4. speci
fikací, v jejímž rámci probíhá optimalizace a pro
pracování, 5. evaluací, tj. konečným zhodnocením 
a dokončením textu.

Tyto fáze si jakýkoliv tvůrce samozřejmě neuvě
domuje a není je schopen v tvůrčím procesu ostře 
oddělovat, je však zajímavé mít možnost tento pro
ces zpětně nahlédnout ze vzdálené perspektivy a za
myslet se nad tímto zrozením. Autor však teorie 
a přístupy, které se k praxi tvůrčího psaní mohou 
jevit jako velmi složité a těžkopádné, neustále uvá
dí do poměru k vlastní učitelské praxi, a tudíž si 
je vědom, že majíli nějaké principy zrodu textu 
fungovat, musí být studentům předkládány v přija
telné formě. Dramata jazyka jsou hyperpodnětnou 
knihou a není nezbytné, aby sloužila jako hybná 
příručka imaginace pouze pro účely tvůrčího psaní, 
ale celkově se dá kniha nahlížet jako text o neko
nečné otevřenosti myšlení.

Studený uvádí i ohniska literárně tvůrčích dílen 
(literární akademii Josefa Škvoreckého či Masa
rykovu univerzitu pod vedením v knize často při
pomínaného a citovaného Zbyňka Fišera: tato dvě 
přední pracoviště označuje jako pražskou a brněn
skou školu). Neodděluje striktně teorii od vlastních 

Hlubiny jazyka, vodopády
myšlenek a fontány
představivostí
Jiří studený: dramata jazyka. teorie literatury a praxe 
tvůrčího psaní.

KAteřinA mAlÁ

---------------------------------
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připomínek, přesahů k neliterárním oborům a zku
šeností z praxe (navíc používat slovo striktní se 
v kontextu celé knihy nezdá vůbec patřičné): od 
uvození kapitoly, v níž se věnuje propojení tvůrčího 
psaní a naratologických přístupů, volně přechází 
v komentář k vlastní tvůrčí a pedagogické zkuše
nosti s narativními strukturami: „Každý literát je 
totiž nucen vždy znovu prožívat základní kreativní 
situaci, kdy se jeho prvotní záměr během autentic
kého tvůrčího procesu proměňuje a všechny násle
dující strukturní transformace text odcizují původ
nímu prožitku.“ (s. 172)

Kniha tvaruje naši duši

Autor poukazuje na problematičnost institucio
nalizace psaní v literatuře, tvůrčí psaní by se mělo 
osvobodit od literárního kánonu; toto chápejme 
jako střet konvenčního psaní se svobodným písem
ným projevem: „zůstává vznik hodnotové a este
tické konformity ztělesněné kánonem zasloužilých 
knih a jim odpovídajících čtenářských nároků (…). 
Praxe tvůrčího psaní je tykadlo, které současná lite
ratura vystrkuje do světa, aby se mohla z kanonic
kého exilu začít zvolna vracet sama k sobě.“ (s. 14)

Ač tedy autor své myšlenky často doprovází ko
mentáři ze své pedagogické praxe, zdůrazňuje záro
veň nepedagogický přístup ke studentům. „Vyu
čující“ by neměl být organizující institucionální 
autoritou, ale měl by být spíše koučem: sobě i svým 
svěřencům by měl klást takové otázky, aby podní
til jejich myšlenkový vývoj a pomohl jim se dob
rat k vlastním uspokojivým výsledkům, které jsou 
odlišné stejně jako každý jednotlivý adept tvůrčího 
psaní. Zde zdůrazněná analogie s trenérstvím ve 
sportu se zdá být výstižná, nejen v nápomocném 
přístupu trenéra, ale ve vytrvalosti a dostatku osob
ního úsilí u koučovaných adeptů. Tréninkem se 
posouváme v myšlení „krokem stranou“, měníme 
zažité náhledy – zde čtenáře autor posouvá z pa
louku literární teorie a sportovních zásad k prin
cipům japonských bojových umění ovlivněných 

zenem – zaměřujeme se na techniku cviku a du
ševní stránku věci, kde se dobíráme zjištění, že není 
důležité vyhrát / porazit protivníka / napsat best
seller, ale jde o zlepšování sebe a svého charakteru 
s pozorností zaměřenou na samotný proces tvorby. 
Zen chápejme jako podpůrný přístup k činorodé
mu jednání, tedy i ke kreativnímu psaní (následný 
výčet je přejat autorem z moderního výchovného 
systému bojových umění budó, s. 34):

1. uskutečnění jednoty myšlení a akce (ducha 
a těla),

2. vyčlenění vědomého ega,
3. být totálně přítomen v každém okamžiku,
4. preferování intuitivního jednán před logickou 

kalkulací,
5. přednost okamžité a přímé zkušenosti,
6. plné pohroužení do činnosti.

Čtenář Dramat jazyka si již po několika úvod
ních stranách dovodí, že ho nečeká jednoduché 
čtení a že k percepci textu v tomto případě nebu
de postačující pasivní absorbování slov, ale bude 
ho stát značné úsilí udržet krok s tokem přístupů, 
teorií, metod a vlastních originálních myšlenek 
Jiřího Studeného. Z tohoto vyplývá, že je předpo
kládán čtenář zkušený, orientující se (minimálně) 
na poli literární teorie, přičemž je do autorova myš
lenkového toku nutno započítat i svoje vlastní roz
víření myšlenkových propletenců, znalostí a zku
šeností, které už ale v tuto chvíli nejsou tokem, ale 
spíš myšlenkovým vodopádem, jenž čtenáři roz
šiřuje další možnosti chápání tohoto textu. 

Jiří Studený už v úvodu poodhaluje genezi Dra
mat jazyka jako narůstající, postupně se rozšiřující 
textové koláže. Otevřenost textu je zřejmá již z útrž
kovitého a nelineárního psaní, nekonečných zá
krutů a oscilací pozornosti (viz autorovy obsáhlé 
poznámky pod čarou, neustále rozšiřující a roz
jitřující základní linie myšlenek textu).

Očekáváli čtenář učebnici s praktickými cvi
čeními k tvůrčímu psaní, v určité míře toto nalez
ne. Měl by mít ale na paměti postmoderní aspekt 
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celé knihy a její intertextuální a interdisciplinární 
přesahy (k čemuž odkazuje už podtitul knihy Teorie 
literatury a praxe tvůrčího psaní) a její spíš teoretic
kou orientaci k „myšlení o tvůrčí činnosti“. Autor 
popisuje sice své zkušenosti se studenty tvůrčího 

psaní, většinou se však jedná o mnohovrstevnaté 
teoretické přístupy s přesahy do nečekaných oblas
tí lidské činnosti, myšlení nebo psychologie člo
věka, a to s často opakovaným a potěšujícím závě
rem: Tvůrčí činnost je pro každého.
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Existuje objektivní klíč k hodnocení děl? 
Nedokážu obhájit jeho existenci. Ale řekněme, co 
z toho plyne. V nejextrémnějším případě vše je na 
stejné úrovni. Neexistuje rozlišení. Eva a Vašek, Mo
zart, vaše lokální rocková skupina, všichni jsou na 
tom stejně. S ještě větší mírou tolerance můžete 
považovat veškeré věci za stejně krásné: zvuk sbí
ječky, chrápání, kapání vody, stejně jako Beetho
vena. Není v tom rozdíl.

V literatuře? 
Shakespeare, stejně jako nápisy na hajzlech, stejně 
jako nápisy v bulváru, není v tom rozdíl. 

Je těch klíčů několik?
Je podle mě nejpřijatelnější hledisko (pro lidi). Byť 
se s ním ne zcela identifikuji. Každá osoba bude 
mít určité preference a ty zohlední při svém hod
nocení. Šlo mi ale spíš o teoretické hledisko. Tedy 
mít pravidla, podle kterých lze hodnotit jednotlivá 
díla. Takováto pravidla mohou být např.:

1) vystižení skutečnosti
2) popularita u publika
3) schopnost vyvolat dobrou náladu
4) formální dokonalost
5) náročnost provedení, čas nutný k vytvoření
6) jakou odezvu dílo vyvolá

Různé hodnocení děl už pak může vzejít z růz
ného pořadí aplikování těchto pravidel. (Nerad 
bych sem řadil pravidla typu: fyzická atraktivita 
autora, kolik mi dal v minulosti tipů a podob
ně…, nicméně i tak může být systém postaven.) 

Je klíč jeden? 
Je asi mé osobní přání. Byť bych se ho nejspíš do
kázal vzdát. Poskytuje mi určitou jistotu. Jestli už 
nežijeme v nejlepším možném světě, rád bych věděl, 
jaké dílo o něm je to nejlepší. Na druhou stranu 
takový přístup může vést také ke zvrácenostem, 
které zatím nedokážu domyslet. 

A teď jak to je?
Věřím, že je spousta teorií o dílech a o tom, jak je 
kritizovat. (Neznám je.) Myslím si, že jednotliví 
kritikové mohou mít svůj systém, ale těžko si do
vedu představit, že ho používají se strojovou přes
ností. Čekal bych, že se jejich vkus mění dle času, 
tudíž by kritiky spíš splňovaly přístup, že klíčů 
není několik málo, ale spíše tolik jako je kritiků, 
přičemž tyto klíče se ještě navíc vyvíjejí v průběhu 
času. Z čehož mi vyplývá určitá marnost v hod
nocení děl. Má smysl vůbec kritiky psát? Věřit jim? 
Vychází mi, že v takové krizi se pak musíte řídit 
sami sebou. 

Kritika 
o literárním serveru liter.cz

JAn sKořePA

---------------------------------
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No a teď ještě blíž do reality literu – mám pocit, 
že ani mé hodnocení nezapadá do ideální teore
tické škatulky. Někdy zkrátka mám tendenci něko
ho zkritizovat a jindy nemám. Někdy to myslím 
v dobrém a jindy míň. Víc (a to považuju za docela 
jiné téma) reaguji na to, co je obsahem, nebo v pří
padě úvah – reaguji na to, co považuji za nesmy
slné, nebo s čím nesouhlasím. Pravda, dalo by se 
říct, že předmětem kritiky je potom pravdivost či 
struktura tvrzení více než estetický dojem. Nevy
týkám tolik, že psaní nemá šťávu (i když to třeba 
tak cítím), ale spíš že je nelogické anebo neprav
divé. 

Nicméně ještě k větší dávce marnosti: já si příliš 
nepamatuji, co jsem kdy kde žblebtnul. Počítač 
má tu nádhernou vlastnost, že si vše pamatuje, i to, 
co je dávno mrtvé. Takže bych uzavřel: nemám 
ponětí nad svou kritikou ani kontrolu. (– Bože, 
chraň nás před ním!) 

Obvykle nedomýšlím, jaké reakce v autorovi 
kritika vyvolá. To rozhodně není úplně ideální. Je to 
poněkud sadistický postup ve smyslu: kašlu na au
tora, jde mi o dílo. (Magor Jirous: „Na vaše pocity 
každej sere, důležitý je, co napíšete.“) Což apliková
no na mě znamená: řekněte mi, co o tom soudíte, 

nestarejte se o to, co si pak o vás pomyslím. Zase je 
silně diskutabilní, kdy je ještě únosné se takto cho
vat, ale to už patrně odbočuji do jiných otázek. 

Konstruktivně tedy: uvítal bych, kdyby existo
vala skutečná (i destruktivní) kritika děl (byl by to 
dost pracný a nejspíš i prakticky neřešitelný úkol). 
Nechci to požadovat. Jsem rád za těch pár čtená
řů, kteří mé věci přečtou a nějak se k nim vyjádří. 
Nebo nepřečtou/nedočtou a taky se vyjádří. My tu 
máme tipy. Je to velice jednoduchý systém, na kte
rém jsem tak trochu závislý, a je asi jasné, že nepo
stihuje všechno. A je to systém otevřený a objek
tivní. Pak tu je systém oblíbených autorů. To je 
přístup subjektivního hledání. Co od literu můžu  
chtít, je rozšíření objektivního hodnocení. Vypích
nutí děl, která jsou fakt dobrá. (Ostatně viděl jsem 
to na jiném serveru, kde na člověka skákaly samé 
medailony toho a toho díla – unavovalo mě to, 
ale své opodstatnění to mělo.) „Oblíbené autory“ 
si pak musí najít každý sám. Kritika prakticky vza
to je k tomu, abychom se nemuseli probírat balas
tem nekvalitních věcí. Je ale asi jasné, že na ama
térském literárním serveru nám to probírání tolik 
nevadí. 
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Není pochyb, že některé literární skvosty by si 
zasloužily tesat do kamene. Básník Aleš Misař se 
rozhodl vrýt své verše rovnou do kamene lunár
ního. V recenzi na jeho novou sbírku Lunoryty se 
pojďme přesvědčit, jak autor uspěl.

Jedná se o knihu kratšího rozsahu o necelých 
čtyřiceti stranách. Básně jsou psány veskrze ve 
volném verši, zpestřené občasným rýmem. Hned 
na první počtení nás osloví typická autorova lyrika, 
jež mnohdy staví na nové sémantice slov. Postřeh
neme zajímavou volbu sloves (vzepne, krápe, du
má…) a zaujme nás odvážné spojování obyčejně 
nesouvisejících věcí do poetických tandemů, jako 
např. rozbuška klasů, jezerní pianino, hélioví koně, 
sval deště, knír kliky, pot zvonkohry aj. S tím jde 
ruku v ruce též obratně využívaná personifikace. 
Domnívám se, že se autorovi podařilo vztyčit ko
rouhev výrazových kvalit výše než v jeho před
cházejících knihách.

V Misařových fikčních světech hrají význam
nou roli roční období, především podzim. Neméně 
důležitou je i mlhami opředená postava ženy, zro
zené z jemně elegické atmosféry stesku a nostalgie. 
Tlumený spleen místy přechází do temnějších po
loh, kterým vévodí motivy hnití, červa a pavouka. 
Dále se setkáváme s četnými bájnými postavami, 
které dokládají básníkovu sečtělost. Kromě antic
kých mýtů (satyrové, Orfeus, Oidipus, Prométheus) 
narazíme i na Mefista, Malého prince či Viléma 

Tella. Milovníky výtvarného umění potěší Bosch 
a van Gogh. Hudebně založení jedinci zase zaple
sají u Mondsonaty na motivy Mozarta. Oproti tomu 
některé lascivní pasáže, jako „březnem vystříknuté 
sémě“, mi do celkového konceptu žel nezapadly. 
Tu a tam zbytečně užité zdrobnělinky se taktéž 
vymykají celkové stylistice díla.

Dále bychom mohli vytknout fakt, že vzletné 
a trefné pasáže občas střídají místa poněkud pře
lyrizovaná, kdy poetické obrazy tvoří jakýsi gor
dický uzel, a smysl básně ne a ne vykrystalizovat. 
To ale není nic, co by nespravila dvojka červeného. 
Lunoryty ostatně nejsou zamýšleny jako víkendo
vé čtení, které byste si s sebou brali na piknik. Je 
předpokládána jistá dávka čtenářské gramotnosti 
a niterného naladění.

Slabinou básnického počinu je kolísající kvali
ta na začátku a konci knihy. Zejména na prvních 
stránkách může být čtenář frustrován těžkopád
ným nástupem. Dá se říci, že úvodní část sbírky je, 
až na Ajvazovu aluzi v básni Pod podmínkou bouře 
a povedené obraty v Deníkovém záznamu z ad
ventu, vlažná. O to působivější je deus ex machina 
v podání výtečné básně Pán strop. Právě jsme vy
stoupali na Parnas celé sbírky! Tato poema s prvky 
pásma si nás okamžitě získá svou silnou groteskní 
atmosférou a hlavně ostrou kadencí neobyčejně 
vydařených metafor. 

Úplněk lyriky aneb i luna může 
být plátnem

KAmil PrinC

---------------------------------
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Navazující triumvirát civilistních básní Zaka
lená óda na Ústí, Kuchyňský večer a Listy z kroniky 
paneláků nám opět vyrazí dech svou vysokou bás
nickou jakostí. Při jejich čtení se upomeneme na 
Betonění Vojty Diatky či Rakovinu Honzy Těsno
hlídka, kde dekadence panelákové civilizace utápí 
stádovité člověčenstvo do své jedovaté šedi. Počá
teční lyrické opisy se v této fázi knihy přerodily 
do příjemné existenciální úzkosti, která knize po 
mátožném startu napravuje reputaci. Závěrečná 
kapitola Na konečku větve verš je dle mého mínění 
opět slabší. Přesto musím konstatovat, že se jedná 
o sbírku velmi zdařilou a významnou. Autor pro
kázal značnou dávku talentu, když zval do volenky 
řadu zdařilých poetických přirovnání.

Od obsahu knihy nyní přejděme k jejímu zpra
cování. Přítomnost na míru vytvořených barev
ných ilustrací je obecně osvěžující. Naneštěstí se 
u některých výtvarných prací jedná o trochu infan
tilní zpracování – nebo alespoň já jsem se nemohl 
zbavit toho dojmu. Další zásadní skutečnost je, že 
kniha vyšla pouze elektronicky. Osobně se domní
vám, že by si sbírka zasloužila plnohodnotné pa
pírové zpracování. Nejsem přílišným fanouškem 
internetových edic. Na druhou stranu je to nová 
cesta, jak poezii dostat ke čtenářům. Dílo mohu 
každopádně vřele doporučit, neboť Lunoryty roz
hodně stojí za přečtení.
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Spontánní, rázovitá postava literárních večerů, zá
stupce současné mladé homosexuální poezie K. M. 
Hodáček (*1980) vyrukoval po své prvotině Hava
rijní stav s druhou sbírkou, která daný stav ještě 
nastavuje. Sekunda křiku vás bude bičovat. Její 
básnické složení je drsné jako skelná suť a po pře
čtení třeba jen několika stran vás možná bude bolet 
„celý člověk“. Takový dopad přiznává i upřímně 
uchvácená autorka předmluvy Agnieszka Broni
owska: „Přečíst všech čtyřicet básní obsažených 
ve sbírce znamenalo pro mě osobně téměř stejnou 
námahu jako čtyřicetkrát se narodit, čtyřicetkrát 
si zvykat na matku i sama na sebe, čtyřicetkrát se 
pokoušet obstojně žít a především čtyřicetkrát 
důstojně zemřít.“ Skoro jsem ji viděl, jak udýchá
na, s čelem na hraně stolu své čtyřicetinásobky 
dopočítává. Ale brzy jsem jí mohl dát za pravdu. 
O směřování Hodáčkovy nové sbírky hodně na
poví i vstupní citát od Franze Kafky: „Rozběhnout 
se proti oknu a po roztříštěných rámech a střepech, 
vyčerpán nasazením veškerých sil, překročit římsu.“ 
Ikonické jméno ozvěnou zazní i v jedné z posled
ních básní jako: „(…) všudypřítomný / neVyvět
ratelný / přízrak smrti / Franze Kafky.“

lyrický mluvčí zde představuje takového Kaf
kova hrdinu. líčí se nepokrytě jako mrzák pro
lezlý chorobami, kráčející světem s pomocí pro
téz, odpudivý, s přiznanou homosexualitou sám 
k sobě přísný, cítící vinu za svou ohyzdnost a za 
to, jakým je estetickým kazem pro své okolí. Vztahy 

navazuje jen nezdravé a takové, v nichž je ponížen, 
neboť na rozdíl od něj jeho druh nikdy neví, co je 
skutečná láska: „Hrdě se pokloň / svojí duši, / jest
liže ji máš! / Stejně nepoznáš, jakou láska / má moc.“ 
(Báseň Jestliže ji máš) Svá rozkladná dramata umis
ťuje do neméně rozpadavých pokojů s rozklíže
ným nábytkem, kde jsou hlavní dekorací plísně 
a nájemníky hmyz. Ale pozor: tento sebou vylíčený 
otloukánek není bez osobnosti a z malomocné 
hromádky se zvedá básnická síla. Je nutné knihou 
pozorně kráčet, ač je to stále chůze po žhavém uhlí, 
jedině tak odhalíte, kam básník proud energie vrhá 
a koho se zastává; a pochopíte, proč je sbírka přímo 
věnována „bezdětným“. 

Zpočátku nepřestanete zírat, kolik křiku se ve
jde do Hodáčkovy Sekundy. Fyzické utrpení je 
ovšem tematickou páteří celé sbírky, od úvodního 
motta až do naprostého konce. Ale kdo je zakou
ší? Autor nám od počátku předkládá jakési tělo 
a bičuje ho krutě barvitým básnickým jazykem. 
Ranami nikterak nešetří. Tělo – spíše korpus, těles
ná schrána – nejenže je chrámem blíže neurčené 
choroby, ale svého trýznitele si hledá i z vnějšku. 
Semtam se totiž do procesu zapojí i kdosi druhý, 
kdo se čím dál častěji a rád vrací vykonat díl své 
fyzické rytiny, do níž se zadírají také jiné předmě
ty: „(…) už nevěřím / na pohled muže / bez mod
řin. / Takového, / co vysává mou rtuť / z rozklí
žených třísel / a klepe se po ní / hořkostí, / co olizuje 
/ mé tělo / drsné hůř cihla, / ostřejší více než kola / 

Poezie bičující z výsostí ruin 
těla
Kamil marcel Hodáček: sekunda křiku. Kampe 2013.

Aleš misAř

---------------------------------
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ostnatých drátů.“ Drsná diagnóza, rozložená do 
čtyřiceti básní, pokračuje. Obrazy budí ošklivost, 
hnus a po většinu času úporně zdvihají žaludek. 
Například za nenápadným titulem Co zbývá se 
skrývá toto: „Rozedřená lastura, / trubadúrova / 
otevřená fraktura / v zánětu, / to je život. / Já, / 
zosobněná smrt. / Malý kluk, / co zemře sešlostí/ 
věkem, / nepřiznanou / savou chlípností. // Hlava, 
/ trup, / oko / jako / cvrnkací kulička. / Vidím vše / 
geometricky přísně srovnáno / na dně hrobky / pol
strované cholesterolem (…)“ Všude přítomná těles
nost přirozeně občas vystaví intimní partie a volá 
po erotice, ovšem ve zvrhlém úhlu: „Pocvrkaný 
žalud, / co zřetelně připomíná / ustrašené / kohoutí 
vole, / napadají mšice. / Ostřím korunované / ma
kové palice / rozdírají panice / do prostaticky ruda. 
(…) Vyprazdňování / mozku, / střev / i varlat / může 
začít.“ (báseň Zapomenutý). Téměř hmatatelné po
doby smrti nese další báseň Topí se a zalyká: „Zply
novaný viselec / pobitý ocelovými pláty. / Topí se 
a zalyká / vodou ze svých vlasů.“ Co by snad jednou 
mohlo vést na stopu bezelstného štěstí, to oka
mžitě sráží. Zřejmě hledá něhu, žádá si jí, ale ne
dostává se mu jí. Druhou báseň Chlapec je možné 
brát jako dekonstrukci obvyklého rozplývání se nad 
uzlíčkem radosti, kterou na svět nově přišedší ra
tolest přináší: „Bezradný / (bezradný) / před ná
strahami / světské šílenosti. / Zmatený je. / Uvnitř 
sebe / zauzlovaný, / s rozbitou, / bezbarvou / kůží / 
na dohled, / s nohama / vykloubenýma / v kyčlích. 
Zavržený. / Rozprodaný / vlastní matkou. / Vlastní 
matkou / odložený / v zastavárně, / s doživotní ne
možností / vyplacení.“ 

Co se týče poetiky, Hodáček hází obrazy pře
kotným tempem, mnohdy stupňovaným do po
měru verš=slovo, vznikají tak básně šlehající jako 
proužky devítiocasé kočky. O formě tu nelze mlu
vit, jen velmi nepravidelně a jakýmsi omylem mu 
občas naskočí rým. Je jistým rizikem podniku, že 
při všem chrlení se ztratí hlavní důvod, proč zde 
o Hodáčkovi vůbec píšu: básník v něm. 

Zpočátku jsem jej kvůli tomu kupení bolesti 
podezříval ze samoúčelu, teprve po již zmíněné 

básni Co zbývá jsem si povšiml, v čem jako básník 
vyniká, co jej staví nad průměr debutů jeho vrs
tevníků: že se při oné smršti obrazů dokázal vy
stříhat jejich zlacinění, že nedopustil, aby se šok 
z jeho jazykových ohňostrojů obrátil v otupení 
nudou. Naopak. Obraty nás bičují v krátkém sledu, 
ale jen málokdy se zaříznou do stejného (a proto 
slabšího) místa, splétají stále nové vzorce, nepře
stávají překvapovat: „šlachovitá jablka“, „euforický 
mrzák“, „anorekticky vyhublý hmyz“, „dřevnatá 
srst“, „sójové injekce“, „přilnavá slepota“ a spousty 
dalších hustě rozesetých jak kameny, díky kterým 
se řeka stává ještě divočejší. Možná vám během té 
zběsilé plavby unikne, jak nápaditě zachází s jazy
kem. Slovní zásoba sahá vysoko nad rámec všední 
spotřeby. Jestliže potřebuje pro svůj účel nové slo
vo, stvoří si ho: „tichořezný“, „ztřískatět“, „samo
smutno“, „medohutná vazkost tmy“. 

Hodáček je z oněch básníků, kteří dobývají poe
zii zásadně z ošklivosti. V jeho mikrokosmu nic 
nesmí být krásné či nedej bože vznešené, a co by 
krásným snad chtělo být, to autor v zárodku za
dupá na úroveň ostatního hnusu. Ale právě ten je 
velmi ústrojný pro políčka jazyka a jeho rostou
cích obrazů. Hodáček je silný básník, pokud vás 
jeho metaforika donutí hledat si lavor na zvrace
ní, je to silná poezie, pokud se vám z ní protáčí 
panenky, ale jako taková má smysl jen tehdy, když 
odhlédneme od jazyka jako rafinovaného nástro
je trýzně a přejdeme k jeho významu. 

S tím, jak se sbírka dostává k závěru, přibývá 
obrazů homosexuálního obcování. V básni Větší 
spousta větších lidí, která by v jiných dobách byla 
vyhlášeným skandálem, je líčí naturalisticky, téměř 
jako v přímém přenosu. Tělo rozdírá se o tělo čím 
dál těsněji. Básníkův partner je nelítostný a poko
řuje ho psychicky i fyzicky. Sebezraňující jízda už 
je v těchto pasážích tak dlouhá, tak intenzivní, že 
se stáčí k soucitu s autorem. Nenávratně. Zvláště 
když se dotyčný vzdává naděje na láskyplné pou
to trojnásobným refrénem: „Ne, / ty víš, / že ne, / 
že nelze.“ (báseň Ty víš). Ale soucit by stejně ne
přál, alespoň ne od doktorů v básni přímo zvané 
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Soucit: „Třeba by mě / jako prašivého psa, / které
mu bez přestání / prýští hnis z tlamy, / uspali navždy. 
// Tomu se / zpravidla / říká / soucit.“ Ale sám 
odvrací pozornost od sebe a zcela nečekaně si od
skočí do mezinárodních rovin, když vyjádří sou
cit okupovanému Tibetu: „Alespoň jednoukrát / 
nevratně zezkratovat / křečovitou paralýzu / ochro
mující tuto zemi. (…) Mít tu / závratnou moc / vy
hlásit nezávislost / tomuto místu.“ V básni neutrál
ně zvané Dopisy vypodobňuje ženu během i po 
zákroku potratu. „Obalená vatou // Píše do omrzení 
/ bez vlasů / mláďátku, / potracenému / děvčátku / 
srdcedrásající / dopisy.“ Kromě již zmíněné básně 
Chlapec jde o jednu z mála básní, kde je trpitelem 
někdo jiný než lyrický mluvčí.

Ten už se vykreslil v tolikeré bolesti, že nutí se 
ptát: Nehledá proti takovému náporu nějaký tišící 
prostředek? Nebo se v trápení tolik vyžívá, že mu 
žádné protiváhy není potřeba? A není to tak, že 
zahojenou bolestí by přišel o hlavní zdroj poetiky?

Zdánlivě klíčové verše „Mezi lidmi / jsou roze
sety / pouze ošklivé lásky. / Zato úmrtí / jsou krásná 

/ bez výjimky / všechna.“ neznamenají konečnou. 
Východisko zableskne v předposlední básni Nepo
kusit se, kterou vyplňuje úporná touha po „zno
vuZrození“. Nic jiného mu ani nezbývá, připoč
temeli vyznání v předposlední básni O tom, která 
nás dostane na hranu dojetí: „Smrtelně pokrouce
ný / křečí z tetanu. / Kastrovaný / bezzubou pilou / 
na zpráchnivělém / značkovém otomanu / neopráv
něně / sním svůj chabý sen. / O tom, / že jsem určitě 
/ Měl mít / dítě.“ Vysvětlí se nám smysl úvodní 
dedikace a touto smyčkou se zběsilá jízda uzavře, 
zabrzdí a konečně nás nechá vystoupit. Že by si toto 
autor přál? Ale přijde znejasnění, když ono slibně 
načaté rozřešení zatmí závěrečná báseň Svět a její 
poselství: „Doživotní ořetězení / trhá oděvy / na cáry 
/ a kůži z těla. / Do živého masa / zařezává se / čerň 
/ černější / než / černá.“ Až vysednete z té horské 
dráhy střepin a začnete sbírat dojmy, zůstává na 
vás, zda si bolest prodloužíte o následné hledání 
jejího smyslu.
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---------------------------------
Básně básníkům

zdeněk jirásek

TexTáž

Měl jsem býti ivanem
Jako Zdeněk jen prach vířím

Chápete, kam tím mířím?
Jirous, Diviš, Wernisch, Blatný…

I když nevím…
Možná bez talentu

je jméno prd platný

Odpuštění

Nezvale, Kainare, Bieble!
Krásy napsali jste plný vůz
ale i hoven kýble 
opěvováním komunistických hrůz

Vaše kosti v hlíně hnijí
Těla sežrali vám dávno červi
Avšak vaše verše tu s námi žijí
Ty skvostné, i ty, co jdou na nervy

Vaše klika, že krásy je víc
a překryje ten šrám
Proto vždy, když psi vyjí na měsíc
znovu a znovu odpouštím vám
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jiřímu Ortenovi

Kdybys, Jiří, nekouřil
a nespěchal pro retka
nebyl bys skončil pod
rozjetými koly
Možná dožil by ses věku dědka
se všemi neduhy, co dědky bolí
Možná bys dosáhl ještě velkého činu
Ale spíše bys, milý Jiří
do roka skončil v plynu

ivanu Blatnému

Nechtěl bych být, Ivane
v tvé hlavě vrátným

Hlídat myšlenky
a nevpouštět bludy

Nebylo lehké býti Blatným
Bláznem se vším všudy

Na útěku od rudých hyen
V blázinci na ostrovech

kde jak těhotenství dlouhý je říjen
To ti, Ivane, ještě povím

Nechtěl, a přece chtěl
bych býti Blatným

Radši básníkem posedlým a opravdovým
než zdravým a špatným

ParTonyma (ročník druhý / číslo PáTé)
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Václavu Hraběti

Jako hejno divokých hus
proletěl jsi a zmizel v dáli
Zbylo po tobě jen smutný blues
Andělé ho na tvou počest hráli

jiřímu Wolkerovi

I básníka ukradli nám
Jako kradli domy, lesy, pole

Rudý mu nasadili rám
Do nechtěné obsadili role

A přitom, věřím tomu
kdyby srdce k boji vytasit měl čas

po únoru dřel by v lomu
nebo by mu rovnou strhli vaz
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karlu Čapkovi

Z vašeho umu mít malou kapku
jako když moře nabereš do dlaní
cítil bych se obrem, Karle Čapku

pýchou budil bych se ze spaní

Naštěstí umřel jste právě včas
Žít o deset let déle

byl byste nepřítelem dělnických mas
a dozajista skončil v cele

Magorovi

Asi bych nechtěl
s tebou sdílet byt
mít společnou střechu
Ale bez tvých veršů 
bych nechtěl být
Dávám si je pod hlavu
jako koláč mechu
Pro ty verše mám tě rád
A taky žes byl vždycky chlap
Nikdy žádnej smrad
co před vrchností paty sklap
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j. H. krchovskému

Až jednou ztuhle
jako mrcha

ležet budu v truhle
přečtěte mi něco z Krcha

ivanu Wernischovi

Když Wernisch píše
není to pro barbíny
To čtení je pro prasáky spíše
Ani já číst nejsem líný
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jiřímu suchému

Mistře, klaním se hluboce
až vlasy máčím v potoce
Že SEdm MAlých FORem máte
tak klaním se sedmkráte

jiřímu Žáčkovi

Někdo má vláček, někdo děvy
Někdo má jinou hračku
A někdo bloumá a neví

Já mám rád vás, pane Žáčku

Vaše básně jsou vítr svěží
Laskavo vždy navodí

Venku čas někam běží
a já jsem volný jak námořník na lodi
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Viole Fišerové

Cítím se jak po bouřce lehlé žito
Jako kámen, když ho v lomu drtí
Nikdy mi nepřestane být líto
že poznal jsem vás až po vaší smrti

Čtu si ty básně rád
Vždyť jako vaše jméno zní
Ach, proč jen jsem tak hloupě mlád
a neprožil s vámi aspoň pár dní

konstantinu Bieblovi

V kavárně básník sedává
Ne básně, dnes dopis píše

Adresa: daleký ostrov Jáva
Ta dívka z poslední chýše

Píši ti, Jávanko snědá
pozdrav z české země

Já, básník, co tě stále hledá
a touží obejmout tě jemně

Vzpomínáš, jak jsme spolu
zelený čaj pili

Jak líbal jsem v zátoce na molu
tvé snědé ruce, já tak bílý 
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Vrchlický ve slatiňanech

Pomalu chladnoucím létem
alejí kráčí poeta
co předčasně stal se kmetem
a bojí se konce léta

Jde ztěžka, avšak lehce
do veršů slova skládá
Jeho Mimi je slyšet nechce
zato Karla vyslechne je ráda

Bez bolesti a lásky nenapíše básník nic
Jedno má od Mimi, druhé od Karly zas
Chce se mu běžet a křičet z plných plic
Ale má slabé nohy a už i hlas

Tohle léto víc než jiné běží
Píše verše na všechny strany
Je srpen, ale v srdci mu už sněží
Sbohem, moje milé Slatiňany
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Charlesi Bukowskému

Když svý básně spřádá
je to, jako když ti rašplí drbe záda

Avšak neuvěřitelně šikovně
poezii i v hovně

najít zvládne
tak, že ti to hovno

na jazyku sládne

jacquesi Prévertovi

Dřív, než se má hodina přiblíží
seznamte mě, pane Préverte
s tou svou Paříží
a servítky si při tom neberte

Nikdo nezná Paříž líp
Ty uličky lásky a křiku
i místa, kde pes chcíp
kdejakou starou kliku

mlíkaře, žebráky, povětrnou ženu
Lepšího průvodce než vaše Slova
nikde neseženu
Čtu je a budu číst znova

A jedna báseň mi nedá spát
jedna mi nedá pokoje
Tu čet’ jsem už tolikrát
Ta láska, Ta láska, ta to je
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koláž
Miroslav Huptych
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rádoby

Dneska na mě blbě čuměl jelen
když jsem se houpala na gymnastickým balónu
zatímco depka sžírala mý oudy
– visely na provazcích
ta póza měla mašli 
kolem hlavy

ale baví to kurva lidi  mě to baví
kouřit modrý lightky během honu za napětím
a vírou že světu nasazuju
nový parohy

Přestal jí psát listy

Lenka POŽárOVá

---------------------------------
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imagine, there‘s no heaven…

Volání doby
je nicotná píseň Hirošima
s každým jarem praská ve švech

just imagine:

nehybná stehna
v obtažených džínsech
a někde v rýze
slogan

„sex
is well-paid
Antichrist“

Johne
městem chodí zpěvák
co plní lidi hleny

bojím se
že mu taky dám

že mi zkrvavělou blanou
přetahuje oči

I´m just a dreamer…

být děvkou –
nevnímám
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nedospělost

Jako matrjoška je k uzoufání
mladé zapadání do sebe

ztratíš zájem o svět
ztratíš sebe z nerozumu

jen Dante krouží poblíž Anny
na kterou Karel zapomněl

přestal jí psát listy
přestal jí psát vůbec

a teď svědí v rozkroku
a každý pošťák zvoní dvakrát

a ty, nedočkavá jako pes
který týden nemoh‘ žrát

trháš maso ze zpráv

co ti k sakru zůstane?

Světlo v zubech na maják
vzkaz pod oknem v morseovce

co kdyby, kdyby

nikdy
nečekáš
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Letní čtení

James Dean se opaluje uprostřed knihy
mrtví mravenci táhnou

v mojich nohou

a v domě ani stéblo, úchyt
proti – skluzy

jen Baudelaire s Verlainem
objevují krásy

 
garder le sourire na triko

smajlíka tisknout
tam dolů

jen žádní moralisti – 

nic od zelených
stolů
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16. září 2011

Čtu Holana
řádky šustí listím bujných habrů
v koších měknou jablka

a na dveřích
tří-královské přání svítí poselstvím

zvu tě domů
básní se pokouším

v září
ve kterém jsem se narodila

a ty se bráníš dát se znova poznat
i když tě svádím jehličím
i když čítám o blíženectví za zdí
   o kytkách na urně Veroniky

Jsi tam někde, …Achille

nosíš mou krev
na patách?
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Památce ivana Blatného
/11. 3. 1945 – 11. 3. 2011/

Čekám na svoji mammy – je to smrt.
   Langston Hughes

Třeba se tam narodilo dítě
v prachu gotického Jakuba
když Blatný
dopisoval
Čtvrtou

Za zády pěvec, jaro jako vyhořelá
        budova
prach zasypával knihy
s mammy číhal čas

Ve stejném datu
břehy rozpárala tsunami
tak jako Českou
kdysi rozpárala děla

jde páteční ticho
jde po Vídeňské

a ústí v hrobě
u Skácela
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Lyrický deník

Úplné začátky jsou pro mě děsivé stejně jako výběr z osmi běžeckých drah pro astmatika, jako 
nesmrtelnost pro duši sebevraha. Cíleně se koušu právě do těch míst, ve kterých se jizva zacelila, 
a pokouším se přitom podívat skrz svůj pravý odraz v maloměstské kaluži, i přes všechnu tu mléčnou 
ovčí vlnu a úzkost. Každé následující ráno mě pak bolí klouby tak, že skoro nechodím. Bolest mi 
poskytuje útočiště a klid. Nikdo mi nenahlíží přes rameno, když se pokouším psát něco z jiného 
soudku, ze soudku pro hyperrealisty, ne pro básníky, protože ví, že bolest je přenosná kapénkami 
i nezúčastněnými doteky. Vím, do neděle se zaručeně nedopíšu, nedospěji, ale přepošlu se vstříc 
pondělí, i když nedostatek informací mi zatím svírá pažemi příliš nenápadný krk.

[…]

Zamířila jsem do McDonaldu. „Jedno kafe za dvakrát jedenáct korun, prosím.“ Dostala jsem dvě 
mlíčka a dva cukry. Chyběla jen dřevěná tyčinka na míchání a zmrzlým prstem se mi nechtělo. 
Pomalu jsem usrkávala a kroužila kelímkem před tělem. Opřela jsem se o vypuštěnou kašnu na dolním 
náměstí a pozorovala popeláře, jak zvedají popelnice a vybírají z košů odpadky. Socha uprostřed 
kašny se mezitím pokoušela zabít vodní příšeru, chyběla jí harpuna a měla od holuba potřísněné 
ňadro, vypadala směšně ve své patetické póze, ale já jí odpustila.

Hodiny obíjely tři čtvrtě na osm. Mé kroky vedly do ordinace. Bez špetky černého svědomí jsem 
předběhla všechny v čekárně, jen jeden pacient si se mnou pobrukoval „nevermind I‘ll find someone 
like you…“, ostatní v tu chvíli přestali existovat.

Sestra z imunologie mě pozvala dál, svlékla jsem si svetr, aby se dostala k mým pažím. Nedívala jsem 
se, když se dutá jehla zabořila do žíly v loketní jamce pravé ruky. Pomalu vycucávala červený život, 
ranní kávu a rozpuštěné víno z předešlých týdnů… zapisovalo se do mě, oživovalo radost… 
„Zavolejte za čtrnáct dní,“ řekla sestra a vytrhla mě z přemýšlení.
 
Otevřela jsem dětinsky sevřená víčka a ucítila desinfekci.
 
V té krvavé ampuli

zůstalo deset mililitrů

mého já.
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koláž
Miroslav Huptych
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***
Kdo se chce živit psaním,
musí psát rychleji, než kritici čtou.

***
Slovní roztržka: rozdržka.

***
Bude se mít literatura, která vychází
ze života, kam vrátit?

***
Sebrané spisy –
pokus, jak neznečišťovat životní prostředí.

***
Pozdní sběr: začít malou slovní zásobou
a skončit bohatou vinotékou.

***
Dělá si slovní zásobu na horší časy.

***
V české větě je vždy hlavní přízvuk
na slovo prachy.

***
Tiskové chyby dokáží udělat
i nezáživný román čtivějším.

sláma v hlavě

jiří FaLtus

---------------------------------



62

ParTonyma (ročník druhý / číslo šesTé)

Vypadávaj mi slova 
a ze slov písmena 
dávno nepátrám 
co to znamená 
nenápadně selhávám 
na všechny strany 
ňák se mi to slejvá 
mizej tomu hrany 
dál zůstávám klidnej 
sám sobě nevadím 
jde to se mnou s kopce 
tak si radši podřadím

Vypadávaj mi slova

tOMáš tajCHner

---------------------------------
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Co noc, to nový ticho 
s dalším ránem v závěsu 
na jeden den v tejdnu 
šest, se kterejma se nesnesu 
na čtyřech krytejch účtech 
mám pět švestek svých 
vše, co zdá se snadné 
mi voní po mandlích 
nová místa hledám 
abych se měl kam vracet 
každý druhý cígo 
je má tichá abdikace 
tak, příteli můj 
co navzájem 
zvedáme se heverem 
jsme od přírody sobci 
ale dnes rukojmí neberem

na útěku před expirací 
pro člověka 
nejsem s to 
vidět dav 
špinavý se mi to vrací 
i když to žvejká autokláv 
možná mám nedopnutý dětství 
snad moc utaženou šálu 
snad jistota je jen 
pouhá nemoc králů 
nevidím konec 
asi musím chodit v kruhu 
a když mi život nechutná 
rád to svádím na obsluhu 
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Budím se únavou 
z celýho týdne 
škrábu se všude 
kde to neřídne 
rozpitá plzeň 
se přede mnou neskryje 
kafe a cígo 
mý ranní hostie 
proroci u dveří 
ptaj se, jak si vedu 
jen co jsem je vyhodil 
hnedka zvoní u sousedů 
jednou si lehnu 
a nejspíš už nevstanu 
právě mi začíná 
neděle v županu

noc před mělkým dnem 
svoji vládu tělem brání 
vlhne lístek za stěračem 
za další špatné parkování 
piju a těžknu 
jak mraky se státním dluhem 
cokoliv, co zahodím 
vrátí se mi s modrým pruhem 
jen jedno mi už nevezmou 
to, co dávno není 
život je euforie početí 
a nekonečné střízlivění
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třikrát dokola obejde oběti 
než jim hlavu setne 
z novin umaštěných od makrely 
má neurčité vazby zpětné 
polovina dotázaných se budí 
strachem z nového jitra 
z nic neříkající podobizny 
na webu ministerstva vnitra 
hledá se vrah všehomíra 
člověk bez tváře a soucitu 
tak si prosím buďte zcela jisti 
komu otvíráte srdce 
a dveře od bytu
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každej v sobě máme 
kus nebe a kus pekla 
každýho z nás 
se ňáká máma zřekla 
odpor k cizímu štěstí 
osudovou rezistenci 
nespecifikovaný naděje 
našetřený na kredenci 
muže v ženách 
ženu v mužích 
co nakonec nás zdolá 
každej v sobě máme 
kus boha a kus vola
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tvá krása mě plní smutkem 
nutí mě psát verše chudých 
poměrné mládí jedněch 
se zas měří stářím druhých 
kněží žehnaj pramenům 
co plněj plastové lahve 
a jejich modlitby 
jsou bezobsažně dlouhosáhlé 
bůh mi tě stvořil 
dle nákresu Alberta Speera 
nás nečekaj nebesa 
jen oprýskaná stratosféra 
žádný soudný anděl se 
v ústí city na zem nesnese 
a tvá krása mezi všemi 
je tichá smutná recese

na chvilku jsem uvěřil 
že mi ujel vlak 

že měl jsem víc brát 
když mi nabízeli 

jenže tam, kde jsem 
bych byl tak jako tak 

čím výš jsem vylez 
tím dýl jsem jel po prdeli 

kolik dnů mého života 
opravdu stálo za to 

když zbytek si
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Ve svém městě 
ve své prostotě 

mám máslo na hlavě 
a hovno na botě 

tak ve svém 
rozpačitém pocitu smutku 

strkám do huby 
pomačkanou čudku 

vyrážím směrem 
k nejbližší louži 

kolem se 
další hovna plouží 

já jim na lásku 
a chodníky seru 

ne já, to oni 
žijou v protisměru

Minulo tolik zim 
žádná se netrefila 
na záznamníku 
nechaly pár vět 
když ztratily soudnost 
byly lehčí o půl kila 
málokteré 
zavolal jsem zpět 

Pro jednu věc 
měli mnoho tváří 
vozili mi jaro 
po rozbitých silnicích 
mnoho jich prošlo 
mou kanceláří 
dokud jsem měl lidi 
byl jsem jeden z nich
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Básník

zoufalý signál
rozsvíceným 
oknem
–
podoben Měsíci
pastýř starých přání
vykrádám horká slova
z monologu tmy

Commedia

Kamenujte proroky,
upalujte světce,
komédie lidstva
touží po zápletce!

zakleli

PaVeL MartineC

---------------------------------
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zaklínání 

Zakleli boha do zvířecí tlamy,
zakleli boha do očí svých žen,
bůh – chladný vítr nad horami
smál se jim řečí koní z mořských pěn.
 
Zakleli smutek v trpasličí mezi,
jizvy svých dětských srdcí zakleli,
za každý hřích se zpovídali knězi
a s každým otčenášem dospěli.
 
Zakleli lásku do laciných kýčů,
chodili do kina a četli cizí blaf
a v bílých ložnicích za zámky šedých klíčů
loutkový Hamlet hrával Šrámkův Splav.
 
Zakleli boha do portrétů s čísly,
dali mu jméno, uvěznili strach,
vydali zákon na jednotu myslí
a doma poctivě vždy utírali prach.
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koláž
Miroslav Huptych
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napře se slunce…

Napře se slunce do duhových váz
Životem cypřiším i pro kosatce,
Dá (opět) peru žíznit po násadce
A slovu příšeří – i jas.

I soumrak zbarví duhou sešlé stvoly,
Do šera listů zamkne rudý stín,
A prsten slunce vkreslí do travin
Svobodu klasů – a krev ženců polí.

Prokletí – jako slunce slunečnicím,
Jak pero básníkům a dehet šera plicím,
Jak vlkům zimní měsíc při poslední čtvrti.

V noci čpí močál vzduchu plísní – jako kvas,
Ať slunce napře síly do duhových váz,
Až budeš váhat mezi životem a smrtí…
(věnováno Vincentu van Goghovi) 

Balada o bubnu

Sešla se s ním
a v polích

svítalo

byl to tambor
samotného boha

namísto žeber ale
zajímal se

o srdce

Neboť rád věci
ožíval svou

hloubkou

Bubnuj děvče
bubnuj řekl pak

A ona
prastarými nápěvy

vraždila klasy
v polích

až k zrcadlu
rokle
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Le poeme 

Jsem břízou mezi habrovím,
Když vítr pálí listy,

Jsem chléb, jsem sůl a hladovím,
Jsem bahnem krve Čistým.

Jsem javor mezi modříny, 
Jsem rám ze zašlé stěny
A kdo tu stojí bez viny,

Ať jde a pálí kmeny.

Jsem dlátem rytci kopretin,
Jsem tělem klasu v píci, 

Je Slunce tím, kdo kreslí stín, 
Ne plamen lamp a svící.

Jsem javor mezi modříny, 
Jsem břízou mezi habry,

Jsem potok na dně rokliny
–

A čepel dýky Chrabrým…

O vině

Dejte jim naději – těm dlaním, rtům a slovu;
A nitkám zaschlé krve zpod okovů
Balzámy svařte z fenyklu – a masti;
Ikarům při přeletu nad propastí

Požehnejte křídla, Sisyfům podepřete kámen,
Sejměte Héraklům v den smrti klenbu z ramen

A Médeiám? – Médeiy obejměte!

´
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Primae noctis

První noc hříchu byla rozmařilá,
Lilith se smála, kouřila a pila
rubíny Burgund na ex přímo z lahve
v sobotu Večer po práci, když Jahve
doplácal z hlíny bídu člověka,
věděl už o Potopě, zpil se, halekal,
pak studem zvracel, vítr letěl sadem,
opilá Lilith vsázela se s Hadem 
a Adam-dítě olizoval paty,
opilá Lilith strhla před ním šaty
a slanou vlhkost ustlala mu v klíně,
pak její vlasy, struny koňské žíně, 
člověku ostny bičovaly záda,
vypila Lilith z číše jedu hada
a tři dny nato v křeči povila.

Té noci vyhnanství, 
kdy svět upálil masku,
shořely jabloně a Jahve 
uznal Lásku.

Poselství hrnčířské madony

strom z hlíny 
(uvězněný plamen pece)

pohřbený vítr

(a člověk)

zkamenělé tělo ptáka
srostlé s větvemi

/Marii odzlatilo ráno/
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Písmo svaté

Slova, vás houfuji perutí vraní
i labutí, vás, rozuteklá po stráních,
sypanko růženců strhaných, 
obratlů rozmetaných,
sirotků po páteři,
slavičím zpěvem plašené laně,
už nechcete mi říkat: Pane? 
Bez slitování vás veršem slátám,
žížalím veršem, pevnost mu neuvěří.
Ptám se vás: Kde jste?
a slyším se: Kde jsi?
 
Uprostřed pouště, co leží 
přetěžce plochá a potichu, 
vztyčím věž výkřiku, 
štíhlou až ke špici 
jak šíji ibisí. 

Podivín pernatec nalhal mi křídla, 
že znovu držím námluvy s propastí,
hotový jazykem uklouznout ke slovu, 
znenáhla dívku mi kdosi dá v úschovu,
stulenou do vlastní nahoty: jadérko studu
hlídá si v klíně a ptá se, jak šatit ji budu.

Cukání v papíře

aLeš Misař

---------------------------------
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fotografie
rené Faktor
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Rouhaví tkalci, vraťte se k práci, 
snuji z vás plášť, aby nezkřehla
ta, která v předsíni každého srdce lká,
a pozornost žebrá prsty zarytými
ve vlasech slov: Popelka. 

Ještě se práší 
výstřelem písma
do hejna myšlenek…

Tady je máte, mé písmo sváté
z tuhy jak chochol truchlivého rytíře, 
tady je máte, mravenčí procesí, cukání v papíře,
s prázdnotou se přetahují provázky slepýší, 
kypřidlo běloby, řádky jak po tasemnici, 
vřeteno donekonečna odmotávané,
vytrhaná dlažba smyslu, vakuum, 
když snímám kříž pavoukům,
kdypak to přestane? 

Ještě se práší
výstřelem písma
do hejna myšlenek
od tuhy hustý dým,
dřív než se rozptýlí,
čtěte, 
snad na chvíli
nebudu nezvěstným. Hledám…

Takové slovo, o které bych opřel strom,
co rostlo by vždy hlásku přede mnou

a za sto let by otisklo v tvé dlani
list oním slovem nepopsaný. 

To slovo ústa obléká a nekřičí,
na kapku smyslu v něm pracují včely,

na klenot odlévaný v zátiší,
to hledám v sobě teď a život celý. 

Takové slovo, ve kterém bych býval doma
a byl v něm živ. Takové slovo kdo má? 
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Pán strop

Stalo se, že smutek si mě obul,
nejdřív ohnul oblohu obratli oblaků, 
pak můj pokoj zašněroval na tkanice deště.
Krok co krok mnou potom obcházel a načrtával kobku. 

Skulinami provlékal nit meluzíny,
rukavicí záclon ohmatal mě svými stíny,
pavouk lustru v síti snoval světlo na mršiny,
sebe-muším hnutím svalu utahoval jsem si vnitřní klec.

Čtyři karty: co? kdy? jak? kam? 
unaveně snímám štychu křídel jepičích,
přebíjených trumfy, které sype nebe z popela.
A jak ručkám hodin vyrůstají nehty, škrábou o ciferník.

Že jsem palec, který tlačí dobu v botě, 
nešimrám knír kliky, by mě dveře vykýchly,
ani vlásek budoucnosti ke špičce si nenechávám,
v hlavě přesýpací hodiny mám, váhám, kudy vyzout se? 

A jak váhám, každá myšlenka se loudí olejovou skvrnou
pod kýl kymácivé lodi vůle, ale pak mě napadá:
Spása! na střevíce smutku lžíci lihu, 
suchar duše smočím v baru!

Nadšeně jsem našel putyku, 
byl mi představen prezident pijáků:
Zaražený za svůj stůl jak na trůn králů kůl, 
oslí čelist, žluté zuby, vejce vysázená v dásni
plná šotků, již nalezli sací reflex ještě ve skořápce;
tváře na minovém poli hnisu, křoví v chřípí, nad tím oči – 
dva slimáci albíni se sunou sem-tam, přetírají mě a on se usmívá,
podává mi ruku pstruha z parafínu: „Tož buď vítán mezi námi!“ vzal mě!
 
Co tak smutně? – Nevím ani.
Tož, pij s námi,
dej si jedno – kalhoty se zvednou,
dej si dvě – krev se v žilách ohřeje, 
dej si tři – smutek z žil se vypaří,
dej si čtyři – rozplyne se v chmýří,
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dej si pět – proč si s chutí nezapět? 
dej si šesté – na židli se držíš ještě,

sedmé – to si s tebou na zem sedne,
osmé – už si říkáš: kde jsme, co jsme…

deváté – kde je kbelík? honem, poraďte!
desáté – v zrcadle ho těžko poznáte?! 
jedenácté – to už na záchytku hlaste!

dvanácté – vole, neblbni, už nechlastej! 
Pak mi pravil: „Ty jsi začátečník,

aspoň na čtyři to dotáhni… anebo táhni! 
Vím, co říkám, kromě hospod nechodím už nikam, 

je tu útulněji nežli věřícímu v chrámu. Teď přejdeme k šipkám.“

Už tu na nás civí štičí oko terče
nebo rektum štěstěny,

které kálí temně,
když se do něj šplhají, 

dokud neucpou je flákem ŠÍPU.

„Čáru nepřekračuj, šipku chytni za krk,
jako šprota z konzervy když k puse pozvedáš!“

Tuleními pažemi jsme započali mrhat rybky stříbrné.
Kdyby alespoň Oidipus chtěl za desítku přiložit své oko,

kdyby Vilém Tel zde aspoň pod jablko syna postavil,
kdyby eskamotér obstřeloval tu svou snoubenku

noži v svatby předvečer, aby šlo o něco!

Zatím nejde ani o život,
terč se tetelí, má husí kůží

úspěchu, jejž pěje elektronika,
vítězovi hymnu slavík bliká – cvrliká, 

kdyby na něj byly hrdé aspoň stropní lampy,
mohl by si blahopřát, ale ani jejich zář jej nepomaže,

pouze rozsvícené holby od stolu, kam vracíme se ztroskotat. 
 

Z břichu noci táhnout střeva vyprázdněná smyslem,
slovo slovem přebíjet jak mouchu mouchou,

sklenkou o sklenku si zahrát na Loretu, 
hrdla lahví hrdly prolévat,

popel do popela padat,
jazykem psů mluvit

o kočkách.



80

ParTonyma (ročník druhý / číslo šesTé)

A já s nimi
pod stropem a
nad zahradou ubrusu,
luna popelníku sivě přibývá,
na okvětí ventilátorů se lepí ověnčený dech,
létavice půllitrů s pěnovým chvostem mizí v jícnu,
po žebřících na účtenkách sešplháme zpátky za opicemi. 

Pán Strop s námi! ať nevidí Věčnost špehýrkami hvězd,
když se malujeme do medailonů okrouhlých číšek, 
nevědouce, zda jsme těla na vějičkách stínů, 
nebo stíny odchlípené z našich těl
svitem z lampionků štamprlat, 
zda jsme nad obrazem,
nebo podobraz. 

„Pojďme na kulábr,“ 
pozvedali jsme se vespolek.
Vesmír potažený suknem zeleným,
možností je neomezeně a všechny v obdélníku,
šťouchali jsme do koulí a fortunu svou mezi žebra,
skládali jsme souhvězdí, jež mohla být i bramborami, 
které andělu se vysypaly z batohu, když upadl nám naproti.

Mohly by to být i kule z karet
karbaníků namazaných na krajíce půlnoci
nebo oči vydloubnuté z důlků šenkýře, jenž usnuv, 
o pípu zrak narazil a čepoval svá bělma na vrch pohárů,
mohla to být varlata chudáků býků, kteří nikdy nekopulovali,
bobule napnuté vnitřním deštěm, mohlo to být koulelo se, koulelo
červené jablíčko, vše oblé, naše bulvy pluly v jamkách jak cibulky v nálevu.
 
„Pojďme boulet!“ velel prezident,
dráha se stuhami žlabů vyplazila jazyk,
na opačném břehu fanfrní se rota kuželek, 
deset dlouhých nosů, vystrčených z šera vzadu.
A kdo s koho? kuželky, či metači? kdo koho pokácí? 
Kdyby číhalo tam deset kyklopů anebo Mefistovy pluky-
ale nejsme Odyssey, ani Winstony, vítězíce tlučem hlavou o strop.

Mohly to být balustrády Florentského paláce,
mezi kterými se mihotaly hávy lehce obléknutých paní, 
rajsky nadouvaných tóny louten chtivých hráčů pod balkonem.
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Ale co jsme my? jsme více? pálíme-li do nich dělovými koulemi,
jež by mohly být i naše hlavy slezlé z krku navalenou nudou?

třeba po stovkách je kácej, jásej, kuželky se opět vztyčí,
ty, když zvedáš se, též pouze smyčkou za krk! 

Odváleno!
Seděli jsme u baru

jako kapounové na hřadě, 
zírali jsme: Přes okraje blůzky

ze sebe kus odlévala slípka u pípy,
naše sliny sbíhaly se v rozsedlinu prsou,

jeden chorál chtíče žadonící v mnoha tóninách.

„Madam, ukažte se z profilu!“ 
„Z čeho?“ – „Máte krásný prsa!“ 
„Kdybys viděl na dýze, jak trsá!“ 

„Tahle lípa slovanská si říká o pilu!“ 
„Slečno, smím vás vyzvat k tanci?“ 

„Zklidni hormon, u tý nemáš šanci!
vsaď se, že má tady někde frajera!“ 

„No a co? mě stejně baví tahle hra.“

V jejích tvářích dozrál stud,
dva červené plody utrhlo si šero,

hlavu sklopila, mně ale předala ten stud
za sebe, i za mé plémě rokující o potravě falů. 

Žehnám Pánu Stropu, do něhož jsem skákal radostí,
že nás neuvidí Věčnost špehýrkami hvězd.

Měsíc kruhem hanby by mě obřezal,
vlastní řití bych se propadl.

Někdo vhodil peníz do krabice,
tento zpívající náhrobek se zatetelil,

po mýdlové melodii ploužáku se klouzal pár. 
Potom Depešáci: skalní fanda zahajloval do rytmu,

rozvlnil své sádlo, jeho pohled vykolejil k Osobnímu Bohu,
vycpával si uši hudbou, vzal mě kolem pasu, rozkroužil mě v bocích, 

„Poslouchej ten text! Ten text poslouchej! Tu píseň pustil Pámbu z boxu hvězd!“ 

Kdyby se teď s řevem puklin rozevřela podlaha
a gigantická vulva Země stopila je v zárodečných šťávách,

syčeli by blahem víc než jejich maso škvířící se 
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v lázni roztavených pivních bachorů.
Kdyby stromy v sadě pod okny vyrostly obráceně
zabodnuté korunami do hlíny
s kořeny ve vzduchu slintajícími svisle žížaly,
bylo by jim to ukradené.
Kdyby ztloustli motýli
a jejich ponravy se staly jedovatými
a příští růže jejich snoubenkám by páchly cyankáli, 
spláchli by to.

Neboť každému z nich plovák mozku odzátkoval soudnost, 
výpustěmi jejich úst se řinul rozum po loužičkách,
v mušlích pisoárů občas zašumělo moře 
od přílivu taženého půlměsíci ledvin,
krev tančila kvapík v každé buňce. 

Teď poklopec zavřu.
Dost těch tlachů z kohoutku
slov pěnících, kdykoli je napouštějí,
tukem proříznutých hub se brodím po kolena,
dost té po krk naštěkané sebechvály v pivním psinci!

„Sakra, ty už mizíš, chlape?“
prezident můj kalup málo chápe.
„Seš si jistej? Měl jsi aspoň čtyři?“
– „Měl, a jestliže jsi říkal smutku chmýří,
věděls, že i pírko ztěžkne, když se nasákne?“ 
„Fyziku znám od základky, tvoje důvody však ne!
Proč jsi neuvěřil? Zde je útulněji nežli věřícímu v kostele!“ 
Podává mi ruku jejich způsobem
jako k tanci mužné polonézy,
svalnatě ji svírá, potácí se
snahou stvrdit bratrství.
Ale třeba řezem na zápěstí
namícháme nachmelenou krev,
jací bratři pojdou z paktu opiček?

Kápnut slinou ze rtu sraženého anděla, 
Stropu vyklouznu zpět pod skutečné nebe,
vývěvu, jež nestačila odfukovat chochol pěny
neustále utvářené při stáčení sebevíry v naše mozečky.
Fackuje mě vítr, komíhá mou hlavou-korouhví s výdutí smyslu. 
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Jednou po noci šel z herny mladý hráč, 
lehké kapsy, těžkou hlavu, moudřel k ránu, 

dostihl jej starý známý, ptal se, zač
stojí v mozku ticho mrtvých oceánů,

bodá oči nebe s výčitkami hvězd?
– Smutku, mezi prsty nechal jsem tě téct,

ale mám tě zpět, jsi čistým vědomím,
o sklo Věčnosti že tebou zazvoním,

uvíznu jí zrnkem v hrdle bezdných hodin,
z písků časem sypaných až vyskočím.

Smutku, obuj si mě, vyjdem do mokřin,
pouze na tvé noze pro báseň si chodím.

/Ze sbírky Lunoryty, 2013/ 
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fotografie
rené Faktor



85

TexTáž

Přeřeknutí na papíře

Jsem se přepsal 
místo OSUD
objevil se na papíře před očima SOUD
Co to všechno znamená
 spolknout
 nadechnout
Je snad kdesi nad půdami
na mě spřádán plán
jak se dostat k mému mozku
 nepozván
Jak se dostat k informacím 
poztrácených v záhybech
 zkusí pokus na lidech
Pošlou mi tam malé skřítky
za trojspřežím kůrovců
zaseknou se cepíny
 do laloků
 do boltců

a pak zvolna vysají mi 
nejdřív data
potom krev
nepohnu se 
neotočím
no a teď
 mi berou dech
 v leže na zádech

A už ze sebe všechno sypu
tak jak chtějí slyšet
hlavně ať mi nedělají
co se píše výše

Pravověrný neznaboh

Petr karas

---------------------------------
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Překlep

Falešně
Jinka to nezle říct
Pletou se mi písmenka
Z klávesnice mám domino v klíně
A poslepu by nikdo nedokázal
Napsat to co já

Jen nevím co ze mě vydje

Gřuch

Když písmenka se zakaboní
utečou k závorkám
když A je ostřejší abecedy
když B má dvojky prsa
když je strká do neCek
když Drhne drhne drhne
když Ehm jak to vyjádřit
když oFrňuje nos

pak Gřuch
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souvětí

ztratil jsem souvětí
když mi bylo třicet
o pět let později
i pomyslnou tečku za tvou řečí
a dnes když promluvím
padají mi slova do stoky
jsem poslední svého druhu
z písmen dělám otroky
vážu si je s kapesníkem 
a v batohu do letadel 
pronáším je na břiše
tam jim potom pouštím žilou
z hlavy trhám pojistku
ze slov náhle terorista
trhá lístek po lístku
až se věta rozestoupí 
a zbude jenom kostra z linek

napišme to od začátku
bez těch kudrlinek
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abraka dabra

Doslova mi řekla ať zmizím
tak jsem jedním Abraka

přešel do nevidím
Stojím jako pyramida

vprostřed pouštních dun
já jsem oslepl

ona jako netopýr 
zaostřuje uši

sousedům

Doslova mi řekla ať zmizím
Tak jsem zasel mezi vousy

pár otrlých souhlásek 
a než se ráno před zrcadlem
potkám se svým struhadlem

hlesnu 
s mírnou nadějí

Dabra
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něžnohrubý ateista

Urazil jsem boha slunce
nemluví se mnou ani paprskem
tvářím se provinile do studené tmy
ale pro rampouchy pod očima
rozhřešení necítím

Urazil jsem boha jídla
do talířů zahleděný introvert
strkám sousto dlouhým bidlem
k hraně útesu
pocit prázdna v hrudní skříňce
nesnesu

Urazil jsem boha mluvy
nad jazykem roztáhl jsem markýzu
a každé slovo cizích armád
rozbíjí si o tu stříšku předložku
Zůstane jen slovní drť
kterou pod tou celtovinou
cedím mezi zuby
Snažím se být pro okolí
něžnohrubý

Urazil jsem 
dlouhou cestu
plnou prázdných slov
Pravověrný ateista
Neznaboh
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Hnízdo jsem rozbořil a vylét lidi děsit
do měst se s křikem hnal a blíž mi byly lesy
Nejblíže zůstaly a dodnes jsou mou skrýší
mám rysy havrana a přec chci vábit myši
Když Hammeln jméno je pro celou zemi kolem 
když kožich zakrývá jim řitě jinak holé 
Chci vábit myši a potkany a krysy 
chci někam vrátit čas a s ním, co bylo kdysi
Teď kvete sklenobýl a hrají na violy 
a čichat květy zlé mě stále velmi bolí 
Poslední píšu list unaven pozdě k ránu 
Tam všechno vysvětlím a řeknu na obranu 
Že touha ničit vše jen bezmocnost mou kryje 
a do mé chuti žít se vkrádá apatie 
noci jsou magické a mně už bude dvacet 
líp nikdy nebylo a není kam se vracet
že flétna krysaře spíš requiem mi piští 
že svět je divadlo a já jsem na jevišti 
že lidé smějí se a ve víně rty smáčí 
a já jsem střízlivý a jen se bráním pláči 
Chovat se na povel a poslušně hrát blázna 
vzít knihu vzpomínek a zjistit, že je prázdná 
a těm, co všechno ví, pak odevzdat svou hlavu 
nadávky polknout a bezhlučně zmizet v davu
Ještě se ohlédnout a říct poslední sbohem 
že jsem to nezvládl, že mýlil jsem se v mnohém 
Leč sucho v ústech mám a nemohu nic říci 
stojícím v příšeří tak jako uprchlíci 
co slzy setřeli a snaží se jít dále 
s pohledem dopředu, co našli svého krále 
s bolestí smíření co po střepech jdou bosi
Hnízdo jsem rozbořil a vylét lidi prosit 

teď kvete sklenobýl a hrají
na violy

jiří Feryna

---------------------------------
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tiše se kolébám jako Hus na rýnu.
(Za tohle vděčím těm devíti plzním.) 
Nebe se odělo v šat barvy karmínu. 
Dnes večer rozhodně někoho zprzním!
Bůh, ten si nade mnou postavil latrínu, 
papírem je mu má tabula rasa. 
Jak asi ulehnu na svoje máry? Nu, 
bude to určitě náramná krása.
Klopýtám k domovu zahalen do stínů, 
tam na mne čeká má poslední oběť! 
Ráno pak havrani budou mít hostinu. 
A když se podaří, tak taky oběd.
Snaží se utéci, já ji však dostihnu! 
– Tumáš, ty příčino všech těch mých stavů! 
Už se jí dotýkám, na tříslech dost ji mnu… 
Řežu si genitál, stínám si hlavu.

„Co se to děje?!“ Moje víra
pokaždé zhasne a jen zírám, 

když občas slétnu dolů z hor. 
Už nic, nic(!) téměř nepoznávám… 

A když pak skloním zraky k zprávám, 
do úst se vkrádá: „Never more…”

Jak tato země vzhled má plochý, 
byť celou ji už hyzdí sochy, 

že není vidět na měsíc! 
Každičký večer létám níže… 

Už delší dobu zdá se mi, že 
přišel čas říct to: „Nikdy víc…”

Když chtěl jsem přijít na návštěvu, 
příteli vzplály oči v hněvu 

a gestem, co dost neslušné, 
pryč hnal mě jako další mnozí 

a dosud směrem do hor hrozí… 
Já vduchu prosím: „Víc už ne…“

Když na mne lovci líčí pasti, 
když překážky mi zkouší klásti, 

když snaží se mi peří drát… 
Jde o křídla… Jde o má křídla! 

V čem, matko moje, ses to zhlídla?!
Jsem Havran. Krákám: „Kurvadrát!“
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děkuji. za všechno. zdraví tvůj lykantrop.
Vyju Ti baladu (řekni – je slyšet?): 
„Duši bych prodal zlu…” A předem bourám strop,
vím přec, jak skončil Faust… Jak psáno výše: 
„Duši bych prodal zlu…” Tak hledej podle stop, 
kam mě to dovedlo, do jaké říše…
Vytí Tě přivede ke mně jak rudá nit… 
– Ve křiku příšery poznej můj hlas! – 
Před touto částí mne chtěl jsem Tě uchránit,
jenomže nelze dál… – Najdi mne včas! 
Dříve než zešílím… Nemám sil, nemám klid… 
– Zboř zdi mé říše tmy! Spal ji, znič, zmraz!
Tak ještě naposled své vytí nechám znít… 
Spěchej! (Jdu k hranicím, tam, kde je sráz… 
– „Co jednou zhyzděno, již více nezkrásní.“)
Na hlad se hryžu sám, na žízeň piju krev, 
abych zpět nemusel – někoho vidět… 
– „A Tebe vidět chci!“ – Vzduchem se nese řev…
S vidlemi, loučemi sběhli se lidé… 
Tak běž pryč. Zapomeň. Nehledej pana F. 
Nestojí za pohled, co ze mne zbyde…

alejí desek - mramorové kmeny
a na nich zaschlý vosk a trus 

a někde tam já, já, já, bezejmenný 
a ze zdí smrdí strach a blues…

Zní struna temně podladěná. Prší 
a nebe močí zkyslej sníh… 

A já jsem dnešní Baudelaire vprostřed mršin 
a vím, že jsem už jednou z nich…

Páchne vzduch. Sírou. Od moře jde bouře, 
čpí parfém kouře, kostí, krys… 

Stromy se klaní… Poloshnilý couře… 
Alej má svoji novou miss.

 
Jsem Baudelaire dnešní převrácený doby 

a coura moje malá femme 
fatale… A odpovědí jsou vždy hroby… 

A otázkou jsem vždy já sám…
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dlouho jsem nenapsal… - tolik bych toho řek‘! -
Že už spát nemůžu, že brečím a mám vztek… 
– A hlavně na sebe… – Noci jsou bezesný… 
Že ve mně zima, chlad, zlá tundra bez vesny… 
Že bez ní nejde to… Že všechno marný je… 
A že mám zahradu… A na ní lilie… 
 
Že jí je poslat chci… Stejně jsou pro ni jen… 
– Úspěšně míjím vše, jí jsem však nemíjen… – 
Dlouho jsem nenapsal… Jenže – co horší je? 
Mluvit či nemluvit? – Mráz hryže do šíje… – 
Hlavně už přestat lkát, jak mě tu sžírá žal… 
A proto nepíšu… – Abych zas nezačal… 
 
Převrh‘ jsem svíci a vosk zalil písmena… 
– Hm… Beztak nevím už, co které znamená… – 
A pokoj ve tmě spí… – Jak chtěl bych taky spát! 
Lepší noc bezesná, než dlouhej, dlouhej pád… – 
Dlouho jsem nenapsal… No, snad to pochopí… 
Namísto lilií pěstuju konopí…

Putyka na rohu je teď mým kostelem,
v kterém se zpovídám sklenici piva… 

Celou noc probrečím… – Hej, no tak! Dost! Je den! 
Mlčení – tentýž jev… I pivo zívá… 

 
Mluvit a nemluvit – nic z toho nejde mi… 

Z mlčení, ze řeči, z obého křeče… 
A jenom duše řve… – Kéž i ta oněmí! 

Konečné řešení pod mostem teče… 
 

Já chci a nechci… Já… Ne… Ano… Ano… Ne… 
Tím, jak jsem nejistý, dělám jen zmatky… 

Už bych měl asi jít… Hej, taxi! Charóne! 
Jako vždy – onen svět a pak hned zpátky…

(Básně Dlouho jsem nenapsal… – Tolik bych toho řek᾽!, Alejí desek – mramorové kmeny, Putyka na 
rohu je teď mým kostelem vyšly v Almanachu neodekadence, Barbara 2012.)
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ilustrace
kristian Holan
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***

Řeč nástroj dorozumívání Řeč příčina nedorozumění Řeč pohlazení Řeč řež Řeč která nic nezmění 
Řeč průvan zvedající do povětří prach popel pápěří Někteří věří Někteří nevěří Řeč čeří příměří Řeč 
odchází Řeč vchází do dveří Hádej kdo nepřijde na večeři

***

Dosud svírají vesla jako smluvený signál Jako smluvená hesla Obvyklý osud Přístavy zpráchnivěly 
čluny uplavaly Modře hraje moře na kytary vln V žalostném stínu čekají plavci na Godota Jakož i my 
čekáme

***

Syrová mlha zdobí pavučiny Slota protíná každou chvíli Ledová psota Hranostajové bílí Lesy kvílí 
Notové linky holých větví Žádný houslový klíč Trudná prázdnota hnízd Napříč ekumenickými 
končinami zběsilý hvizd větru Podzim začíná číst poslední vůli

***

Lucemburská zahrada léto pátého dne měsíce července Dlouho do páté Odevšad milostné sliby
Ustavičně zpívaly alabastrové ryby Ztrácejíce zlaté šupiny a vodní řasy odplouvaly jejich mělké hlasy 
Nevěděly neptaly se nereptaly Nikdo nepočítal chyby Svoje chyby Naše chyby Ale co kdyby

řeč - příčina nedorozumění

František uHer

------------------------------------------------------------------
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***

V Paříži Na zemi která je hvězdou Jacques Prévert škrtá tři sirky do noci zapalujíce si poslední 
cigaretu Scénář filmu o Seině dostává definitivní podobu Kdekdo plesá V rozbitém Brestu laská 
Barbara zabláceného psa

***

Kubistický obraz Název: Krajina Malíř: Léopold Survage Rok vzniku: 1932 Postůj hleď Až tají se 
dech To plátno absorbuje téměř všechno I obsáhlá tajemství skrytá jako pukliny ve zdech Pokud 
něco schází je to předpověď počasí pro Benghází

***

K Bouloňskému lesíku se chodilo pěšky jezdilo kočáry nebo koňmo Okouzlení surrealismem tam 
létali vzducholodí připlouvali parníky plujícími s čadícími komíny obrácenými ke dnu Za slunných 
odpolední okouzleni bělostným klavírem stojícím pod platanem popíjeli pernod s Ernstem 
Duchampem a Picassem Dnes tam střízlivě věcní turisté jezdí taxíkem Další autobusem musí 
Z plastových lahví popíjejí kolu hltají bagety se zvadlým salátem Mladí za ruce se vodí Vespolek 
plodí větší rámus než početná hejna kejhavých divokých husí Tak to chodí

***

Přírodní zákony platí Nikdo je nevyvrátí krumpáčem semtexem císařským dekretem všelidovým 
referendem ani odkazem na Bibli či Korán Nad jezerem Inari již tři týdny bílí tygři zimy shazují peří 
Sněží na jezero a na okolí rovným dílem Dva urostlí sobi kroky drobí ze tmy do tmy prchají závějemi 
Za jediným cílem

***

Nádvoří se noří do kompaktní ulity tmy Mezi mraky občas zazáří měsíc unikající běžec Fascinující 
představení Klání zhrzených a urozených Snílci milenci vrazi drazí příbuzní Je v tom torzo z Antigony 
torzo ze Shakespeara torzo z Čechova torzo z Brechta A ohlas: Aplaus nadšení hvízdání zklamání 
okázalá odcházení Přílet i odlet vlaštovek Mlčení hran lhostejnost vran Hra paroduje sama sebe Míjí 
i tne Pro někoho příliš málo pro někoho příliš mnoho společných tónů s všedním životem Zapisuje 
se do paměti jako do betonu
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Pr

Hledáte kvalitní básník Ostrava?

Kontaktujte nás!

Firma Matěj Antoš, Moravskoslezský kraj, vám nabízí komplexní řešení zakázek v oblasti poezie 
různého typu.

Díky dlouholetým zkušenostem v oboru básnictví, inovativnímu know-how, dokonalé znalosti 
versologie, literární vědy a souvisejících oborů vám garantujeme stoprocentní spokojenost.

Realizujeme verše volné, zotročené, klasické, experimentální, povrchní, provokativní, poplatné 
státu, naivní i vážné, skvělé i špatné, z našeho portfolia si jistě vyberete.

Jak vám může potvrdit již mnoho spokojených zákazníků nejen z okolí Ostravy, naším krédem, 
které vždy stoprocentně dodržujeme, je kreativita, invence, tradice a především vaše spokojenost!

Naší předností je také cenová dostupnost, začínáme již na bezkonkurenční ceně 1065 Kč/verš.

Pro bližší informace využijte uvedených kontaktů. Sídlíme v Ostravě a těšíme se na spolupráci!

Preview všech ranních pekel

Matěj antOš

---------------------------------
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Úroda

Už je po úrodě
Tady v Govanhill

Každodenní lidé Každodenní lidé
Co jsou i v jiných čtvrtích

V jiných městech
Zírají sousedům do oken

A ti sousedi jsou tak jako oni
Z Pákistánu Indie Saúdské Arábie Turecka Slovenska Irska Polska

Zrovna naproti bydlí jeden Ind Co je možná z Kalkaty možná z Prešova
Má asi osmiletou holčičku s modrým kolem

Někdy je modré kolo u nás za dveřmi Někdy v přízemí
Z bytu se ozývají tlumené rány a smrdí letité vrstvy kari

Když spím mám hlavu tak metr od nich
Nevím Jak hrubé tu mají zdi

Moc asi ne
Když jedeš metrem Co se mu říká Clockwork Orange

Všichni vystoupí na 
Buchanan Street kde jsou obchody a kino

Možná tak ještě na St. Enoch Tam je aspoň nádraží
Dál už nic není Dál už je jen South Side – Už se vyčerpaly všechny možnosti

Dálnice Ghetto Halal maso Prodejci kebabů nebo Barevných hader pro indické ženy
Lidem co krouží Mechanickým pomerančem se změní šaty i výrazy

Nosí tepláky místo super tight jeans a nepovídají si o tom Jak bylo na včerejší party Mlčí
Nikdy nepostřehnu kdy nastane ta změna Možná nám vymění i vagon

Proč se bojí čínské studentky byznysu nebo adolescentní němečtí právníci
Překročit řeku Clyde?

Máme tu galerii Tramway Nikdy jsem tam nebyl
Nebo Islámské centrum co v noci zeleně svítí na protější park

Taky nám tu minulý týden hráli Motorhead
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Máme to kousek i do East Side
Kde ve dvacátých letech vedl Billy Fullerton svůj slavný gang

Billy Fullerton byl bývalý člen britských fašistů a v roce 1926 proslul jako stávkokaz
Za to stávkokazení dostal medaili

Edwin Morgan napsal o Billym Fullertonovi v roce 1963 báseň
It isn´t the violence they remember

but the legend of a violent man born poor
Píše Edwin Morgan a Billy Fullerton leží v neoznačeném hrobě

Brzy vypuknou Celtic Connections ale ještě dřív přijedou Crystal Castles
26. listopadu To je pondělí

Ale lidi co nevystupují na St. Enoch o tom nemají ani tušení
Napíše někdy někdo ódu na Alice Glass?

Alenka žádnou medaili nemá
A její fanoušci zase Nemají čas na zírání do oken

A navíc

Zatím 
Kasia zpívá

Te słońca, te słońca, te słońca,
już po tych słońcach,

pieniądze, pieniądze, pieniądze,
już po pieniądzach,

idą zimna i zimy,
a my jeszcze milczymy 
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třetí den

Takový ten
co má zlomené ruce
a na prsty mu sedají masařky hodin

Někdy ráno zdrhlo dětství z domova
na stole nechalo nové síly
a staré manuály
hromadu starých fotek
na které se nikdo nechce dívat

V poledne klepou démoni
překládají tvé nevyhynulosti
do malých obálek
Sedíc ve vaně
ten velký ti šije do úst
nový jazyk

A to je jen preview
všech ranních pekel
Další pálí v kamnech

brikety z dívčích vlasů
Abys nezapomněl.

koláž
Martin došek
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Čtvrtý den

Když města vypadávala z oken
obětní beránek běžel

kolem spalovny

Nonstopy snily tajný bol
a na baru ukřižovaný štamgast

Jdu
Jsem požár mostu

radiátor posetý bradavkami tmy
vytékám z tvých trubek
a kůže zvoní novinami

Jdu ustát ten déšť co vysušuje
Jdu poznamenat dveře do jeskyně

Jdu zabít svou slepotu
rezavým hřebíkem.
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Pátý den

Citrónové světlo uvadá na jehlách
Už neslyším to dno
tak blízko srdce

Spolykám hřebeny hor
a pak se vrátím do Města
Právě otevřeli novou atrakci
Máme jinou adresu
na konci dějin
zrovna jsme vybalovali bílé krabice
– najednou nás napadlo:
Pošťák sem nechodí
A ti jeho holubi vypadají
tak trochu jako supi

Zlé ženy z kaváren
včera utrhaly všechny
slepičí nožky ve Městě
a ty teď visí z okapů
jako rudé krápníky
Bubnují na poplach
Na haldách pukají první veselé nádory jara
I když je zima
laviny jen tušíme

Teď kolem prošel
Golem z pet lahví
I plast má duši
schovanou ve víčku
a paměť občas potratí
něco zvlášť cenného

Bohyně, chraň babyboxy naší morálky
A nedopusť, aby nás adoptovali/y.
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Čtyřicátý třetí kilometr

Ještě jsi nevypil svůj skleněný hnus
Kam jdeš?

Vždyť na nádraží se obě zastavily
Koukají

Kam teče Yenisei
U stolu vedle šneci ironici

namáčí tykadla do żubrowky
užitečná forma života

hniloba světa dává lajk

Nemůžu s nimi jet
Vždyť nemám žádné kufry.

Glaschu

Cestou na Dún Trodan
Jsem viděl ten strom
Co ležel na zemi jako bulimičné zvíře
Zraněné kořeny v obří změti hliněné pěsti
Šplhaly glenem vzhůru
ale zima byla neúprosná

Zaškrť svou Morrigan
Ráno cestou na záchod
Sbal knihy a vypadni
Nahoru nahoru podél kolejí z ghetta
Jescze Zima
Trvá.
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Mateřská řeč

Jazyk
se po patře rozkutálí
a jitří pravdu Pravda pálí
a slovo vzniká u kořene
Vzlíná Hoří mi zpod jazyka
nepokořeným vyznáním
Hořký zvon v tísni vyzvání…
Proč vzlykat se zazděnou písní?
Křísni
jiskřičko o kámen
křísni! Ať průrva skály
zrodí pramen! 
Ať má řeč tryská na opály
a duši křísí vláha spásy
Pravda je v lásce
láska v kráse
Mateřštino! Kam
pro-
pa-
dáš se?

řeka prostořeká

jarMiLa HannaH ČerMákOVá

---------------------------------
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Monolog

Má vlastní řeč
mě láká…

tříšť slz
splav slov

vzdech v zdech
Ta řeka prostořeká

pádící naboso
po bludných kamenech

Génius a Múza

Všichni čerti s ním šijí
když objímá tvou šíji houslovou
Vzlykáš
slavičím pláčem
vzpíráš se
hrubé žíni strun
a prosíš melodii o slovo!
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Puberta

Vidím
své polobotky v blátě
na tvém kabátě
vlhkou vločku
a padá na nás
těžká věta:

Naše láska je plnoletá…
Řvu za svým dětstvím:
– Ještě počkej! –
Hlava se točí
 v rytmu ronda
na sv. Matějském kolotoči
(a ty už v dlani skrýváš kondom)
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jatka 

Apokalypsa polyká
psí hvězdy z kapes vlkodlaků
a s meluzínou naříka –
jí dráty podél trati vlaků
a kvílí
sílí
šílený
nářek na jatkách bílých koní

– V tom miléniu
umění se před porážkou
v děsu skloní 
do vlastní moči
do zvratků
po popravené poezii
se zadrhnutou oprátkou:
Ať žijí
konzumenti a řezníci!
Apokalypsa s palicí
zkrvaví slzy v tváři Múzy
a další Pegas
na salám
rozpíná křídla v gestu hrůzy!
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Políbil jsem múzu
 
Zelenomodré a narůžovělé mušky 
bombardovaly noční lampu,
usedaly na stůl i na moje prsty, 
zalézaly do otevřených knih, 
kde umíraly vylisované, 
jako semínka hmyzu v podivném herbáři,
a jejich obrovité stíny
tancovaly po žlutých stěnách.
 
Zhluboka jsem se napil
jasmínového čaje
a políbil jsem múzu,
stojící tiše 
ve tmě za mými zády.
 
Chtěla jen vidět někoho,
kdo píše básně na počítači.

Protáhlé stíny cypřišů

danieL razíM

---------------------------------



110

ParTonyma (ročník druhý / číslo šesTé)

Bílý půlměsíc nad evropou
 
Nevíme, co je psáno v Koránu,
my nevěřící s fotokamerami 
a s plány města v turistických příručkách.
 
Nevíme, co je psáno v Koránu,
když smlouváme 
v bludišti Grand Bazaaru při lovu suvenýrů,
když vyhledáváme pověstné restaurace,
směnárny, obchody
a apartmány s plnou penzí,
ani když naboso vstupujeme 
pod kopule mešit
a s úsměvem si zakrýváme hlavy.
Foto! 
Cheeese!
 
Známe jen pohádky tisíce a jedné noci:
O ebenovém koni,
O nevěrné a věrné ženě,
O mužích ve skříni,
O kupci ve městě taškářů,
O ukradeném měšci,
O dvakrát ukradeném měšci,
O důvěřivém muži
a O zloději s opicí.
 
Každá lampa se zdá být kouzelná,
v každé láhvi se skrývá džin
a v břiše každé vykuchané ryby
je možno najít zlatý prsten.
 
Čarovná hudba 
ze dna vyschlé studny 
zlatavé větve keřů
splétá v tepané mříže.
 
Divoký fenykl zdobí trhliny
ve zdivu byzantských hradeb
a v přítmí modliteben
pohasínají starověké mozaiky.
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Poddaní osmanského sultána
spí mezi kvetoucími oleandry.

Na bílých náhrobcích
se lesknou jejich zkamenělé 

turbany a fezy.
 

Nevíme, co je psáno v Koránu,
který si polohlasem předčítají

černě zahalené ženy,
opřené o kmeny mandloní a fíkovníků.

 
Jak přísně se dovedou podívat 

na naše fotoaparáty
přes plot hřbitova.

 
I žebrák v ponožkách se mračí,

jakoby tušil, že už za okamžik
odevzdáme své liry 

pouličnímu prodavači fléten,
nebo snad v cukrářství,

anebo v knihkupectví
a že nám z očí čiší hříšná touha

ochutnat všechny plody Marmarského moře
v restauraci na hlavní třídě,

kde mezi palmami a platany
vrány se krmí vyhozeným masem.

 
V zahradách kolem paláce Top Kapi

ční do nejvyšší výšky 
špičaté kmeny minaretů.

 
Připomínají štíhlá kopí stráží,

střežících půvab sultánova domu,
opředeného 

vysněnou rozkošností 
Ingresových Tureckých lázní.

 
Připomínají štíhlá kopí stráží,

střežících bosé nohy mužů,
znovu a znovu umývané pod vodovodem,

střežících sladkost černočerného čaje,
znovu a znovu popíjeného ze skleněných váziček,

střežících vroucí slova modliteb,
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znovu a znovu opakovaných nad ornamenty koberců,
střežících všechno, 
co je psáno v Koránu.
 
Z amplionu zní nářek muezzina.
Po svazích ulic stéká černá špína
a odpadky se lesknou v žáru slunce.
 
Staré domy se hroutí pod nákladem času
jako rozbité, sdrátované hrnce.
Z polorozpadlých arkýřů
opadávají vyřezávaná prkna…
 
Ztrouchnivělé kostry krovů
a rezavé pruty pavlačových zábradlí
se kymácejí nad chodníky… 
V zamřížovaných oknech se chichotají děti
Turist! Turist!
 
Jen mešity a hřbitovy se třpytí čistotou.
 
Ze strašidelných zřícenin
kdysi výstavních domů
vycházejí ven lidé, psi a slepice.
 
V rozbitých futrech s chybějícími dveřmi
stojí stará žena ve vyšívaných šatech
s dítětem v náručí.
 
Mezitím rozvaliny sousedního domu
strhává lžíce bagru.
Dům za domem se kácí k zemi,
celá čtvrť starověkého města
se mění v suť a kamení.
 
V oblacích prachu
muži před zbylými domy popíjejí čaj.
Hrdličky s modrými křídly 
hnízdí na stromech vprostřed zbořeniště. 
 
Trhám si tajně růži ze zahrady,
patřící k dřevěnému domu na spadnutí.
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Trhám si tajně růži s pocitem provinění.
Netuším, co je psáno v Koránu,

ani co znamenají 
strnulé pózy dervišů.

 
Čekám, kdy z gotických vrat vyjde nosič vody,

anebo oslí průvod.
Míjím tisíce krámů se šatstvem, 

prodejen gyrosů
a holičství,

všude jsou jenom samí muži,
tisíce úsměvů, vousů a černých očí,

tisíce hlasů těl a rukou, 
nabízejících něco na prodej.

 
Ulice prudce klesají k moři.

Zapadající slunce troubí na Zlatý roh,
leskne se ve skořápkách škeblí na pobřeží

i v kamenných fasádách paláců.
 

Rybářské třpytky se mění ve zvonivé plíšky
ze sukní břišních tanečnic.

 
Protáhlé stíny cypřišů 

lehají do zahrad mezi ozdobné altány a vodotrysky.
Princezna Šahrazád 

usíná ve špinavé bedně od banánů.
 

Od asijského pobřeží 
bílý půlměsíc vychází nad Evropou.
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***

Nový den ozval se. Vedle mě procitáš. 
Ty jsi můj Oněgin. Já jsem tvá… Lolita. 
Na tvoje doteky odpovím váhavě. 
Ty toužíš po mně. A já toužím po kávě. 
 
Ty jsi můj Oněgin. Tak budu Taťána. 
Musím si zvyknout, že v mužích se zklamávám. 
No dobře, vyhrál jsi. Ústy tě laskám. 
S košilkou sklouzla mi z těla i láska.

***

Scénář dne napsala Mademoiselle Kunda:
„Máš hezký kalhotky. Já ti je sundám!

Krásně se usmíváš. Otoč se zezadu!“
Ze zvyku říkám „ne“ a odpor nekladu.

 
Tak každý další muž je mojí lásky kat.

Teď už jsem v stadiu „aspoň si zašukat“.

scénář dne napsala
Mademoiselle kunda

jOLana šeVČíkOVá

---------------------------------
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***
 
Namísto křídel mi ze zad rostou hroty. 
Má duše toulá se a potřebuje zkrotit. 
Topím se ve větru, z vody mám sucho v ústech, 
plazím se po břiše a je mi prostě hnusně.
 
Vyhlížím kohosi na břehu svojí vůle. 
Pohnout se nemůžu a už se mi chce bulet. 
Pojď si mě ochočit, pojď si mě pohladit! 
Tohle jsem byla já, teď nějak ztrácím nit.
 
Dřív byl svět barevnej – kdo mi ty barvy vzal? 
Dřív měl svět hranice, teď nějak ztrácí tvar. 
Chci kout, kam schovám se – všechno je kulatý. 
Snažím se přijímat, stejně jdu do ztráty.
 
Je to furt dokola, kolotoč mizérie. 
Bojím se uštknutí a sama jsem ta zmije.

***

Půjčuju svým milým Květy zla, 
pak pláču, že jsem sama. 
Jsem lilie černí prolezlá, 

jsem hliníková panna. 
 

Půjčuju svým milým Podzemníky, 
nutím je nad sny přemýšlet. 

Jsem kočka, co má divné zvyky 
mávnutím tlapky měnit svět. 

 
Půjčuju svým milým samu sebe 

(a nemám daleko do braku). 
Pod mořem stavím nový nebe, 

svůj život píšu z taháku.
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***

Lehounké ťuknutí do černé klávesy  
Naděje lehká je, kalhotky stáhne si  
Neznámí známí chcou důvěru  
Kočky si odpouští nevěru  
Je třeba vyhledat svá zadní vrátka  
Má Láska od tebe vrací se vratká  
Nevěřím na Osud, nevěřím na Život  
Modlím se otčenáš, když mi to přijde vhod  
Sháním své city do ohrádky  
Zbloudilá ovečko, vrať se zpátky  
Pomoz mi vyvážit misky mých vah  
Na jedné štěstí je, na druhé strach  
Nevím, kdy vrátí se rovnováha  
Držíš mě za ruku a mně to nepomáhá  
Nevím, kdy najdu zas svoje křídla  
Každičká vzpomínka jakoby zřídla  
Smutek mě za vlasy drze tahá  
 
Držíš mě za ruku a mně to prostě nepomáhá 
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Vánoční

Štědrej den… jak každej jinej.
Spokojeně s davem splynem.

Teď to okno neotvírej!
Chystám se otrávit plynem.

Můžu si vzít tuhle šňůru?
Chystám se oběsit v lese.

V životě mám štěstí fůru,
jen to, co chci, posere se.
Já div že se nerozkrájím

a ostatní furt jako sochy.
Tak vzdávám čest svýmu kraji

a jdu skočit do Macochy.

Vidím se

Vidím samu sebe na pitevním stole
– po křídlech mám jizvy, kalhotky mám dole…
To se na mě včera ukájel svět lidí,
co mě mají rádi (co mě nenávidí).

Že mám velký rány, přehlížejí lehce,
v každým škrábanečku litr desinfekce.
Vidím samu sebe ležet v márnici.
Velká dávka touhy je prý smrtící.

Vidím samu sebe, jak zas z mrtvých vstávám.
OK, vyhráli jste, zas se jednou vzdávám.
Zas mě jednou máte zcela k dispozici.
Použít a spálit. Co víc k tomu říci…

(Básně *** [Namísto křídel] a Vidím se byly publikovány v Almanachu neodekadence, Barbara 2012.)
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ilustrace
kristian Holan
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pachtění

píšu
aby modrý inkoust vyrudl
jak časem triko seprané

píšu
aby to, co ke mně zbloudí
na chvilku posečkalo

píšu
abych si dokázal
že vítr nedohoním a že čas
dá se zhmotnit
pouze prací
která se odvede poctivě

… člověk tak snadno naletí

aby modrý inkoust vyrudl

antOnín Hrdý

---------------------------------
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byl jsem pod sochou Bohuslava Martinů

šel jsem z knihkupectví pana Dolejše 
přes park Bohuslava Martinů 
postavil se pod jeho sochu z mědi 
která byla celá zmáčená 

vypadalo to, jako by byl celej 
uplakanej z toho, jak tam musí věčně trčet 
a civět na ty všechny lidi 
co se pod ním potulujou 
povalujou 
kouřej 
popíjej 
sedaj 
mluvěj 
šukaj 

z brašny jsem vytáhl zabalenou  
sbírku básní od M. 
s nedočkavostí a horlivostí 
příslušící princátkům 
se roztrhl balící papír 

třepal jsem se jak smažka, fetka 
co se může umlátit 
než si drátem 
do rozpícháním ztuhlé žíly 
pošle svůj denní chléb 
 
otevřel jsem tu knihu a na první stránku 
z nebe padla krysí slza 
za svého autora,  ničemu
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Básnířka beze slz

Tak píšeš básně.
Krasotemné verše sklouzávají po jednom ze špičky brku na povrch papíru a zároveň přitom každý 
zavadí jemně o linky tvých očí.
Nasáklé nocí černého inkoustu a ještě černěji se tvářících uplakaných myšlenek prostupují listem, 
aby jej změnily z mrtvého slisovaného dřeva v umělecké dílo.
„Říká se tomu poezie,“ pronášíš, když se usmíváš. Ten dříve bílý, nyní slovy zaplněný arch tě ale 
prozradil, tvá duše pláče.
Namísto slz, jež bys propouštěla očima, jde pláč skrz, v prstech tvých tancující, pero…
… A tak se zármutek nitra stává slastí papíru, aby v rozněžnění slov povstala z drobných písmen 
báseň.
Přesně to děláš. Nepláčeš, jen píšeš básně.
… a celý svět, každý, kdo si některou z nich přečte, pak pláče za tebe.

Povstala báseň

aša kOneČná

---------------------------------
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Báseň a konec?

Báseň jest odrazem něčího srdce, zrcadlením, jež bylo přeneseno do slov, aby se tak mohlo dát vidět i 
někomu jinému, nežli jen tomu, kdo ji cítí. Jako taková nekončí nikdy svým posledním slovem.  
Báseň, to jsou popsané pocity, tudíž pocity vždy zase může dále vzbuzovat… a to zvláště i v komko-
liv jiném, a tak třeba její poslední slova smí být pro někoho zase právě začátkem.  
Báseň není něco, co lze skončit slovem, byť jí třeba autor ukončení napíše. Báseň je plamenem 
k rozdmýchání debaty, ohněm s darem zapalovat, rozehřívat i na prach sežehávat srdce.  
Je to čirá energie jen na oko zkrocená básníkem, jenž ji spoutal v zdánlivě jednolité mnohořadí 
slov… Báseň je část nitra, vytržená z těla a přilepená k papíru… jak by něco takového mohlo jen tak 
mizet? Jak by se to dalo skončit, jak vy říkáte?  
Ne, ne a ještě jednou ne. I ta nejkratší báseň na světě je něčím, co ve skutečnosti nemá vůbec konce.  
Vždyť kdy a kde jste viděl ukončené pocity? Kde jste potkal ukončené nitro člověka?

Osamění

Zaryly drápky beznaděje  
v tlukoucí srdce horkých přání  
tak krutě, až to rozesměje,  
až se to blíží umírání.  
 
Trpké jsou dnešní chladné noci,  
přislíbí sex, však lásku stěží,  
z rozvalin prázdna, bez emocí,  
na místo žáru pak jen sněží.  
 
Třesu se zimou, kde jsou lidé?  
Vidím jen torza bez duší,  
není nic něžné, co kde zbyde,  
jsou mrtví… a ani netuší.
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dešťová

Dešťovou povahu skrývá tvá duše,  
smutek prý může i někomu slušet.  

Ztracený přijdeš mi sám mezi davy,  
těžko říct, zda se to vůbec kdy spraví.  

 
Dešťové pocity v kapičkách deště,  

jako by duši tvou svíraly kleště.  
Bubnují do oken, střech a zdí mysli,  
v tísnivé černo se semkly tvé smysly.  

 
Ťukám tu před branou ztrápených očí,  

ani já nevím jak ten tvůj stav skončit.  
Co šedá myška já šla jenom kolem,  

vždyť sama netuším, co se svým bolem.  
 

A přesto stojím tu v dešťovém kabátě,  
sama jsem zmoklá, však ani tak nedám tě.  

V dešťových pocitech, povahy teskné,  
ono i na dešti je něco hezké.

tanec v popelu

Roztoužená tančíš v popelu střípků vlastních snů, hlazena větrem a líbána úplňkem.  
Tvou hudbu neslyším, ale dle tvých pohybů je to jistě valčík.  
Sama, krok sun krok, až se z popela snění vznáší hvězdný prach.  
Doprovodem tu zní i cvrkot cvrčků, houkání sov a vytí vlkodlaků.  
Tvého tanečního partnera nevidím, ale znám ho, je jím sama smrt.  
Vidím, jak si tě přitahuje k sobě. Žadoní o polibek a ty se mu nebráníš. Proč taky? Zde v rose hřbitova 
mezi náhrobními kameny se před takovými neprchá.  
Tmou svítí nemrtvé pohledy zesnulých a lačné zraky těch, kteří obývají peklo, i oni se sem přišli 
podívat právě na tebe. Ty si jich ale nevšímáš, jediného z nás… jen tančíš – roztouženě, v popelu 
střípků vlastních snů, hlazena větrem a líbána úplňkem… Tančíš valčík, už tu hudbu slyším.
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řezáž
jana Orlová
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* * *
Den má metastáze v kostech
a slunko prokouslo si ret
než po páteři přecupitalo
k jinému nocležníkovi

On the road
Den sevřel čelist

(Tu ruka tu noha
a vůně čerstvých ranních koblih)

Pár přitakání ještě v pološeru
Svítilny z hřbitovů od naproti

A někdo na kopci
slunci vypichuje oči

Ocasy lišek polykají tmu

natáLie PaterOVá

---------------------------------
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ráno
Je nebe

a vrabec
a dráty vysokého napětí

jak milenci
ještě čekají

až bude konec

* * *
A pak přinesla
králíka zaživa stáhnutého
z kůže

Země polkla a my
se milovali
v tom listí
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V pořádku
Sousedka na dvorku

škrtí kuřata
a křižuje se

Do jara
poláme vaz
sama sobě

/Bude se říkat
nikdy to neměla

v hlavě v pořádku/

svítání
Ocasy lišek polykají tmu
oči v domě přivykají šeru
bůh za kostelem
vykašlává krev
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Místo sebe
Jako Krista
přitloukám na vrata
kočku
a křičím:

oběť
jako oběť!

***
Ta noc
kdy hlína hřeje
o nádech víc
než náruč

***
Vždyť ty mi neodpustíš ani
srůsty v jizvách

a jiným přitom
vylizuješ rány
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uvnitř hledání

Umět číst 
 v lidech
Nebát se čekat 
 a přát si

V noci vyšívat 
 dospělost na rub taláru
Ráno hledat mlhu na obzoru
 a utahovat kapající kohoutek

Nosit vodu
 na banketu
 umí každý 

  zatímco jedni čtou
  a druzí se bojí
 být k přečtení

Být k přečtení

Hana karOLina kOBuLejOVá

---------------------------------
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stáj večera

Ve stáji večera
 je tisíc černých koní

Někdy je chodím krmit
 k oknu za záclonu

Ty si mě prohlížíš 
 a ptáš se, co dělám

Jen se dívám na oblohu
 a vím, jak je krásné znát je

Ty vášnivé mlsouny
 mých pamlsků

kteří jen občas 
 utrousí drobky hvězd

Předtucha

Slza přehodnotila útěk

mezi škvírou nervů

a se šustěním černých pytlů

zase zakulila se

jako lanýž

do měkké tkaniny

pohledů

a slepě nevěřila

bolesti
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křik

Visutý most na jazyku

a zábradlí rtů

zase jednou

zachránilo 

pár bezvládných 

duší sebevrahů

z posledních sil

od tříštivých zlomenin

o hrníček života

tisíc životů pláče

Ve slaných 
galaxiích očí
je reinkarnace slzy 
velmi rychlá záležitost
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Levandulové občanství

Jako skála byl ten pocit
čnící v mém emočním poli
a já si proto připadala 
jako hora 
tak blízko nebi
tak blízko zemi

Mé zelené dějiny 

Jsem pod listem
a vidím svět 

z perspektivy brouka
na pár let života

nejsem tak revoluční 
jako luční

Látka

Den byl 
oblečený do kimona mraků
na stráni oblačnosti
co rozprostírala se v rukávech
probíhalo tkaní
vzdušných vláken
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malá umělkyně

hodná holka
tichá voda
foťák na krku
knihu pod paží
a v kapse deník plný poezie
slov na křídlech vážky

nedělá rozruch
nespí s vlivnými muži
a kluka s kytarou přeje si pod stromeček

malá umělkyně
a nikdo nemá tušení

na koleji

mladičká básnířka upřímně doufá
že v ní doutná skrytý potenciál

protože jinak ten smrad asi znamená
že na chodbě zas někdo kouří

s korálky nad kotníky

jina j. PaCOLOVá

---------------------------------
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Poezie

To je platonický sex

***

nemůžu si vzpomenout
o čem jsme si 

ty a já 
po večerech povídali

říkáš o všem
anebo spíš o ničem?
mám trochu strach

že celou tu dobu
mluvím jen sama se sebou
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***

chceš víc
 poezie mých stehen?
chceš hrát si se slovy

šeptanými do polštáře?
autorské čtení mé duše

před jednočlenným publikem
zatleskáš mi?

***

rozpité kontury černou tuší
a kaňky od inkoustu
občas trocha barvy
a pár nevhodných slov vystřižených z novin
já
koláž ze vzpomínek
nástěnka ohmataných fotek
povídka s otevřeným koncem

***

až budu tam stát
a hájit svou čest

až mi nebudou věřit
a hodí po mně kamenem

skryješ mě hradbou svého těla?
zastavíš tu smršť?
a nebo mé dopisy

postoupíš plamenům?
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ilustrace
kristian Holan
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řeč majitele penzionu

Kdybych byl o třicet let mladší
Řekl bych všem jóó
Řekl bych jim to se zakřivenou hubou, ale vlastně rád
že jako že všichni myslí že jóó
Ale říkám néé
Nemůžu 
Nejde to 
Každá sranda jednou končí
Ale já už nejsem schopen si ani domluvit doktora 
kvůli těm žilám na nohou, které mě můžou stát život 

řeči

renata BuLVOVá

---------------------------------
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řeč osmiletého 

Jára sice nemohl do školy
protože letěl do vesmíru 
ale stálo to za to 

Nabral strašlivou rychlost 
přeletěl všechny planety 
sluneční soustavy 
a napral to rovnou 
do Kivetronu 

Nic se mu ale nestalo 
Byl ve světelném  štítu 
Na druhý den mi přinesl 
do školy cédéčko 

Když jsem na něm viděl Kivetron
– žasl jsem 
Byli na něm praví transforméři 

U nás na Zemi je to jen pověra 
ale jinak je to skutečnost 
schoval jsem ji a rozhodl se 
že ji nikomu neukážu 

řeč dvou žen 

Zkusila jsem to 
Sedla jsem si naproti ní 

a zvolala

Budem se bavit jen 
o kráse našeho těla 

To, co pak přišlo 
nelze ani vyslovit 

Vnitřnosti nejdřív jsme vyndaly 
Na nich jsme zjistily 

že je máme dost podobné 

Stinné stránky takové diskuse 
byly – že jsme si každá něco 

přimyslela 

Z toho čerpat bychom mohly měsíce
My měly dvě hodiny 

Bylo to nelítostné, kruté 

Kde se to v nás bere 
V nás ženách 

které klíny rodíme 
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***

A jsem to prý já 
která hýbe věcmi 
a šíří pomluvy 

Jsem to já 
která stále 
nespokojená prská 

Jsem to jenom já 
nebo je nás víc? 
Co jeden zaprodá 
druhý vykoupí 
Co si třetí usmyslí 
čtvrtý uskutečňuje 

Kdo a čím mění svá ústa?
Kdo a s čím proměňuje řád? 

Já, která ráda pije víno 
nebo on, který zas vodu vychlastá 

Je nízká chuť zaobírat se 
odpadky 
Ač podstatou naší pramáti 
je hnůj 

Je nízká chuť na cokoliv 
do vědomí se tak dostává 
touha 
Když nebude tebe 
nebude ani mě 
a pak 
 Světe 

     Zboř se 
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já a ty

Kromě několika slov
znám tvoji větu.

Hádáme
a hádáme se
o písmenka.

Na konci ale stejně
čeká otazník.

(Uveřejněno ve sbírce Prošlý smích)

Vysvobozený?

Co všechno jsi za sebou vlekl?
Otázky… slova… písmena…?
Zvolal jsi: Já tě mi… a už jsi nedořekl.
Jsem náhle cizí, bez jména.

(Uveřejněno na internetu – Písmák)

Otázky… slova… písmena…?

MOnika HOjná

---------------------------------
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sudičky

Co robě morosní, mdlé, lethargické, bledé
jsem dřímal v kolébce, jež červotoče tají.
Tři charé sudičky zde – osud se mi přede.
Co život přinese? Co do vínku mi dají?

Ta první sudička – jíž Baba Jaga s kotem
a černým havranem – mi věští padoucnici!
Ta druhá pod kápí (juž polévá mne potem)
mor a dnu zvěstuje! To vděčím Polednici!

A třetí babice – to sama Zubatá je –
dí: „Budeš vlkodlak!“ Dar lykantropie!
Já velkou radost mám a osud svůj teď znaje
jim pěkně děkuji. Hoj! To se požije!

Ta trojka nesvatá, když moji vděčnost vidí,
řve: „Nechť jsi básníkem – tím nejbídnějším z lidí!“

konspirace inspirace

kaMiL PrinC

---------------------------------
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Psinka kočky

Na plot se slétají havrani-gayové,
vrabčáci v zahradě švitoří o Nietzschem.
Uvnitř té chandry a absence dějové
si úchyl nějaký čmárá verš o ničem.

Pro každou ovci vlk! A pěst pro každou tvář!
Smět utéct z lágru, jenž má jméno nuda.
Neony svítí všem svatým, ne svatozář.
Hostii LSD dá papež Juda.

Vše spěje do háje. Happy end zas není.
Výhra je nemožná. Lze jenom prohrát.
Zrodí se myšlenka na další básnění?
To chraň Bůh! Jestli jo, čeká ji potrat!

Hodina mezi psem a rasem

Pokles, vzlet a znovu pád,
v moči sedí dítě i děd.
Je-li hříchem milovat,

pak je ctností nenávidět.

Zánik, vznik a zase zmar,
Markétka se s Ďáblem spikla.

Naší šťastné hvězdy cár
jako mléčný zub se viklá.

Warhol kálí před Muchu,
lorety nám hranu bijí.
Něco visí ve vzduchu

jak Oliva ve Slávii.

Rakev střídá kolíbku,
početí smrt věstí.

Múza místo polibku
vrazila mi pěstí…
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konspirace inspirace

Když přiletěla ke mně moje múza,
já chloroform jí vložil před ústa.

Teď ukážu jí význam slova hrůza,
má duše je na soucit přepustá.
Svážou ji ostnatého drátu lana

a absinth naliju jí do dvojky.
Po dnešní noci už nebude panna,

na krk jí nasadím tři obojky.
Pak pověsím ji na hák jako v masně,

střep císařský řez vede na břiše.
Chci z její krve destilovat básně

– pro poezii udělal bych vše…

Misomuseum

Hořte, knihy, plaňte, žhněte,
navraťte se v půdu k matce.
Nechať prší voda z Léthé,
nevědomost chutná sladce.

Básníci, ti na kříž patří,
moudrý pták je sup, ne sova.
Čerti, mí siamští bratři,
pějte v chóru sprostá slova.

Dva kroky vpřed, třináct zpátky…
Papej blín, je ze zahrádky,
v jídle se přec nerýpe!

Tři králové (zmetci malí)
na dveře mi načmárali
močí nápis: „R. † I. † P. †“
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zmarondel 

Život je pes, který vyje,
protože má psinku.

Ať už Léthé nebo Dyje,
proud tě strhne, synku.

Kéž Bůh lidstvo, zrádné zmije,
rozmáčkne jak stínku!

Život je pes, který vyje,
protože má psinku.

Krvelačnost Inků
žene nás jak koně, hyjé!

Hoří, Karle Hynku…
Život je pes, který vyje,

protože má psinku.
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nelegální imigrant

Jsem zběhlý desertér, přebíhám hranici,
stíhá mne bouře a vítr. Jdu vánicí
a lesem trnitým… Musím tam! Z musu.
Přešel jsem hranici dobrého vkusu. 

epilog

Jsem nenáviděn celým světem
za verše plné rouhání.

Na rekviem jsem flašinetem
a levný rum mě pohání.

Jsem nenáviděn za své písně,
jež skládám bohům temnoty.

Má partitura plná tísně
se hraje v tichu, bez noty.

Jsem nenáviděn za své dílo,
jímž pohoršuji čtenáře.

Při psaní peklo síru dštilo
a měsíc svítil bez tváře.

Jen stíny cení svoje dásně
v mé temné cimře bez svíce.

Jsem nenáviděn za své básně
sám sebou z všeho nejvíce…
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navzdory básník zpívá

Smím z květů posvátných plést pohanské si věnce?
Smím býti tím, kým jsem, bez strachu? Bez masky?
Smím srdci naslouchat, nedbat na závazky?
Smím vroucně milovat přes všechny konsekvence?

Smím mluvit svobodně, dát volnost svému slovu?
Smím snít sny? Smím mít cíl, jejž jednou dobudu?
Smím mít rád? Smím Tě mít navzdory osudu?
Smím býti básníkem bez hranic, bez okovů?

Ne. Ne! A stokrát ne! To není možné! Není!
Tvá moira dána jest! Vše má své předurčení.
Kdo karmě prchnout chce, jen v propast utíká.

Ne. Ne! A stokrát ne! A just jdu proti proudu!
Sám soudcem budu si u Posledního soudu!
Vždyť bít se s osudem je osud básníka.

(Báseň Sudičky byla publikována v Almanachu neodekadence, Barbara 2012.)
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ilustrace
kristian Holan
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setkání s makaky

Několik návštěvníků přistoupilo
k zasklenému pavilonu,
v němž trojice černobílých makaků
prohledávala nepřehlednou houštinu
drobných hoblin.

Snad sháněli něco k jídlu,
každopádně na lidi pěkně srali,
a to bylo velmi sympatické.

Tehdy jsi řekla: „Podívej se na ně,
na ty pohyby, jsou úplně jako my!“

Ostatní se považovali
za něco víc
a ty jediná jsi
v ten moment
vyjevila na světlo světa
závažné tvrzení,
jehož vyslovení se kdekdo obává,
a pravdu,
kterou se leckterý
diplomem korunovaný mozek
zdráhá otevřeně přiznat.

Vozejk slov

jan stanisLaV

---------------------------------
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nevím, proč jsem se tehdy chlubil

nevím
proč jsem se tehdy chlubil

v nepříliš rozlehlých prostorách
neuspořádaného dvora 

velká ramena 
nabubřelé ego

ohromný básník

„za jedno desetiminutový autorský čtení
jsem si vydělal jako tady na brigádě

za celou osmihodinovou šichtu
heč“

opravdu nevím
proč jsem se zrovna tehdy chlubil

v těch nepříliš rozlehlých prostorách
neuspořádaného dvora

nicotná existence
hovno v trávě

veršovánky pro blbečky

„sakra
tak my taky začnem psát 

takový kraviny jako ty
že se na to tady nevyserem“

„tak pište
pánové

tak pište“

„to se ví
ale nejdřív

to tady dořežem“
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Pozůstalost

prachové chuchvalce rotují po místnosti
v níž před více než jedenácti lety 
vydechlo její tělo naposledy

tehdy se on coby třináctiletý pubescent
díval na Spartaka
(ta stará verze s Kirkem Douglasem v hlavní roli)
když se všichni dozvěděli
že prababička už není mezi nimi

teď zasypávají ložnici 
neustále bobtnající hromady šatstva

nyní již čtyřiadvacetiletý spratek
se vlastně nezměnil
je pořád pubescentem
a debilně se usmívá

když spatří tu zamotanou síť zmuchlaných hadrů
(holt mladá internetová generace)
napadne ho při tom
vskutku „originální“ teze – 
opravdovou hodnotu jakékoli věci
poznáme až tehdy
jakmile nám začne scházet
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na bodu mrazu

Schoulený v nepřehledné změti zašmodrchaných přikrývek
nepřítomně zírám do bílého rozdvojeného stropu 

skromný dřevěný nábytek v místnosti je na svém místě
jednou za čas zkouší kočka tlapkami jeho tvrdost

jurodivě po něm poskakuje a občas zamňouká
loudavý stereotypní tikot drobných hodin 

dokresluje poklidnou atmosféru pronajatého pokoje
jenž čekal na nás dva – na mne a mou lásku  

Zmatené myšlenky se stěhují na ulici
a její proměnlivé strnule-dynamické mikroklima

tvořené cílevědomými suverénními otupělými odevzdanými obličeji
podivné pohledy na počmáranou síť šedivých chodníků

marnost troufalost odhodlání lstivost hamižnost štědrost všehochuť

Když zůstanu ležet a nevyjdu ven
bude tam venku všechno stejné 

a nejinak tomu bude
pakliže se přeci jenom objevím i já sám

je jedno 
zda ta stará paní 

kterou jsme společně s dívkou nedávno pitomě pozorovali
vrávoravými kroky ujde svých pět set metrů teď

nebo až za dvě hodiny či rovnou za dva dny
světla nevšímavých bytostí kolem ní probliknou během několika setin vteřiny

každá záře se paprskem dotkne jejích těžkých nákupních tašek
téměř všechny však přestanou svítit

dokud jedna nezesílí svůj dychtivý žár
a nespálí na uhel všechen obsah    

Prý „lid je u nás dobrý“
zprofanovaná citace se transformovala do podoby přihlouplé pohádky

Kdo tomu může věřit?

Radši se obrnit a stavět neprostupné mohutné věže jako Jeffers?
Ukazovat své tělo na ulicích a být ve „víru dění“?

Žijeme s potřebou obojího
a tak zvláštně střídáme tyhle stavy

že ti skutečně nemocní a „povahově slabší“
z toho zblbnou

nadosmrti 
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Variace na Bukowského téma

„Ale já prostě nemůžu
dělat s nějakejma
zedníkama, rozumíš?
Já mám 
téměř hotovou
VYSOKOU ŠKOLU!
Bylo by to 
POD MOU ÚROVEŇ!!“

Co naděláte.

Když těmhle 
akademickým hošanům
dáte do rukou
kladivo nebo špachtli,
zatváří se na vás 
stejně kysele,
jako kdybyste 
jim nabídli 
roztaženou 
kundu. 
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kouzelník

1

Při pohledu 
na současnou podobu
našich velkých měst
mě napadá:
Člověk je velkolepý kouzelník!
Jak dokázal proměnit ohyzdnou zeleň
v úžasnou betonovou šedivou masu!

Nadšeně tleskám
přeplněn obdivem.

3  

Na ulici je nebezpečno. Strašlivě nebezpečno.
Tak postav kouzelníku obří betonový labyrint
s hustou sítí tajných chodeb.
Tvé čáry nechť zabrání kriminalitě!
Už žádný pobyt na nebezpečné ulici!

Žádné sluneční světlo! Jen tisíce zářivek!
Neomezené zdroje energie! Klid a bezpečí!
A sociální případy konečně v klecích!

Rozdíl mezi vizemi ze snímků žánru science-
fiction
a realitou 
je smazán.

2 

Pospojuj malé objekty
vykouzli srdcervoucí nákupní centra
s kamennou duší
cynickou jak pěst.

Kolik z nás v dětství odolalo 
silnému pokušení 
slepit mnoho mnoho a mnoho budov
vystřižených z časopisu ABC?

Mnozí s chutí 
lepí i v dospělosti.
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Pražilo do nás. Jako by pociťovalo neochvějnou 
touhu systematicky ztěžovat naši již tak nároč-
nou fyzickou práci. Neměl jsem ho rád. Ovšem 
někdy jsem si z celého srdce přál, aby svítilo 
intenzivněji. Místy jsem ho i miloval. Mezi 
láskou a nenávistí leží jen úzká hranice.

„Tak co, budeš odhazovat?“ ptá se mě Petr. 
Stojí s rukama v bok, blyštivé krůpěje horkého 
potu mu stékají po čele. Krumpáč leží v hlíně. 

„Jo, jasně. Promiň,“ říkám a beru do rukou 
lopatu, o níž jsem se dosud opíral, a začínám 
házet hroudy hlíny na vozejk. Úzkou jednosměr-
nou ulicí lemovanou několika velkými betono-
vými květináči prochází světle žlutý pruh 
ostrého slunečního žáru.

„Ty seš fakt týpek,“ zaslechnu Petra během 
odhazování. „Zpočátku, když začínáme dělat, seš 
vždycky takovej zamlklej. Pak se najednou 
rozkecáš, vypadává z tebe jedna historka za 
druhou. Jindy zase zamyšleně zíráš někam do 
hajzlu.“

„Hm. Asi jo,“ povídám.
„Ty vole, já chci, abys mě učil! To by byla 

prdel!“
Já vůl jsem mu jednou vyžvanil, že studuju 

pedák. A teď si tenhle kluk, který chodí na 
obchodku, celý den opakovaně přeje, aby byl 
mým žákem. Neustále mu vysvětluju, že mám 
aprobaci na druhý stupeň základní školy. 

„To by bylo hustý, kdybys učil v naší třídě!“ 
chechtá se.

„Tak to každopádně,“ souhlasně přikyvuju.
Když jsme se spolu poprvé bavili trošku víc 

(jsou tomu asi čtyři dny) a já mu to všechno 
prásknul, dodal jsem posléze: „Asi se ptáš, co 
teda na takovýhle brigádě dělám, viď?“

„No jasně,“ zareagoval. „Co tady děláš, když 
seš na vejšce?“

„Mám zájem poznat práci, kterou nikdy 
nebudu chtít dělat nastálo. Abych věděl, proč ji 
nechci dělat. Abych si tím prošel.“

„Hej, hochu, ty seš blázen,“ smál se mi. 
Kdybych mu vysvětlil, že jsem po přečtení všech 
těch různých knížek nabyl skálopevného pře-
svědčení, že každý pořádný spisovatel by si měl 
projít devaterem hrabalovských řemesel, nevěděl 
by, která bije. Takže jsem raději vyprávěl neko-
nečnou pohádku o tom, jak je krásné a ušlechtilé 
ohmatat si těžkou fyzickou práci, protože poté si 
člověk mnohem více cení svého mnohaletého 
vzdělávání a dělá v oboru, který jej zaměstnává 
duševně, což je mnohem lepší, než být blbým 
dělníkem, že ano…

„Tak jak to jde, chlapi?“ vyzvídá šéf, který se 
zrovna vrací z oběda.

„Hele Karle, ještě tahle kupa a nechal bych to. 
Nesmíme ten vozejk přetížit,“ poznamenává Petr 

Vozejk
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a ukazuje na hromadu hlíny v tom velkém beto-
novém květináči. 

„Jasně. Dobře, chlapi. Jakmile to budete mít 
hotový, prozvoňte mě, já přijedu a odvezem to.“

Karel zašel do průjezdu. Pak odfrčel někam se 
svou tmavou škodovkou. 

„Pauza,“ dere se z Petrových úst.
Zabořil jsem lopatu do hliněného pohoří 

a vydal se k místu, kde ležely naše bágly. Vytáhl 
jsem láhev s pitím, dal si pořádný hlt zteplalé 
vody, pak jsem popadl svačinu a i s tím pitím 
zamířil zpátky k betonovému květináči. Posadil 
jsem se a ukusoval chleba s paštikou. Napadalo 
mě, že bych vlastně vůbec neměl zájem narodit 
se do takové rodiny jako Karel. Jistě, chechtáků 
by bylo pořád dost, chodil bych po bytech, které 
bychom společně s otcem pronajímali různým 
existencím a tak dále a tak dále. No jo, jenže co 
zodpovědnost? Tohle zvláštní slovo se přede 
mnou zjevovalo v jakýchsi podivných mlžných 
oparech. Osobně bych rozhodně netoužil po 
opakovaném vymáhání nájmu z lidí, kteří se 
mně mohou kdykoli pomstít, jakmile k tomu 
dostanou jen sebenepatrnější příležitost. Takoví 
jedinci udělají nějakou levárnu raz dva. Však 
taky Karlovi nedávno někdo poškrábal auto. Jak 
jinak než klíčem. Bylo to v ulici, kterou se v noci 
odváží projít jen ten nejotrlejší občan Pardubic. 
Vyhlášená čtvrť. Proč tam ale Karel jednou 
parkoval, nevěděl ani on sám. Vlastně jo – prý 
na hodinu, že se staví za kamarádem. A už to 
bylo…

„Hele,“ zaslechnu za sebou Petrův hlas, 
„pokryjeme tou hlínou celej vozejk a ten malej 
zbytek necháme na zejtra, ne?“

„Já nevím, kolik tam toho můžem naházet.“
„Když už ten vozejk tady máme… Zejtra 

bude hlavně potřeba tam dát nějaký další věci. 
Železo a trubky. Víš, že to Karel říkal.“

„To je pravda.“
„A ten vozejk má nosnost jednu tunu, 

rozumíš, jednu tunu! To znamená, že tam bude 

ještě nějakejch pár metráků rezerva. To v pohodě 
unese.“

„Jasně,“ odkývám Petrův sebejistý projev. 
Popravdě řečeno, v tu chvíli jsem si hlavně přál, 
abychom už měli pro dnešek padla. Zpropadené 
slunce pořád hřálo. V poledne pařák jako kráva. 
Teďka ve dvě odpoledne stále stejná výheň. Makali 
jsme od osmi – no, samozřejmě ne hned od 
osmi, ale oficiálně jsme v osm ráno jako začali – 
a už jsme toho měli plné zuby. 

„Takže to naložíme a prozvoníme Karla,“ 
praví Petr rozhodným hlasem. „Nevím, jak ty, 
ale já mám sto chutí se na to vysrat.“

„To jo, za ty prachy…“
„Přesně.“
Ze svačiny mi zbyl pouze pomačkaný sáček. 

Nacpal jsem ho do batohu, přešel jsem zpátky 
k lopatě a odhazoval malé zbytky hlíny.

„Počkej, já ti ještě kousek vykopu,“ říká Petr, 
který zase pár desítek vteřin jede naplno, ovšem 
je jasné, že za chviličku už nebude moci dál 
pokračovat v takovém tempu. 

„Ser na to,“ povídám, „já to odházím,“ hraju 
mnoha dělnickými profesemi ostříleného machra, 
beru lopatu a házím hroudy hlíny na vozejk, 
hezky jednu po druhé. „Na týhle práci je skvělý, 
že není ani trochu monotónní,“ dodávám a 
směju se vlastnímu rádoby vtipu.

„Ty seš vůl,“ kroutí hlavou Petr. „Ty tvoje 
opakovaný fóry… Ale seš dobrej, fakt dobrej,“ 
plácne mě po zádech. „Fakt, ty musíš bejt učitel 
jako svině,“ usmívá se.

Doházel jsem tu rozkopanou hlínu na vozejk 
a mužně při tom poznamenal: „Tak, a máme 
vyděláno, vole.“

„Prozvoníš Karla?“ 
„Proč vždycky já, Petře?“
„Protože seš starší, vole.“
„No právě,“ podotýkám, „tyhle hovadiny 

určený pro podřadný dělníky maj dělat mladý 
caparti.“

„Tak jo.“
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Petr prozvání Karla. „Samozřejmě, už to 
máme,“ prohlašuje za okamžik do mobilu, když 
mu Karel volá zpátky. „Ne, nepřetížili jsme to. 
Pneumatiky vypadaj dobře… Aha… No, dobře.“

„Tak co říkal?“ ptám se. 
„Zase se někde zdržel, ale za půl hoďky je prej 

tady.“
„Za půl hoďky? To už jsem chtěl bejt doma,“ 

přiznávám.
„Myslíš, že já ne, ty vole? Co se dá dělat. Jeden 

z nás musí jet s ním.“
Přišla trapná chvilka. Jako na každé druhé 

brigádě. Karel toho má prostě moc. Příliš mnoho 
kšeftů. Vzpomínám si, jak občas poznamenával, 
že svého tátu přemlouval, aby vzal jednoho 
pořádného chlapa nastálo. Stačí k tomu dvě věci: 
nebát se práce a být zodpovědný. Veškeré ma-
nuální úkony je možné se naučit. Časem. Když je 
k tomu příležitost. Moje první zkušenost s flexou 
měla podle všech předpokladů skončit těžkým 
pracovním úrazem s trvalými následky. Z brigády 
načerno bych měl odškodnění jako prase. A jak 
to dopadlo? Přežil jsem!

„Jenže táta nikoho nechce,“ povzdechl si 
pokaždé Karel a my jsme se vrátili k rutinní 
práci.  

„Hele Petře, já to s ním pojedu odvízt,“ 
povídám. „Říkals, žes včera kalil, takže je mi jasný, 
jak moc se ti chce domů.“

„Díky moc, Honzo.“
„Za málo. Aspoň mně naskočí nějaká ta další 

hodina. Ve dvou to zmáknem hned. Karel mi 
s tím pomůže. Nepatří mezi vychcaný šéfy.“

„To ne, ale mohl by nám platit víc. Hele, támhle 
jde roštěnka!“ ukazuje Petr na mladou holku 
s dlouhými černými vlasy a hubenýma nohama. 
„Pěkná, viď?“

„Jasný,“ odpovídám.
„Občas se na nějakou taky pořádně koukni. 

No co, já vím, že ty máš tu svoji, já mám taky 
svoji… A co? Víš, jak to říkal pan Vorel – teď ti 
to možná přijde dobrý, ale počkej, chlapečku, až 
budeš s tou svou dvacet let. Tak jako tě nemůže 

bavit dvacet let jezdit na stejným kole, tak tě 
nebude bavit dvacet let pořád brousit jednu a tu 
samou. To se ví, ne?“

„Jasný,“ opakuju.
„Nebo támhleta! Ty vole, ta má kozy! Blon-

dýnka, vole, to bych si nechal líbit!“ 
„Nechápu, že seš z těch ženskejch tak vodva-

řenej.“
„Protože pamatuju na slova pana Vorla, ty 

vole!“
„Jo, to je sice hezký, ale ty tu teďka stojíš ve 

špinavejch montérkách a totálně propoceným 
triku. Myslíš, že by zrovna tahle měla o tebe 
zájem?“

„Copak to nechápeš? Ona by si mě vykoupala!“
„Jo, to určitě.“
„Seš hovno chlap. Onehdy jsem vás pozoroval, 

jak jste tu stáli s Alešem jak tvrdý Y. Na žádnou 
z těch štětek, co šly okolo, jste ani nezapískali. 
Říkal jsem si, jestli nejste gayové.“

„Jsme.“
„Jistě. Srandičky, na to tě užije.“ 
Otravný pařák už začínal ustupovat. Decentní 

proudy příjemného svěžího vzduchu krájely 
ulice, po nichž chodili osamělí lidé vracející se 
z práce. Kolik z nich asi tak přijde domů a nebu-
de na ně nikdo čekat? Pro někoho je osamocení 
darem.

„Zase přemejšlíš nad blbostma,“ vpadne mi 
do přemítání Petr, „a přitom sis nechal ujít 
perfektní zrzavou kundičku. Támhle. Teď zašla 
za roh. Píchal jsi už někdy zrzku?“

„Ne.“
„Tak to já teda jo, kamaráde. A byla to parádní 

jízda. Nejdřív se zdálo, že mě úplně odvaří, ale 
pak jsem si ji vzal zezadu a… Hele, už přijíždí 
Karel!“

Černá škodovka se neúprosně blížila k nám.
„Ten jeho diesel je poznat na sto honů,“ říká 

Petr, rychle se přesouvá ke krumpáči a lopatě 
a rovná je ke zdi čtyřposchoďového domu. 

„Tak jak to šlo, chlapi?“ ptá se Karel. „Doufám, 
že v klidu.“
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„Jo, v klidu. Akorát já už budu muset jít domů.“
„V pohodě, Petře. Zejtra přijď zase na osmičku.“
„Dobrá. Mějte se, chlapi. Zdar.“
Petr sebral svůj bágl a po několika rychlých 

krocích zmizel za rohem. 
„Tak to odvezem,“ zavelí Karel a já mu pomá-

hám s připojováním vozejku k autu. „Koukám, 
že jste to možná přetížili.“

„Ale ne,“ konstatuju s jistotou. „Ty pneumati-
ky jsou sice malinko propadlý, ale to vydrží.“

„Jen aby. Já si teda taky myslím, že to bude 
oukej, ale znáš to, je to přece jenom vozejk 
z půjčovny. Co ty víš, jestli to nemaj třeba už 
poněkolikátý svařovaný, viď…“

„No, asi ne.“
„Pojedu pomalu a snad to tam dovezem.“
Šnečím tempem jsme vyjížděli z centra 

města. Zdálo se, že nebudou žádné potíže. Karel 
jel v průměru nějakou čtyřicítkou. Takhle opatrně 
řídil jenom s vozejkem. Jakmile jsme cestovali 
někam dál (a samozřejmě bez vozejku), dělalo se 
mi na sedadle spolujezdce akorát blbě, když jsem 
viděl, jak to Karel mydlí stotřicítkou. 

„Tak jo. Jde to jako po másle. Zajedeme za 
Dražkovice na sběrnej dvůr, vrátíme vozejk a pak 
končíme.“

Projeli jsme Anenským podjezdem a vyhoupli 
se na starou silnici zbudovanou z malých kamen-
ných kostek. Vozejk trochu poskočil. 

„Tady to vezmu jenom třicítkou. Náhoda je 
blbec.“ Přejeli jsme celou ulici S. K. Neumanna 
a odbočili doprava ke krematoriu. 

„Ještě to možná párkrát hupsne, ale za chvilič-
ku už budem z tý kostkovaný silnice pryč,“ pro-
hlašuje Karel, jenž si malinko oddychne. Něco za 
autem začne podivně rachotit. „Co to je?“ ptá se. 

„Asi poskočily lopaty,“ říkám.
„A do prdele!“ šlápne Karel na brzdu, načež 

se ozve nepříjemně skřípavý zvuk. Lezeme ven 
a koukáme, že vozejk je nakloněn na pravou 
stranu. Pravé kolo leží v trávě u autobusové 
zastávky. 

„No, ty vole, já to věděl! To je průser!“ Karel 
nervózně přešlapuje a přemýšlí, co s tím. „No nic, 
musíme to přeházet.“

Důchodci stojící na zastávce u krematoria 
(naštěstí na opačné straně než na kterou odlétla 
pneumatika) začínají vystrkovat růžky a očumu-
jí, co se to vlastně stalo. Jeden z nich se k nám 
přiblíží: „Dejte si tam, chlapi, trojúhelník. 
Výstražnej trojúhelník si tam dejte.“

„To bysme bez tebe nevěděli, ty vole,“ zamručí 
Karel a otevírá kufr. „Zajdeme si pro další vozejk, 
na kterej to přeházíme, tenhle odtáhnem do 
půjčovny. S tím novým radši pojedem dvakrát, 
aby se nám nestalo zase to samý.“ 

Pak se koukne na to pravé kolo, které uletělo 
bokem do trávy. „Hlavně, že to nikdo nevodsral.“

„Je to ale přesně tak, jak jsi říkal. Svařovaný,“ 
povídám, jakmile beru kolo ze země.

„Jsou to prostě kurvy.“
Taháme vozejk přes silnici. Ještěže je to k té 

půjčovně jenom kousek. Lidi po nás čumí 
a určitě se nám tajně smějou. Řidiči nás nechá-
pavě objíždějí, zděšené výrazy jim naskočí do 
obličejů pokaždé, když spatří Karlův výstražný 
trojúhelník. Krásně jsme si pohráli s dopravou. 
Teď tlačíme přetížený vozejk, což není žádná 
sranda. Tu z nás mají jenom debilně čumící lidi. 
Převážně důchodci. Zvědavci.

V půjčovně už o nás vědí. Paní je informována 
a trvá na svém: „Přetížili jste to, kluci… Ne, určitě 
to není tím, že by to bylo svařovaný, prostě jste 
to přetížili.“ 

Karel si přál, aby opravu udělala firma v půj-
čovně, a to se vším všudy. Pak že jí to proplatí. 
Ženská samozřejmě koukala, že si chceme půjčit 
další vozejk.

„Nemáme to jak vodvízt.“
„Jen jestli tady nějakej ještě najdeme,“ říká 

ženská a směřuje nás ke dvoru. „Jo, ještě tady 
jeden je.“

Jdeme s prázdným neporušeným vozejkem 
zpátky k místu nehody. Před naším autem stojí 
chlápek a prohlíží si ho.
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„Nazdar Tomáši,“ zdraví Karel toho mně 
neznámého člověka. 

„Nazdar, ty vole! Hned jsem poznal, že se 
něco stalo zrovna tobě. Člověče, ihned, jakmile 
jsem viděl ten havarovanej vozejk z půjčovny.“

„Hm, to seš dobrej.“
„A co teď budete dělat, chlapi?“  
„No, co by. Musíme to tam zase naházet z to-

hohle starýho vozejku na tenhle novej a nadvakrát 
to vodvízt.“

„Fakt? Takže jako budete hákovat s lopatama? 
Přímo tady na silnici? Ha ha, ty krávo, tak tohle 
si teda natočim, to jako fakt jo, když to mám takhle 
v přímým přenosu! Počkej, doběhnu si do auta 
pro foťák!“

A tak si nás Tomáš začíná točit, opřený o svou 
na vedlejší silnici odstavenou dodávku, občas se 
za foťákem vynoří a řekne: „Kurva, tak tohle 
kdybych někomu vyprávěl, tak tomu neuvěří!“ 

Pak se nám chechtá: „A tvařte se mužně, kluci, 
jako pořádný dělníci!“

Ti čumilové! Ty pohledy! Před očima se mi 
zjevují transparenty: „Zpropadený národ špionů!“ 
„Přijďte se zasmát cizímu neštěstí!“ „Vidíte tonou-
cího? Tak ho potopte!“ Nápisy mě pálí přímo do 
očí. Světlo ostřejší než slunce.

Hlavně ať nás nevidí někdo známej, pomys-
lím si. 

Za chvíli máme konečně naloženo a můžeme 
vypadnout. Celá brigáda se nakonec protahuje 
o další dvě hodiny.

„Pitomej vozejk,“ opakuje Karel po celou cestu 
jedinou větu.

„Jo, zkurvenej vozejk,“ říkám a doufám, že se 
objevím v zítřejším vydání Pardubického deníku.

Od té doby přestal Karel jezdit se svou černou 
škodovkou kolem krematoria. A to i v případě, že 
neměl k autu napojený vozejk. Velmi, velmi mu 
rozumím.
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Bugabo

Jsem papír 
 šílenství smělosti
Měsíční kočka služkrát odletěla domů
Člověku pak zůstává 
 aktuální pramínek
 zkušeností světa
 kostí světa

Psal jsem jenom klihem
 témovinu pravdy  
Omezení vlastní moci
 která jsem psal
 naškrábaná idea vědy
 pištěla znovu do ulic 

Potlesk váží tolik co sklínka vadných výkonů
 – čas se začít ráno uklidňovat –
První se však nakonví řádka
 … a papíry létají
Říkal jsem si 
 kéž by se tak usadily

jsem papír - šílenství smělosti

Lukáš VaVreČka

---------------------------------
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fixáž
jana Orlová
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„Román znamená smrt; dělá ze života osud, 
ze vzpomínky užitečný děj a z trvání řízený 
a významem opatřený čas.“ 
   Roland Barthes

Vladimír byl alchymista. Přeměňoval. 
Když se po pouhých pěti hodinách spánku 

opětovně probudil v dubnovém patře obstarožního 
domu v obytné čtvrti, shledal, že jeho sklenice 
s vodou na svém místě stojí poloprázdná.

Jako by chybějící tekutina vymizela a přešla 
kamsi, kde mohla být jinak. Přeměnila se a neby-
lo zřejmé, v co. Každopádně v něco vazkého. 

Přeměňovat vodu mělo pro Vladimíra 
zásadní význam. 

Hmotné měnit v nehmotné, produkt v po-
tenciál, zatímco v poloprázdné manželské ložnici 
prorok odkašlával, či se dusil svým domnělým 
významem.

Udus se, říkával si pro sebe Vladimír, protože 
věděl, že mu více než jindy chybí cosi vně. Hlad 
nemocného se nikdy nestal hladem po otci. Otec 
byl snad příliš hutný, aby s ním Vladimír byť jen 
trávil čas. A přesto se za ním vracel, protože byl 
pro dům. Zatím. A dům byl pro něj. Protože ne-
bylo kam odejít.

Mlčky by odešel. Brzy ráno. 
Poloprázdný. 

Odešel by třetími dveřmi a jednu víru by 
vyměnil za jinou. Proroků by nashromáždil davy 
a vybíral by. Sobecky by si vybíral to nejlépe pad-
noucí paradigma. A zbytek by býval zametl pod 
dláždění. Jen by se zaprášilo.

Mlčky.
Plýtvat vodou takřka veškerý čas. Opatřit ho 

významem. Protože jedině tehdy má čas význam, 
když něco jiného vzniká, zatímco voda teče. 

Proudem! 
Přeměňovat. Tvořit. Dotvářet. Naplňovat se 

a znovu vyprazdňovat. Naplňovat čas. Trávit. 
Cítit se užitečný. Odcházet. 

Vladimír byl zběh. Byl simulant. A přitom 
dosti nemocný, aby ho posílali domů, kde zůstat 
neuměl. Ze střední, z pokojů ho posílali zůstat.

Nejspíše proto, že Vladimír byl jiný. Alespoň 
mu to věštili. I otec svraštil čelo a věštil. Pravdu. 
Nezpochybnitelný. Hořký, nestravitelný. Pán. 
Prorok. 

Snad mu někdy ulevit od tíže jeho majetnictví. 
Ulevit mu od bolesti, kterou skýtá jasnozření. 

Zabít bolest. Zakrýt škleb. 
Nechť ustoupí a vzdá se vše, co až do té chvíle 

bylo jenom jako. Všechen ten sebeklam a falešná 
mužnost, natož pak role špatně naučená. Tu hleďte 
roztrhat!

Když bylo Vladimírovi sedmnáct, došel až 
k otcově křeslu v pracovně a rozhodl se ukončit 

terapie

Úryvek stejnojmenné povídky z knihy alibi na příští noc (2012)

---------------------------------
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povědomí. Znalost. Protože je to znalost, která 
nejčastěji plodí nářky. Vynalézal iluzi a tu na tácu 
předložil otci jako dekret. 

Pronesl: Chci se zase cítit jako zdravý.
Otec se nerozmýšlel. Ale nejsi, určil. Snad 

jakoby jeho mínění, jeho neochvějné mínění, 
jeho proroctví Vladimír zpochybňoval. Nikdy by 
si nedovolil. Řekl přece: cítit se jako… 

Zkusit to znovu. Silněji. Zřetelně. Odpustit si 
výčitky. Uhlídat si tón. 

Ale ty nejsi, zopakoval otec.
Udus se!
Nejsi!
Udus se!

***

Doléval sklenici a vyhlížel z okna. Později na 
střední se pokusil ke spolužákům prohodit něko-
lik zmínek. Snad že byl hrdý na svůj nový námět.

Měl ho na patře. Ten námět mu patřil jako 
desítky jiných. Viděl ho růst. Udílel mu prostor ve 
své představivosti a sám sobě prorokoval, že na 
poličce vedle jiných se tento bude vyjímat. Upozor-
ní na sebe; a zároveň rozšíří masu. Masa je důle-
žitá. Tak ho to učili. Masa na sebe upozorňuje. 

Vladimír na sebe veskrze příliš neupozorňoval. 
Přál si, aby to byla masa práce, masa výsledků, 
masa, masa, která na něj ukáže, která opatří jeho 
promrhaný čas významem a ten bude rázem 
ohodnocen jako velmi produktivní.

Neznámí porotci učiní ten porod, při němž se 
zrodí nová tvář Vladimírova času. Zhodnotí jej. 
To jest: Dají Vladimírově času hodnotu. Od té 
chvíle bude drahocenný, a přesto s ním on bude 
zacházet jako dříve, protože by měl, protože 
musí. Vladimírova práce měla dosud cenu jen 
pro něj. Vyčerpávala a naplňovala jej jím samým, 
protože ničím jiným ho ani naplnit nemohla.

Toho dne měl nový námět. Už si nalil sklenici. 
Po návratu do dubnového patra, ve svém pokoji 
bude psát. 

Vladimír miloval slova, a tak je hromadil. 
Rozléval je do objemných nádob a zapíjel jimi, 
co se dalo. Řeklo by se: Nesmyslně. A přesto 
smysl těm slovům udílel příběh. 

Příběh pro slova. 
Miloval slova a myslel, že myslí. Rozléval 

a plýtval.
Vladimír přeléval.

***

V přízemí školní budovy rozkvétaly muškáty 
a naplňovaly její prostory těžkou, krutě přiroze-
nou vůní. 

Vladimír byl příliš křehký. Málokdy se odvážil 
některý z květů ulomit a jeho šťávy rozetřít mezi 
prsty. Muškáty ho trýznily. 

Choulily se do hloučků a klevetily. Jako jeho 
spolužáci. Masa. Společenství, kde platila pra-
vidla, podle nichž uměli jiní hrát tak, že snadno 
došli úspěchu. Vladimíra již před dlouhou dobou 
omrzelo předstírat, že hraje s nimi. Hráli, pro-
tože znali pravidla. Vladimír je neznal.

Sklenice v jeho pokoji byla nalitá. Když z ní 
po svém návratu Vladimír usrkl, cítil květy, cítil 
přírodní vědu, ze svých prstů cítil strach i mušká-
ty, cítil ženské pohlaví, protože netušil, jak voní. 

Mezi válce psacího stroje umístil arch papíru. 
Pomalu a později horentně a bez rozmyslu počal 
přeměňovat, květinový zápach se v pokoji roz-
plynul.

Ohlédl se přes rameno na přihrádku ve staro-
žitné knihovně, jež se táhla podél stěny. Na její 
hranu před lety hřebíky uchytil krejčovský metr, 
který měřil celkovou sílu hřbetů všech jeho váza-
ných titulů, každý v jedné kopii. 

Dvanáct milimetrů, řekl si polohlasně.
Údaj, který dle několika prvních odstavců 

odhadl, se pro něj rázem stal závazným. Román 
byl od té chvíle předurčen ke dvanácti milimet-
rové šíři hřbetu. Dalších dvanáct milimetrů! 

Za loňský rok, jejž Vladimír sebekriticky pova-
žoval za slabý, se zarážka na knihy ve zmíněném 
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oddělení posunula o pouhých osm centimetrů 
a tři milimetry. Toto své selhání přičítal na vrub 
náročné přípravě na školní testy z přírodních 
věd.

***

Kde se Vladimír nejčastěji ocital, byl dům, ve 
kterém bydlel, střední škola a zahrada. Třetí dveře, 
které vedly do jiných domů a snad i na ulici, 
zůstávaly neprostupné. Každý, kdo jimi prošel, 
za sebou opět pečlivě zamkl. Vladimír nevlastnil 
žádné klíče, zatímco se zdálo, že od trojích dveří 
mají klíče všichni ostatní. 

Tito majitelé klíčů, mezi něž spadal i jeho otec, 
ho naplňovali neklidem. 

Navíc, poté co však jednoho jarního odpoled-
ne prorok rozhodl, že jeho syn je příliš nemocný, 
než aby docházel do školy, navzdory tomu, jak 
málo kroků stačilo k navštívení některé z učeben, 
uzamkl jedny z trojích dveří nadobro. 

Nejspíše věděl, že střední škola se pro Vladi-
míra stala pouze zdrojem konfliktů, snad proto 
bylo lépe, když začal za účelem domácí výuky 
navštěvovat dům úhledně oděný čtyřicátník. 
Jeho tvář Vladimír nikdy před tím neviděl. Zdál 
se odvážný: Muž se nemocného nebál. Anebo se 
obával méně než většina Vladimírových učitelů 
nebo spolužáků. 

Dům, který před lety jeho otec dostal za svou 
aktivní činnost ve straně, pak budil ještě větší 
respekt, jenž se ztvrzoval zdmi a všechny dveře 
zamykal, vyjma těch na zahradu. 

Vladimír byl obklíčený a majitelé klíčů jako 
by se mu vysmívali a potápěli jej do chladných 
vod jeho vlastních představ, vod stojatých, vod, 
jež se kazily. 

***

Vladimír býval často ustrašený. Nejistý. 
Prorok v jeho klouby vnášel podivný, vlezlý 

trémbl. Mnohdy už jen tím, že dával na vědomí 

svou bdělost. Bdělý kašlal v noci, když Vladimír 
nechtěl usínat. Jako by mu na plicích ležela další 
věštba, o jejíž naplnění Vladimírovi nezbývalo 
než se postarat. 

Prohlédl již před časem, že pocit útěchy z vě-
domí o budoucnosti je falešný. Ovšem nevěděl, 
že je to právě prognóza, která nejvíce ovlivňuje 
nadcházející vývoj. 

Vladimír se chvěl při představě konfliktu, snad 
že ho zrazovalo vlastní tělo. Bylo to, jako by se 
jednotlivé kosti znesvářily mezi sebou.

Přál si trest pro všechny, kteří ho do stavů 
rozechvění přivádějí. Muškáty, holky a obzvláště 
pak proroka. 

Napravit rovnováhu. Potrestat proroka za 
neslušnost, jež byla výsadou též nemnoha jiných 
bytostí. Věřil například tomu, že na dívkách není 
neslušného nic. Dokonce ani zhola. 

Avšak i za tyto soudy se Vladimír styděl a styděl 
se za dvůj stud. Zasloužil by si potrestat. Snad 
proto si přál sám nad někým vyřknout rozsudek, 
protože potrestat vždy znamená potrestat sám 
sebe.

Například společnost, jako byla ta, k níž 
Vladimír i jeho otec náleželi, společnost, která se 
záměrně zbavovala některých autorů tím, že je 
nevydávala, ochuzovala své řady. Ubližovala si. 
Dokonce se zdálo, že záměrně. Vůbec jakákoliv 
společnost, která netiskne masy knih, byla dle 
Vladimíra masochistická.

***

Zkažené vody padaly toho odpoledne, kdy se 
opět ukájel přeměnami, eskamotér. V dubnovém 
patře, jež stejně jako jeho pokoj nikdy nedosáhlo 
něhy máje, zůstával sám.

A přitom, co si Vladimír nejvíce přál, bylo 
vystoupat o poschodí výše, kde se nacházelo 
pouze podkroví, prázdné, vymetené. A to všechno 
v domnění, že právě tam nalezne něco víc než 
onen polovičatý prostor, který sdílel se svou mno-
holičnou touhou. Touhou přeměňovat, touhou 
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produkovat, touhou opustit a odcházet, touhou 
zůstat a potrestat. 

Zatímco zdi domu vsakovaly kalné tekutiny 
odpolední přeháňky stejně jako Vladimírovo 
ložní prádlo, do něhož se ukládal s fragmentární 
představou holky, nikdy dívky, prostorami obydlí 
se prostíralo ticho. Otec zůstával v pracovně, kdesi 
na druhé straně. Otec byl pro respekt, otec byl 
prorok, otec prorok byl pro Vladimíra, soudruh 
byl pro stranu. 

Ve své podstatě aristokratický dům sevřený 
stěnami jiných domů, jež umocňovaly jeho výji-
mečnost vzrůstající z tradice zneuznané archi-
tektury první poloviny století, se nad ostatní 
povyšoval. Paradox, jakým pro Vladimíra bylo 
obývání takového domu, paradox, že si otec 
získal tento dům, a to především pro sebe, nikoliv 
pro syna, nikoliv pro masy, se kompenzoval 
masou, jež se na dům lepila. Masy jsou velké věci 
a o velkých věcech se píše velkými slovy. 

Vladimír se velkých slov nebál. Vladimír 
mnoho jiných než velkých slov neznal. Psal vel-
kými slovy velkých autorů, psal velké věci, protože 
věci mají cenu nejvyšší jen tehdy, jsou-li velké 
a je-li jich mnoho.

Od dob, kdy za ním docházel soukromý muž, 
učitel s koženou brašnou, měl Vladimír více času 
vytvářet a přeměňovat. Plýtval slovy, protože čím 
více hněvu a rozechvění se zachytí do sít velkých 
slov, tím větší bude Vladimírovo dílo, a tím i jeho 
cena. Byl si vědom, že jeho cena není zdaleka tak 
velká, jak by bývala mohla být, a tento neúspěch 
komentovaný ze stran kantorů ho provokoval 
k ustavičné práci, práci na přesvědčivé obhajobě, 
jíž mohlo být snad jedině množství, jelikož velcí 
autoři toho napsali mnoho a jejich mohutnost, 
jejíž význam spatřoval Vladimír nikoliv ve 
schopnosti, ale kvantitě, zastiňovala jeho vlastní 
dílo. 

Takto osvobozen od mrhání časem v tom 
pracovním tichu Vladimír přeměňoval, když 
pršelo. 

Dnes dvacet stran. Přinejmenším dvacet. 
Stránky jako fazole. Přesypávat z misky do 
misky. 

Dílo je krajina, je rozlehlá zahrada s vysokými 
stromy a okrasným ptactvem. 

Je potřeba ji zalévat. Fazole naklíčí, stromy 
vyrostou. Ptactvo zakrouží nad tou nádherou 
a stromy povýší na monumenty. 

Zušlechtí to havraní sídlo mezi sdruženými 
hnízdy jiřiček na jedno z jeho vlastních gest, na 
zázemí i gesto autorské, na sémantický prvek 
vprostřed bezvýznamné poválečné zástavby.  

Autor a jeho svět, jeho obydlí, místo, které se 
podílí na jeho autorství. Dílo, které se podílí na 
významu jeho příbytku, udává mu smysl.

Autor bydlí, autor píše. 
Autor je alchymista.
Autor má své zázemí.
Autor je nemocný.
Autor se léčí.
Autor se rozpadá pod tíhou svého nezdraví, 

zatímco ono především z něj udělalo autora.

(...)

***

V jeho knihovně stálo seřazené značné množství 
knih, které Vladimír nikdy nečetl. Jakožto autor 
zastával názor, že jedině tak má alespoň mizivou 
šanci zůstat ve svém písemném projevu originál-
ním, jestliže o knihách, které vlastnil on nebo 
jeho otec, nevěděl více, než co mu sdělili při 
hodinách mateřštiny. Stačilo mu povědomí a toto 
povědomí o knihách vládlo jeho vědomím, takže 
nezřídka nabýval dojmu, že všechny ty knihy zná. 

Charakteristika, která se nese od čtenáře ke 
čtenáři, charakteristika, která se titul od titulu 
ustálila v rámci diskuse o literatuře, byla dle 
Vladimíra tím jediným, co si zaslouží pozornost. 

Jen těžko snášel výtky směřované na své 
autorství, na svou omezenost. Řeči, že psaní, to 
pravé psaní, je umožněno především znalostmi, 
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ustavičným vzděláváním sebe samého, zkuše-
nostmi a četbou, ho naplňovaly hněvem. Hněval 
se na ty, kteří mu takto, setrvávajíce v nevědo-
mosti, nactiutrhali. Pro něj to byly křivdy. Cílené 
zastrašování z pera starých, jistých autorů, 
zastrašování mladé literatury ve strachu z kon-
kurenceschopných tvůrců. Bylo to, jako by si 
přihřívali vlastní nedochucenou omáčku.

Nejen forma, ale i obsah a psaní vůbec, fabule 
i syžet se vznáší před očima, levituje a na první 
pohled je skandálem. Zvláště pak anarchická 
forma je asociální. Když je zvláštní vzhledem 
k době a k lidem, ať už jakýmkoliv způsobem, je 
samotou. Myšlenka, kterou podobným způsobem 
formuloval ve stejné době jakýsi francouzský 
sémiolog, by jistě Vladimíra pobavila. Nejspíše 
by se mu stala novým vysvětlením samoty, do níž 
byl uvržen. Jeho psaní, jeho forma jistě byly 
zvláštní, možná k lidem, možná k době, nicméně 
byly zvláštní a význačné, přinejmenším svou 
ohromující expanzivitou.

Vladimír rád dezinterpretoval. Měl za to, že 
jedině tak vznikají nové otázky, nové pohledy, 
jedině tak mohou texty žít, jestliže je lze vzít, 
roztrhat a jednotlivé kousky nastavovat zraku 
tak, aby odpovídaly situaci, vrhaly ji do nového 
rozvrhu. Mnohdy bývá kontext tím největším 
řetězem, který svazuje potenciál napsaného. 

Není-li kontextu, lze se znovu ptát a odpovědi 
nalézat mimo rámec. Dezinterpretace je počátek, 
je důvod k revizi, je její součástí a esenciální 
podmínkou. 

Vladimír měl rád univerzální, ale univerzál-
nímu byl ke své smůle lhostejný.

***

Myšlení i psaní je významem opatřený čas.
Nebylo-li možné psát, bylo nutno o psaní 

alespoň uvažovat. Nebyl-li Vladimír schopen 
uvažovat o čemkoliv, o čem by mohl nebo chtěl 
psát, uvrhl sebe tam, kde přibližující se domy za 
dlouhá léta vytvořily z rozlehlé zahrady poněkud 

stísněný dvorek. Zde nechával Vladimír ubíhat 
čas, který nebylo možné zužitkovat jinak, jelikož 
zde čas plynul rychleji a myšlenky odplývaly s ním.

Dvorky, které vznikly postupným stlačováním 
prostoru ulic, zahrad i prostranství, si zachová-
valy vlastnosti prostoru veřejného i intimního. 
Stály co do svého charakteru kdesi na pomezí 
pokojů a ulic, se čtyřmi stěnami bez stropů 
tvořily propadliště času a v tom propadlišti bylo 
cosi magického. 

Zde se Vladimír nořil do kalných vod svých 
představ. Toužil trestat za křivdy, jichž se na něm 
dopouštěli majitelé klíčů, a toužil být trestán za 
svou neslušnost, s jakou se jal je soudit. 

Zároveň byl však stíhán strachem.
Stačí pohyb. Stačí nůž. Pomyšlení, myšlenka, 

že v rukou svírá něco. 
Něco. 
Prozření, že právě toto. Toto něco vykonává 

trest smrtelný. Pomyšlení, že pouhé ruce jsou 
tím, co by mohlo. Že ruce jsou. Že rukou se 
nezbaví. Nezbaví se strachu, že může. Strachu, že 
je kdykoliv může použít. 

Vladimír se obával svého hněvu. Obával se 
ho víc než sám sebe, obával se, že jeho tělo a jeho 
touha, jeho hněv již dávno spředly něco. Něco 
proti jeho mysli. 

Uvrhl se do zahrady, aby nechal všechno od-
plynout, a strachoval se, že je to příliš hluboko. 

Musí mluvit. Musí chodit, jako by měl svázané 
ruce. Vědom si svého zajetí, které mu působilo 
bolest, přál si tím hlouběji pohroužit se do role 
zajatce, aby nesplatil, čeho se na něm dopustilo 
předurčení, a současně se vzpouzel vtíravé 
myšlence, že všechno splatil před časem. 

Seděl tiše na zemi a zády se opíral o sousední 
cihlovou zeď. Nad ním se tyčil jeho dům, do 
jehož útrob nebylo dáno okny zvenčí pohlédnout. 
Stejně jako muškáty v něm rozdmýchával nejisto-
tu, bázeň i pokušení a Vladimír si tolik přál zůstat 
zajatcem, jelikož věděl, že v roli vykonavatele 
trestu by jej pouze nepatrný pohyb dělil od 
zločinu. 
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trasa

Ručička hodinek se zakousla do třiadvacáté 
hodiny a Hubert se přistihoval, že proti své vůli 
upadá do spánku. A přitom to pro něj dřív nebýval 
nikterak pozdní čas. Cítil se být nočním ptákem, 
dlouho do noci kradl minuty pro záležitosti 
a činnosti, které jinak nestíhal. Zejména se 
jednalo o milovanou četbu. Těšil se na příběhy, 
které mu přinášela noc a odpíral den, příjemné 
bylo přijímat a rozvíjet inspirace a nechat se 
unášet vyvolávanými představami; hřejivé pocity 
působil hladivý dotek listovaných stránek. 
Nemůže si pomoci, ale rád nasával i vůni papíru. 
Někdy v ní cítil i zvláštní pach staroby. Stávalo 
se, že podobné vjemy dokonce předstihly barvitý 
děj. Také ho přitahovaly formáty. Ty malé, třeba 
kolibří, probouzely ovzduší intimity, velké, 
neskladné jako by hlásily zdání monumentality. 
Knihy mu prostě formovaly jiný svět, přitažlivý 
a bohatý, plný kouzel a čárů. Byl pyšný na to, že 
vede dialog se spisovateli celého světa. Dával jim 
otázky přesahující rámec jeho běžné existence. 
Bez nich by vlastně nepoznal, co vše se na naší 
zeměkouli může stát.

Jenomže s věkem se hlásí i únava, která dokon-
ce oslepuje oči a utlumuje mysl. Hubertovi se teď 
často roztančí písmena a utíkají mu ze stránek. 
Boří se věty. Sice se je snaží znovu poskládat 

a zopakovat, ale to bývá spíš námaha než zážitek. 
Pravda, zpočátku si namlouval, že tímto nechtě-
ným postupem získává nové významy. Hloupost. 
To je nejspíš jakýsi ochranný manévr. Dalším je 
víra v nový význam návratu. Předstírá, že přeru-
šovaná četba volně plynoucích řádek skládá další 
souvislosti, o nichž ani autor sám nic neví. Hubert 
nenávidí nechtěný spánek, byť si to všelijak 
omlouvá, jak jsme si řekli, a snaží se s ním i bojo-
vat. Třeba tím, že chvilkami putuje s otevřenou 
knihou pokojem a chůze zabraňuje usnutí. Zrak, 
zabořený do svazku, ho co chvíli vychýlí z dráhy. 
Stane se, že zakopne. Nebo zvalchuje koberec. 
I bytelnou vázu s obměňovanými květinami – 
přátelskými dary – málem porazil. Podstupuje 
vlastně docela zajímavou trasu. Oceňuje v těch 
domácích horách věci, které ve dne lhostejně 
míjí. Příležitostně s nimi dokonce zapřádá řeč. 
I tohle tedy způsobují knížky. A věk. Stáří nám 
mixuje všechno dohromady. No, zároveň nerad 
přiznává, že čistotu papíru někdy nepatřičně 
potřísní třeba nápojem, který stupňuje rozkoš 
z volně prožívané chvilky. Červené skvrny pak 
výstražně blikají jako semafor na nebezpečné 
křižovatce. A jako rozsévač zrn po polích trousí 
poznámky na okrajích odstavců. Namlouvá si, že 
tak musí činit, když jeho emoce přetečou a vyvalí 
se z řeky vypravování a on je nedokáže zahradit. 
Koná to, co jiným vytýká. Nenávidí totiž tužkové 

Pomíjivost papíru

jan dVOřák

---------------------------------
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či perové vpisky v zapůjčených publikacích. 
Směje se jim a tvrdí, že vydávají svědectví o svých 
pisatelích. Většinou dokládají – že jsou blbci. 
A přesto shodně loupeží i on. Soustředěně rozvíjí 
text. Má zapotřebí náhlé polemiky. Nebo zaboří 
ostrý hrot do poddajné hmoty jen tak, z plezíru.

Z pobíhání okolo stolu ho někdy rozbolí nohy 
a ztěžknou ruce. Vnitřně ho dokonce odděluje 
od četby. Proto ho nazývá nadneseně věčným 
tréninkem. Je třeba z chůze učinit nejen hráz proti 
spánku, ale také ochranný val vzdorující celkově 
přívalu ochablosti a selhávání. Často pochodování 
provází zpěvem. Vybavuje si oblíbené písně 
a pasuje je na momentální náladu či atmosféru 
vyvolanou četbou. Aniž by si to uvědomoval, 
zároveň mu ty melodie dovolí kráčet proti proudu 
času. Spolu s nimi se mu vracejí konkrétní životní 
zážitky. Nezáměrně je rekapituluje. Hubert se 
noří do vzpomínek. Obklopují ho a naplňují 
radostí i smutkem. Někdy se ovšem rovněž pro-
línají s opouštěnou četbou. A tak se utváří zvlášt-
ní směsice s novými rozměry. Rozhraní mezi tím, 
co skutečně bylo, a tím, co je. Černá a bílá políčka 
na hře Život.

Černá Noc zkrátka neslouží jenom odpočinku. 
Lze tvrdit, že mu dokonce přináší širší škálu vjemů 
a prožitků než uspořádaný a pravidelně rozvrst-
vený bílý Den. Vítá i její pomalost. Svobodné 
plochy pro meditace.

Právě teď, poněkud unavený absolvovaným 
protispánkovým okruhem kolem stolu, zjistil 
Hubert zase vsedě, že během té cestičky přešel ze 
stránky 250 na 282. Děj, který se tu odehrál, byl 
završen skličujícími větami… Žíznivý Horatio se 
rozeběhl s konví pro vodu k poslední studni, ale 
zjistil, že i ta vyschla…

S nešťastnou vodou teď zmizely události 
minulé i přítomné, vsákly se do mozkové kůry 
a Hubert vnímal pouze usouženou tvář Horatio-
vu, která byla navzdory vyprahlé díře v zemi 
plná stékajících krůpějí potu. Skoro jezero vy-
pouklé čelo připomínalo. Vzdálené strázně toho 
chlapce na Huberta doléhaly s takovou intenzitou, 

jako by byl jejich bezprostředním svědkem. Ach, 
kolik podobných historií nastřádal v tomto nepříliš 
výrazném pokoji. Poctivě je prožíval – a přece 
tady nezanechávaly sebemenší stopy. Kolem 
trvaly jen koberce, stůl, židle, sekretář, police na 
knížky, křesla, park běžných věcí, sem tam naru-
šený vykřikující neobvyklostí, kterou si nejčastěji 
přivezl z cest nebo dostal darem. A každý z těch 
předmětů také odvíjel samostatnou kapitolu, 
tentokrát jeho života. Příležitostně či cíleně si je 
vybavoval a přemýšlel o nich. Samozřejmě tímto 
zaplněným prostorem procházeli rovněž lidé. 
Útržky jejich slov jsou tu ostatně přítomny. 
I nechtěně se někdy vracejí a zapojují se do nových 
významů. Žije na jakémsi trámu, zmítaném větry 
a vlnami, byť jeho pokoje jsou klidné a dobře 
utěsněné. Krajní body se tak vzájemně prostupují 
a ovlivňují Hubertovo vnímání. Nyní se ovšem 
nedovedl zbavit Horatiova přízraku. Pod jeho 
vlivem se šel dokonce přesvědčit, tryská-li voda 
z kohoutků a je-li jí dostatek. Mohl být bez obav. 
S chrochtáním se vyvalil mocný proud, nejprve 
trochu zabarvený dohněda – a pak už průhledný. 
Spásné vedení a nepřetržité pohodlí. Také Hubert 
však pamatuje hořké chvilky, kdy jim v létě na 
chalupě zmizela voda – a oni museli s baňkami 
pro novou k blízkému pramenu svaté Anny, jenž 
žil trvale. Nepohodlí a obtíže byly vyváženy 
slastnou chutí zázračné tekutiny. Hubert litoval, 
když mu při chůzi vodní zrno ukáplo a vteklo 
zpátky do země. Ani nestačilo vytvořit tmavší 
flíček. Ale co by dal Horatio za jistotu Pramene, 
která pro Hubertovu rodinu trvala, jakkoli vedro 
jinak zadusilo vodní duši.

A tak Hubert přemýšlel jako už tolikrát, má-li 
vůbec právo vnímat pocity dalekého hrdiny, 
když si může dokonce kdykoli dopřát lázeň 
a vybírat čiré i barevné nápoje. Znepokojilo ho 
jeho uvažování, kterému v poslední době podlé-
hal. Odpoutával se od děje knížek, nevychutná-
val peripetie snované autory, spíš jen přijímal 
různé podněty a na jejich základech si konstruoval 
zvláštní svět, poskládaný z fiktivních i reálných 
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příběhů a úvah. Skákal moudrým hlavám do 
řeči, všelijak vplétal – třeba i do nepatřičných 
míst – své poznání, uzurpoval si dominantní 
postavení a relativizoval to, k čemu většinou po 
strastiplném putování dospěli.

Jako by četl, pozoroval a žil zároveň.
Proto Hubert opět vstává a vrací se na vycho-

zenou trasu, která již dávno nemá pouze relaxační 
účinek. V ruce mu praskají další stránky, objevují 
se další strázně, bolesti, nové osoby, Horatio 
postupně mizí. Zdá se, že ztratil chuť bojovat 
s vyprahlou zemí. A vydává se do spásných 
promodralých a provlhčených dálek, o nichž ví, 
že existují. Jeho pouť však už není zachycena, 
zřejmě přestala spisovatele zajímat. Hubert je 
zklamaný. Potřeboval by ho sledovat dál. Hoch 

podle něj pouze utekl, a tím zradil čin. Jenomže, 
jak může něco takového hodnotit on, bdící 
chodec, v zátiší pokoje?! Ten, který pouze čte…

Prázdné kilometry prošlapané jen kvůli 
tomu, aby neusnul.

Hubert se chvěje a srdce má skoro v krku.
Potom se zapotácí, řítí se k zemi a ochablou 

rukou smete rozečtenou knihu.
Stránky poletují jako divocí ptáci. Hubert 

tápavě zastaví jejich let, ale jaké objevil místo, už 
není s to zjistit. Hlava se mu roztočila, zrak ztratil 
ostrost.

A pak si vybavil věty. Jedny z těch tisíců.
Čas pokračoval v chůzi. Všichni se mu postavili 

do cesty, ale nikdo ho nedokázal zastavit. Proto 
zanechali pošetilé činnosti a šli na chvíli zase žít…

Pomíjivost papíru

Onehdy jsem přece jen nalezl hledané album, ale 
po jeho otevření se na mě sesypal příliv osvobo-
zených fotografií a kopce rozpadlého – původně 
dost tvrdého – papíru, do něhož byly dřív snímky, 
přichycené průhlednými růžky, vkládány a jeden 
po druhém popsány…

Teď ovšem důležité údaje zmizely a v náručí 
se mi válely zpřeházené obrázky, koupané v kaši 
nepevných, drtících se úlomků…

Zachycené výjevy a objekty byly někdy z třicá-
tých let dvacátého století…

Jejich původně stanovený řád se rozpadl…
A na jednom televizním kanálu se zatím 

reprízovalo Truffautovo a Bradburyho varovné 
proroctví 451 stupňů Fahrenheita…

Primitivní, zmechanizovaní „hasiči“ se v něm 
snaží ohněm vymazat paměť lidstva zachycenou 
v knihách…

Na velkých haldách se válejí díla zásadních 
tvůrců, proměňovaná v popel…

Film končí překrásnou scénou-nadějí…

Navzdory šílené zkáze se vytvoří ostrůvek za-
chránců, kteří si do paměti vtisknou destruované 
texty, a tím je trvale zachovají a mohou předávat 
– až do své smrti. A stále hledat následníky…

A tak vidíme v impresionisticky pojatém 
výjevu bloudící jedince-knihy, symbolizující už 
svým zjevem a pronášenými citáty „zachované“ 
opusy…

Přesto se mě zmocnila úzkost, která trvala 
dobrých deset dnů…

Musel jsem pořád myslet na špalír zvláštních 
postav, zatímco jsem potkával jedince, o nichž 
jsem nemohl vědět, nosí-li si v paměti vůbec 
nějaké sdělení…

Ke všemu řádily v poslední době silné větry, 
které rozháněly nafouklé černé mraky a metaly 
chodcům prach do očí…

V sobotu bůhvíproč zapálil soused Raušer 
uťaté větve stromů, které mu způsobovaly nežá-
doucí stín, a pak zoufale pozoroval, jak se oheň 
šíří z vymezeného prostoru…

To jsem nechtěl, naříkal, zatímco já duchapří-
tomně zavolal hasiče, přestože jsem se bál, aby 
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nepronikli do mého domu a nezaútočili na 
knihy…

Měl jste z pekla štěstí, povídali dobrodušní 
chlapíci, když plameny vydýchly naposled, a večer 
mi přinesl pan Raušer z vděčnosti láhev koňaku…

Mohli jsme být bez střechy nad hlavou, 
bědoval nad skleničkou…

Vlastně celá ulička! Naráz spousty ubožáků…
Ve své katastrofické vizi vypočítával, co všechno 

by náhle zaniklo, ale knihy se v ní neobjevily. Ani 
žádné nevlastnil…

Kolik požárů vzplálo ve stejné chvíli na světě…
Kolik uhořelo lidí…
A těch knih…
Ne, nemohu myslet jenom na zánik…
Rozhodl jsem se, že o dovolené navštívím 

některé z nejbližších příbuzných, inspirovalo mě 
k tomu rozpadlé album, ale když jsem si rekapi-
tuloval jejich řady, zjišťoval jsem, jak prořídly. 
Třicátého března loňského roku mi přišlo parte 
se jménem strýce Cyrila, který se urazil a přestal 
se mnou nadlouho mluvit, když jsem mu věnoval 
Havlíčkova Neviditelného, aniž bych tím chtěl 
cokoli demonstrovat. Neměl jsem žádný zlý úmysl, 
prostě jsem to pokládal za zajímavé, bránil jsem 
se naštvanému blízkému a s každým omluvným 
slovem začal celou záležitost ještě víc rozmazávat…

Nesmířili jsme se a už nesmíříme… Je pozdě…
Když jsem po obřadu šel s ostatními pozůsta-

lými zavzpomínat na nebožtíka do blízké hospo-
dy, bál jsem se, aby někdo nepřipomněl tragiko-
mickou historku, ale mohl jsem být klidný, nikdo 
neznal žádného Havlíčkova neviditelného strýčka 
Cyrila…

A zřejmě by mě ani neposlouchali, kdybych 
jim citoval z knihy příslušné pasáže a hledal 
nějaké souvislosti…

Na našeho strýčka Cyrila se vzpomínalo jen 
v dobrém, také já přišel se svou troškou do mlýna, 
pouze přidrzlý Mireček z jedné příbuzenecké 
větve nutil přítomné dětičky, aby se raději prohá-
něly v smrdutém lokále, když přece dnes už 
mrtvého skoro neznaly…

A přijde čas, kdy většina stolovníků zmizí 
z tohoto světa – a poslední stopy strýčka Cyrila 
definitivně zaniknou. Každý, kdo by chtěl něco 
o něm vyprávět, bude i nebude mít pravdu… 

Pak že zánik neosvobozuje…
Večer jsem se ještě vrátil na hřbitov a prochá-

zel ho křížem krážem, letmo jsem míjel řady 
kdysi existujících lidí, z nichž zbyly dva základní 
údaje… 

Narození – úmrtí…
Případně nějaké doplňky, když to hodnost 

nebo neobvyklost žádala… Mezi Svobody, 
Hanzlíky, Ulrychy, Černými… jsem nalézal 
vládní rady, ředitele všeho možného, Marušku, 
která se jeden den zrodila a druhý skonala, 
správce panství, aviatika… dokonce i neúplné 
údaje o smrti u těch, co ještě žijí…

Ano, i opuštěné hrobečky jsem dále vypátral…
… Faktem je, že bohatneme každým novým 

setkáním, každou přečtenou řádkou…
Přemýšlel jsem, zda bych dokázal zařadit se 

do zástupu živých knih a převzít za některou 
odpovědnost… Nebo mít Truffautovu odvahu 
a věřit i v sílu filmového pásu, který by mohl 
rovněž vzplanout. Na svůj široký kruh výzev, 
meditací a příběhů měl vymezených pouhých 
dvaapadesát let života, zatímco Bradbury zemřel 
až po devadesátce a dávno předtím si uvědomil 
hrozivé limity lidstva v povídce o tom, jak slavný 
malíř vytvoří v písku na mořském břehu nepře-
konatelnou kresbu, kterou zakrátko vymažou 
navěky přicházející vlny přílivu… Lidský duch, 
byť sebegeniálnější, prohrává v souboji s příro-
dou… Čí jsou všechny ty nalezené kosti, neroze-
znatelně si podobné…

Maminka bývala zvyklá číst znovu známé 
svazky a ještě po dobrých sto stranách tvrdit, že 
se s nimi setkává poprvé… Teprve pak znejistěla 
a připustila, že už někdy mezi stvořená slova vstou-
pila. Celá vzrušená to dokazovala reprodukcí 
povědomých citátů… Radovala se, že se potkává 
s přáteli, smutnila, že jí selhává paměť…



171

TexTáž

Když jsem byl malý kluk, vymaloval jsem na 
velké čtvrtce plot a rozhodl se, že dovnitř vytvoře-
ného prostoru budu dále doplňovat předměty, 
věci, jevy, lidi, s nimiž se postupně seznámím…

V zajetí se objevila kostra kola, následovaly 
nejrůznější hračky, hezká houpací lavička zářila 
ostrou zelení, v jednom rohu ležel zvědavý 
dalekohled, mezi tou směsicí se prodírali hoši, 
zařadil jsem k nim i sebe sama, vznikl jakýsi 
autoportrét…

Bezděčně jsem vytvořil svůj vstup do světa – 
rád se k té naivní kompozici vracím, protože 
každá kresbička probouzí nejrůznější asociace…

Prvotní představy…
V době, kdy jsem se teprve učil prostřednic-

tvím písmen poznávat slova, mi četl knihy nej-
častěji dědeček… Nevzrušivě, spíš věcně, někdy 
si nad textem zadřímal a leccos podstatného by 
vypustil, kdybych ho nekontroloval…

Přeskakuješ, vytýkal jsem mu, když rozstřiho-
val příběhy do nesrozumitelnosti…

Že máš ale pamatováka, konstatoval v dobrém 
a obdivoval mou schopnost zapamatovat si obsah 
stránek…

… Vlastně jsem byl tehdy i já nositelem 
a uchovávatelem předávaných historek…

Když dědeček už neopouštěl postel, zpestřo-
val jsem mu dlouhé chvíle četbou, jako on kdysi 
mně. Jenomže stačilo několik vět – a usínal. 
Nořil se do snů, které kombinoval s reproduko-
vanými úryvky. Ale se zlou jsem se potázal, když 
jsem umlkl. Proč mlčíš? Zlobil se. Pokračuj. 
Musíš… Pochopil jsem, že mu nezáleželo na 
tom, co vstřebával, potřeboval spíš slyšet blízký 
hlas…

… Přelouskal jsem až do této doby hezkou 
řádku knížek – střídaly se údobí, kdy jsem přímo 
fanaticky zhltl, co mi pod ruku přišlo, s náhlou 
čtenářskou abstinencí… Většinou jsem si je 
nezapamatoval v celistvosti, vryly se mi spíš 
výrazné úryvky, nahodilé scény, poznané posta-
vy, blízká místa… Kombinovaly se a vstupovaly 
do mého života v nečekaných souvislostech…

… Svůj vztah jsem si k nim budoval podle 
svých potřeb…

Přece jen mě na stará kolena postihlo stěho-
vání. Svobodný a bezdětný jsem nemohl udržet 
nákladný a rozlehlý byt, dědictví po rodičích, 
takže jsem musel zúžit prostor a vyřadit nemilo-
srdně i spousty drahých předmětů – a pochopi-
telně rovněž knih…

Strašná práce…
Katovská…
A nekonečná…
Kromě toho nutné vyřazování svazků připo-

mínalo spíš smutné loučení. Chvějícími se prsty 
jsem hladil papír, zrak putoval po stránkách, 
zastavoval se u zvlášť milých – a často zatržených 
– partií. Přemýšlel jsem o všem možném, také 
mi vyvstaly okolnosti a souvislosti, za nichž jsem 
jednotlivé knihy získal – a přečetl. Narazil jsem 
ovšem i na díla nepřečtená nebo nedočtená. 
Marně jsem věřil, že i s nimi se jednou vyrov-
nám, jenomže čím jsem byl starší, tím víc mě 
tísnilo pomyšlení, že jeden lidský život, byť 
sebedelší, je příliš krátký na poznání nekoneč-
ných řad a zástupů knih, vršících se po staletí…

Sotva jsem si to posléze postupně uvědomil, 
bedlivě jsem zvažoval, co bych ještě rozhodně 
měl poznat a bez čeho se naopak obejdu…

Člověk je strašně pošetilý, viďte?
Jak může o něčem rozhodovat, když to nezná? 

Mnohokrát jsem se přesvědčil, že mně připadaly 
zbytečné knihy favorizované, zatímco mě nadchly 
naproti tomu ty kacéřované a zapomínané…

… Nosit si v paměti jednu jedinou knihu, 
proměnit se v ni…

V blízkosti mého starého bytu, z něhož jsem 
se tedy přece jen nakonec přestěhoval a statečně 
zvládl náročnou selekci, je nevelký parčík, který 
několikrát měnil svou podobu, až posléze počal 
úplně chátrat, pásma stromů a keřů přerostla, 
pěšiny se rozbahňují a dřevěné lavičky rozpadají. 
Navzdory tomu miluji sivé místo, v němž 
pravidelně usedám na dřevěné prkno, poseté 
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vrytými jmény a nápisy, pod ozdobnou břízkou 
se splývavými větvemi. Nevadí mi ani poletující 
pyly, které ženou slzy do očí…

Nyní bydlím už hezkou řádku kilometrů od 
tohoto vlastně nevábného prostůrku – a táhne 
mě to zpět…

Pochopil jsem, že minulosti neutečeš, i kdyby 
ses přesunul na druhý konec světa a ocitl se 
v docela neznámých končinách…

Mluvím vlastně rovněž o výchozím bodu, 
u kterého všechno začíná…

V parku zažívám dvojí vnímání, provázené 
dvojím viděním. S otevřenýma očima přijímám 
probíhající realitu, pozoruji sporadicky prochá-
zející chodce – od maminek s miminy až k nalo-
meným ohůlkovaným starcům, slyším ptačí 
koncerty a symfonie rozechvěných listů, neutí-
kám od rozsetých dešťových kapek, neboť i ony 
mi vracejí třeba obrázek prudké bouře, která mě 
tu zastihla v pětapadesátém roce dvacátého 
století a při níž jsem se strachem sledoval úder 
blesku do štíhlého topolu a byl svědkem jeho 
umírání. Co čumíš? Štěkne na mě odulý muží-
ček, který sprchou moči zavaluje keře a ne a ne ji 
zastavit. Ten člověk má v sobě moře, napadne 
mě, a on ho nechá kolkolem rozlít. Pak rejdí 
úzkou pěšinou mladík na kolečkových bruslích 
a místo toho, aby ulehčeně vydychoval, žmoulá 
doutnající cigaretu… Kupí se bezvýznamné 
momentky, vrší se jedna za druhou, malý park 
a malý svět, přistřižený na mé míry. Zvlášť když 
zaútočí přidrzlé slunce na unavený zrak, mizím 
i já do snů – a tu v nich pojednou počnou 
existovat paralelní světy, bližší mým přáním 
a touhám než tomu, co kdysi bylo… A park se 
vznese, míří někam k mračnům, až v jejich 
útrobách zmizí…

… Jsem hrozně rád, že do tohoto tajemství 
nikdo nepronikne…

… Vždycky jde o nějakou perspektivu…
Bojím se, že nutným vyřazováním knih při 

stěhování jsem se vlastně podobal hasičům-

ničitelům. Že je to absurdní? Abych aspoň 
částečně uklidnil své rozjitřené svědomí, rozhodl 
jsem se na sebe vzít úkol stát se /a tím ji uchovat/ 
jednou knihou a podstoupit krkolomnou pouť 
jejího zaznamenávání do paměti – slovo od 
slova…

A tak jsem sáhl po Proustovi, objeviteli 
„ztraceného času“, vyděšený sice stovkami stran 
nakupených přede mnou, ale zároveň zvědavý na 
jejich významy, které mně dříve unikaly…

Podotýkám, že jsem pak prvý díl té knihy 
nosil stále s sebou – i když jsem třeba věděl, že 
do ní nebudu moci nahlédnout. Ale i při různých 
návštěvách jsem na ni bezděčně zaváděl řeč…

Byl jsem prostě přesvědčen, že je to i stálá její 
přítomnost, která formuje můj vztah k ní…

Musím říct, že následující údobí mého života, 
které bych nazval nejspíše parafrází Proustova 
titulu „poznáváním ztraceného času“, připomí-
nalo zoufalou plavbu nekonečným mořem. Jako 
bych měl před sebou plochu, která vlastně nikdy 
nezačíná – ani nekončí. Prostě JE…

„Dlouho jsem chodil brzy spát. Někdy, sotva 
jsem zhasil svíčku, zavíraly se mi oči tak rychle, 
že jsem neměl čas si říci: Usínám. A půl hodiny 
nato mě probouzela myšlenka, že je čas hledět 
usnout; chtěl jsem odložit svazek, který jsem, jak 
se mi zdálo, ještě držel v rukou, a sfouknout 
světlo; ve spánku jsem nepřestal uvažovat o tom, 
co jsem právě přečetl, ale ty úvahy měly trochu 
zvláštní podobu; připadalo mi, že jsem já sám to, 
o čem pojednávala má četba: kostel, kvartet, 
soupeřství Františka I. a Karla V. …“

Hned prvé věty až obdivuhodně ladily 
s povahou mého prožívání, stačilo jen nahradit 
reálie, čímž by se samozřejmě mnoho nezměni-
lo, a jinak ponechat proud myšlenek plynout 
v jeho zachycené podobě…

A tak to pokračovalo dál a dál – stránky se 
proměňovaly v kilometry vod, odrážející miho-
tavé obrázky, připomínající i můj život /nebo 
řekněme – život vůbec…/…
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Jak plynul čas, začal jsem se postupně odvra-
cet od přesného doslovného záznamu textu 
v paměti, spíš jsem přijímal jeho podněty…

Nechal jsem se inspirovat…
Samozřejmě jsem pochopil, že i ten uchová-

vatel, který se naučil ty stovky stran knihy-
odkazu, se nikdy nestal Proustem…

Takže jsem, osvobozený, šel včera nějakou 
ulicí a potkával lidi, jejichž tváře mi byly známé 
– až jsem z toho znervózněl. 

My jsme se už někde viděli, vyhrkl jsem na 
jednoho z chodců…

Shovívavě na mě pohlédl.
Myslíte? A kde?!
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komiks
stanislav růžička
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Matinka uvařila zase ten svůj guláš. Cibule a vajíč-
ko natvrdo navrch. Kupovaný knedlík. Pak čaj 
a máčený linecký pacičky. Z fotek je nadšená 
a prosí, jestli bych je uložil do jejího počítače, aby 
si je pak mohla ještě jednou v klidu prohlédnout. 

To samozřejmě není problém. Ani pověsit ke 
stropu bambusová cinkrlata z letištního marketu. 

„Jste velmi šikovný,“ chválí mě a podstrkuje 
poslední lineckou pacičku. O penězích ani slovo. 
Monika posílá už třetí esemesku. Jsme ve fázi, 
kdy e-mailové dopisování přechází do osobnější-
ho a operativnějšího rázu za pomoci mobilu. 

Píšu levým palcem zprávu a přitom sleduju 
konverzaci, abych případně včas zareagoval. 
Mám obchodní jednání, ozvu se, hned jak to bude 
možné. Těším se na tvůj sluníčkový úsměv. Jarmil.

Další pípnutí. Marcelka. Pro Boženku je určený 
stejný text, odsýpá to, jen dopisuju ještě vzkaz, 
aby za mě podrbala svého pejsánka za oušky. 

Holky sklízejí nádobí a odcházejí do kuchyně. 
Ozývá se cinkání. Slyším Pusinku, jak mámě líčí 
zážitky z cest. Vidím jejich siluety za prosklenými 
kuchyňskými dveřmi. Můžu se porozhlédnout. 
Tady jdu do finále. Matinka si hraje na pořád-
nou, ale zlatý řetízek a snubní prstýnek válí 
v pozlaceným hrnku na polici sekretáře. Masivní 
prsten s akvamarínem, který si podle Pusinky 
prý šetří, aby si ho neodřela, má položený vedle 
televize. Jestli kámen není syntetický, dal by se 

slušně střelit. Tři zlatý kousky, alespoň to. 
Nevšiml jsem si, jestli tenhle snubák nosí. Už se 
ani neleskne, ale zlato to je, punc má. Taky si 
tam nemusela dávat rýt monogramy a datum 
svatby, hůř se to prodává. Měla by tu někde mít 
ještě zašitý jeden po manželovi. Matinku neod-
haduju na to, že ho z piety nosí na řetízku na srdci 
pod oblečením. 

Holky si v kuchyni ještě švitoří, ale cinkot 
nádobí ustává. Ještě že tady mají zvyk mýt a uklí-
zet nádobí hned po jídle. Musím je zkontrolovat. 
Vcházím do kuchyně. „Mohl bych poprosit o to 
vaše výborné kafíčko?“

Matinka se lekla a chytla se za srdce. „Vůbec 
jsem vás neslyšela.“ 

Musím si na to dát příště pozor a mluvit už 
ode dveří a ne si stoupnout rovnou za její záda. 
Už to není žádná mladice, aby se mi tu holka 
nesložila.

„Jarmil je takový tichošlápek,“ líbá mě Pusinka 
před matinkou a hned napouští vodu do konvice. 

„Prosím si tu, jak umíte jenom vy dvě, se 
skořicí.“

Matinka se tetelí stejně jako Pusinka. Bouchá 
lednicí a hledá šlehačku. Ta jejich rádoby rychlo-
varná konvice za pár šuntů z nějaký výhodný 
prodejní akce naštěstí není až tak rychlovarná. 
Získal jsem několik minut. Vracím se do pokoje. 
Musím si připravit terén. Kde tahle dáma bez 

Odkladiště náručí
ukázka z připravované knihy Odkladiště náručí

iVa tajOVská

---------------------------------
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fantazie má schovku na doklady a další doku-
menty? Nemělo by to být složitý. Tipuju, že v lož-
nici někde v okolí počítače. Na ženskou v nepro-
dyšné umělohmotné halence, s trvalou a téměř 
do masa vystříhanými nehty je celkem pokroková, 
má internetový bankovnictví. Pusinka vyprávěla, 
jak jí ho musela pomoct založit, protože se máma 
sama nechytala. Nedivil bych se, kdyby heslo 
měla napsaný na samolepce a přilepený na hraně 
pracovního stolu. Nebo z rubový strany pracovní 
desky. Kdoví, jestli jí na účtu ještě něco zůstalo. 
Zatím je taktní, ani za zády Pusinky ke mně 
neodeslala neverbální dotaz, jak je to s vracením. 
Zítra jí zavolám. Pokud mě do tý doby nenapad-
ne něco lepšího, nasadím do hry těžký zranění 
mýho obchodního partnera při autonehodě těsně 
před tím, než mi stačil v hotovosti dovézt peníze. 
S prosebným dodatkem, aby Zuzance nic 
neříkala, určitě by jí to rozrušilo, je tak citlivá…

Á, matinku jsem podcenil. Žádná viditelná 
hesla u počítače. A mobil schovaný. Nad note-
bookem má šanony. Smůla, už nemám čas. Budu 
muset dostat Pusinku na milostnou schůzku do 
tohohle kvartýru. Nepochybuju o tom, že kočič-
ka uslyší na to, že mi chybí, jak jsme se milovali 
každý den na jiným místě a teď toužím být s ní 
někde jinde, než jen v našem neinspirujícím 
podnájmu. Je schopná mámu poslat i do kina. 

Matinka šanony nemá označený. Doufám, že 
tam nebudou jen vyúčtování, složenky a pojistky. 
Nikam nejezdí, ani kytky nepotřebuje zalévat, 
drží se jen v práci nebo doma. Na téma klíčů od 
jejího bytu se mi ještě nepodařilo stočit řeč. 
Prohledal jsem Pusinčin podnájem, ale nenašel je. 
Dneska večer na tom zapracuju. Varianta použití 
klíčů by byla výhodnější a rychlejší, ušetřil bych 
si jedno ulopocené milování v tomhle kvartýru. 
Nakročil jsem do finále, moje mise tady, u holek 
Mlatečkových, se chýlí ke konci. 

Chystám se na další, Monika je už slušně roz-
pracovaná. V noci mi psala, že její rodina vlastní 
a pronajímá obchodní komplex v Českých 
Budějovicích. Paběrkování mě už vysiluje. Jenže 

tam zatím nemám zajištěný bydlení. Monička 
ještě na můj „luxusní vytopený byt“ adekvátně 
nezareagovala. Ale utěšuje mě tak soucitně 
a intenzivně, že je to jen otázka času.

Vedle sedací soupravy s nevkusnými kožeši-
novými přehozy se povaluje kabelka. Popraskaná, 
koženková hrůza někde z minulýho století. 
Kontroluju siluety. Jsou nakročený proti sobě 
a povídají si. V peněžence má Matinka jen dvě 
stokoruny a spoustu drobných. Beru alespoň 
kovovou padesátku a dvě dvacky. Žádná sláva, 
alespoň něco. Pozval jsem Pusinku na odpolední 
procházku do čokoládovny. Doufám, že se tady 
dostatečně zaplácla lineckými pacičkami a nebude 
k horký čokoládě něco chtít. Kdyby se v čokolá-
dovně příliš zakoukala do skleněný vitríny se 
zákusky, budu se muset zahledět na její břicho. 
Když sedí, vylézá jí záhyb. Dobře o něm ví a snaží 
se vedle mě sedět vzpřímeně. Skoro nedýchá. 
Říkám jí, že má nejrovnější bříško ve střední 
Evropě a že se mi nechce uvěřit, že nechodí do 
posilovny. „To já bych měl,“ poplácávám se po 
svým a Pusinka bez vlastních nápadů a fantazie 
papouškuje cosi o nejpevnějším mužském 
středoevropském břiše. 

Holky se vracejí z kuchyně. Na tácku pyšně 
nesou tři vysoký sklenice s kávou, ze kterých 
odkapává šlehačka. Určitě ze spreje. S tímhle 
moc velkou parádu nenadělají, odhaduju, že mě 
budou nutit, abych kávičku vypil rychle. 

„Tak povídejte,“ matinka se na nás povzbudivě 
dívá. Obšírně začínám a Pusinka občas vstoupí 
do mýho vyprávění s nepodstatným detailem. 
Matinka hltá každý moje slovo. Určitě si sama 
sebe představuje v rudým bouráku, jak s nějakým 
zazobaným chlápkem kopíruje východní pobřeží, 
každý následující den sundává kusy oblečení, aby 
si na jihu kousek od mexických hranic navlíkla 
plavky. Zasněně šťouchá do bambusovýho cingr-
látka, který jsem jí před chvílí zavěsil, a vidí se 
tam, kde byla její dcerunka. Objímá si ji kolem 
ramen a tiskne k sobě. 
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Odkapává z ní pýcha, jakoby její holka při-
nejmenším objevila Ameriku. Vlastně ji objevila.

     
***

Do prdele! Tak děvenky se zmobilizovaly! Nány. 
Před odjezdem se mi podařily odchytit a zablo-
kovat tři moje profily na seznamovacích portá-
lech, kde se už některý zhrzenkyně emočně 
vyblinkávaly. Že se holky dají dohromady, to 
jsem fakt neodhadl. Měl jsem se na tu Ameriku 
vykašlat, ztratil jsem čas a náskok. Do prdele, do 
prdele, vždycky jsem byl tak opatrný, aby mi 
něco podstatnýho neuteklo. Ale s tímhle bych 
stejně nic neudělal, tohle nezneškodním. Tak to 
se mi to podnikání pěkně komplikuje. Zatracený 
internet. Vydatně pomáhal, teď mi začíná kazit 
kšefty. Už budu muset pracovat jen s tupými 
nánami nebo starými matronami, který neumí 
na počítači. 

Čtu už potřetí:

SETKALI JSTE SE S NĚKÝM, KDO SE VÁS 
SNAŽIL OŠÁLIT NEBO OBELHAT? STALI 
JSTE SE SAMI OBĚTÍ PODVODU? PODĚLTE 
SE S VAŠIMI OSOBNÍMI ZKUŠENOSTMI.
NENECHME PODVODNÍKY VYHRÁT!

Upozornění
Sňatkový podvodník Jarmil Šedivý
Dobrý den, chci nahlásit sňatkového podvodní-
ka. Jarmil Šedivý, 33 let. Pohybuje se po celé 
Praze a dokonce i na Slovensku. Hledá ženy na 
seznamkách, píše si s nimi emaily, sms zprávy, 
následuje kafíčko, nastěhování k ženě domu a 
společná cesta životem. Hraje hodného, starostli-
vého partnera. Okamžitě plánuje růžovou 
budoucnost typu sňatek, rodina, domeček, 
společné podnikání. Důvěřivé ženy lehce naletí a 
pustí do společného života spousty peněz na 
společný domeček, podnikání a podobné 
výmysly. Zkouší triky jako „Ztratil jsem 

peněženku, nemám ani korunu.“ „Umřela mi 
maminka, nemám na pohřeb.“ „Potřebuji na 
zaplacení dluhu, jinak mě zavřou.“ Po nastěho-
vání k ženě do bytu je velmi pozorný a v její 
pracovní době sedí u počítače, vyhledává nové 
oběti a chodí s nimi po schůzkách. Je asi 180 cm 
vysoký, světlé vlasy, cca 80 kg, postava normální, 
světlé, modré oči, charismatický, důvěryhodný, 
působí velmi sympaticky. Nemá přátele a ani 
žádné zaměstnání. S sebou většinou nese jen 
jednu tašku značkového oblečení, víc nevlastní. 
Prosím všechny podvedené ženy tímto mužem 
ozvěte se mi! k.klofatova@seznam.cz

***

Ano, je to tak. Jarmil Šedivý je veliký podvodník 
a kandidát na rekordmana v počtu podvedených 
žen. Dávejte si pozor, abyste na něho nenarazili. 
Čekala by Vás ztráta celoživotních úspor, nesmír-
ná citová újma a především obrovské zklamání 
nad tím, jak je vůbec možné, že takový lidský 
odpad stále chodí po svobodě.

***

Působí velmi seriozně, je šarmantní, přesvědčivý, 
tak dámy pozor. Je schopen do svých aktivit 
zahrnout i rodinné příslušníky svých obětí a i ty 
podvést nebo okrást taky.

***

Jarmil Sedivy „pracoval“ rovnako i na Slovensku, 
okradol ma i mojho otca. Mali sme loni mediaciu, 
teda mimosudne vyrovnanie. Ku vsetkemu sa 
priznal priamo pred nami a podpisal papier, ze 
vsetko do jedneho mesiaca vrati. Ktovie na zaklade 
coho, ci si robi statistiku toho, ako rychlo sa mu 
podari niekoho okradnut alebo oklamat. 
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***

S podvodníkem Jarmilem Šedivým jsem 
bohužel měla také špatnou zkušenost. Je to smutné, 
ale svým způsobem se mi ulevilo, když teď už 
vím, že jsem nebyla sama, která naletěla tomu 
rádoby „slušňákovi“.

***

Taky jsem s ním měla tu „čest“. Nastěhoval se 
k nám po krátké známosti přes seznamovací 
portál. Líbil se i mým rodičům. Byl galantní. 
Pozorný. Působil ohromně seriózně a sympaticky. 
Moje malé neteře a synovec ho přímo milovali. 
Věšeli se na něj jako na vánoční stromeček. I náš 
pes z něj byl přímo hotový, doslova z něj učůrával 
blahem. On se snad musel spojit se samotným 
rohatým, když dokázal oblbnout i je. Pak že děti 
a psi mají tu správnou intuici a poznají dobrého 
člověka. Blbost. Přišla jsem jen o pár drobností, 
které nestojí za řeč. Když čtu příspěvky ostatních, 
tak už konečně chápu, proč Šeďák od nás tak 
rychle vypochodoval. Spakoval se brzo potom, 
když zjistil, že jsme si museli vzít půjčky na to, 
abychom vůbec udrželi náš statek v chodu. Strašně 
dlouho jsem se z toho nemohla vzpamatovat. 
Chytla jsem komplex, myslela jsem si, že jsem 
pro něj moc obyčejná, že mu smrdím chudobou, 
vesnicí a zvířaty. Místo toho mu smrděla jen 
zbytečná „práce“ a šel za lepším a výnosnějším. 

***

Vkládám odkaz na jeho nový profil: 
http://jarmil.citron.idnes.cz

***

A já odkaz na fota: 
http://romeozJarmilova.kosak.idnes.cz/ 

***

Jelikož pan Šedivý kope nožičkama, co to jde, 
zablokoval nám odkaz na citrón, vytvořila jsem 
něco lepšího. Kdo bude chtít, ať se mi ozve, a já 
ráda zašlu nový funkční odkaz: k.klofatova@
seznam.cz

***

Vytvořila jsem stránky „Fan club Jarmila Šedivé-
ho“ takže všichni, kteří máte zájem, ozvěte se. Ví 
někdo, jak je možný, že dávno nesedí? Podařilo 
se mi zjistit, že už měl 3 podmínky, přičemž loni 
spáchal další trestný čin v podmínce a dostal 
opět podmínku. Připadá vám to normální?

***

Kolem něj není nic normálního. Mimochodem – 
rozjel nové podnikání, bacha na něj –. Žrádlo 
pro domácí miláčky – http://sedivec.cz

***

Mám s ním také špatnou zkušenost. Na aukru 
prodával předmět, který stál 4 900 Kč. Vydražila 
jsem ho, zaplatila, ale zboží ani peníze jsem již 
neviděla. Už to řeším 4 měsíce a stále se nic 
neděje. Můžete mi poradit jak tento problém 
vyřešit? Díky. Jája.

***

Žila jsem s ním půl roku před 4 lety. Měli jsme se 
brát. Chodil se mnou dokonce na faru na 
přípravu na manželství. Týden před svatbou vzal 
mému otci kreditku a vybral mu z účtu peníze. 
Prozradily ho kamery. Peníze vrátil. Trestní 
oznámení jsme na něj nepodali. Ne proto, že ty 



179

TexTáž

peníze nakonec vrátil, ale kvůli ostudě, že jsme 
byli tak nekonečně blbí a nalítli mu. Měli jsme 
ho všichni rádi a doteďka jsme se z toho nedo-
stali. Nevíte někdo, kdy s těmi podvody začal? 
Lída

***

Cca před deseti lety, pošlu Ti jiný odkaz, sem ale 
ne, tady to Jarmil bude hlídat. Ozvi se na můj 
email – k. kobzanova@seznam.cz

***

Jen počkej, Kobzanko, taky se ti ozvu. Až budu 
mít víc času a klidu, pošlu ti dáreček. Zasloužíš si 
nějaký šikovný zavirovaný soubor, abys měla 
chvíli jiný starosti. 

Slepice, hlavně že když byly se mnou, mrous-
kaly na plný pecky. Vrněly a předly od rána do 
večera. Teď se mstí. Za svoji blbost. Budu muset 
zkontrolovat, jestli nemám v poště na trvalé 
adrese nějaký úřední pozdrav. Ty podmíněný 
tresty mám za podvody a padělání úředních listin. 
Z jednoho Belgičana jsem dostal necelý milión. 
Lámal to ze mě tři roky, pak mu ruply nervy. Jenže 
hošánkovi se to už těžko prokazovalo. Však mu 
ještě pár miliónů zůstalo, patří mu to, když byl 
vypatlaný a nechal si předkládat fiktivní doku-
menty týkající se zakládání společností k nákupu 
nemovitostí. Oháněl se dvěma tituly, přitom 
tahat za nos se nechal skoro celý rok. 

Ale žádná baba mě ještě nedostala. Raději drží 
hubu, jsou zdeptaný tak, že už nemají sílu to řešit. 
Neriskují, aby se někdo babral v tom, jak byly 
nekonečně tupý. Sakra, vlastně to už přestává 
platit.

Namále jsem měl před čtyřmi roky, když proti 
mně vyrukoval tatík Helen… ne Lidunky. Prachy 
jsem vrátil, když mě kamery u bankomatu naprás-
kaly. Ty ostatní, pokud se jim do toho nezapletly 
rodiny, zalezly a brečely si doma do polštáře.

Nejhorší jsou ti, kteří nepodali trestní ozná-
mení a snaží se to ze mě dostat jinak. Dělají to 
jen chlapi, se kterými jsem „podnikal“. Z těch 
mám lufta. A taky mě převezla ta Slovena s otčí-
mem, když na mě podali trestní oznámení. Už se 
to táhne rok a ještě to ani nepřišlo ke státnímu 
zastupitelstvu. Spolupracuju s vyšetřovateli, moc 
nezapírám, trochu mlžím, někdy předhodím pár 
matoucích polopravd, oddaluju, občas nějaká ta 
nemoc, když se mám dostavit k výslechu, pak 
čekám na právníka, který, jak jinak, se nedostavil, 
potom si udělám výron, pak to zase vrátí státní 
zástupkyně k dopracování… Čas, kličky a meze-
ry v zákonech, zmatky u policajtů včetně jejich 
propouštění v kombinaci s jejich neschopností 
a nezkušeností, to všechno jsou moji spřízněnci. 

To, co vidím na obrazovce, se mi ani trochu 
nelíbí. Takže novinka, hmm. Ubožačky poloano-
nymně zveřejnily svoji hloupost a začaly si se 
mnou vyřizovat účty přes klávesnici počítače. 
I kdyby se daly všechny dohromady a psaly od 
rána do večera do všech diskuzí, zakládaly si 
nový profily nebo si pronajaly někde stadion 
a tam by si bulely na rameni, je jim to k ničemu. 
Jediný, co mě štve je, že mi komplikují kšefty. Na 
aukru mě už zablokovali. Marcela se už neozvala. 
Nereaguje ani na esemesky. A na seznamce ani 
pod jinou identitou už dva týdny nemám žádný 
úlovek. Zbývá mi jen dodělat Pusinku a zapraco-
vat na Monice, moji tučný rybce. Paralelní vztahy 
mě udržují v kondici. Jenže teď budu muset vymýš-
let sofistikovanější metody. 

 Stejně mě to oblbování slepic už unavovalo. 
Aby se mi úplně nezhnusily, vybíral jsem si ty 
chytrý, slušně situovaný a alespoň trochu k světu. 
Láska naštěstí nemá s inteligencí nic společnýho, 
hormony jim umím rozpumpovat tak, až se mi 
to v posteli zprotivilo. Poslední rok jsem totálně 
vyhořelý. Stejný řeči, lichotky, postupy, finty a ty 
pipky, jejich tatíkové, otčímové, tetičky, sestřičky 
a chystání svatby lačné maminy vždycky reagují 
stejně. Je to jak podle šablony. Nuda, nuda, nuda.
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Beru si poznámkový blok a odškrtávám, které 
z nich se k nahlášení sňatkového podvodníka 
vyjádřily. Základ pracovních úspěchů a dobrých 
výsledků tkví v pečlivosti a dodržování osvědče-
ného systému. 

Dívám se do e-mailové pošty. Á, Jaruška se 
ozvala. Už se zmohla i na ironii. Prý by velmi 
ocenila, kdybych jí do týdne vrátil těch deset tisíc, 
které zmizely z jejího bytu. Odpovídám:

Až ty peníze najdeš nebo se jejich ztráta jednou 
vysvětlí, budeš se stydět, že jsi mě podezřívala. 
Ale na omluvu už bude pozdě. Nepřeji si, abys 
mě nadále kontaktovala. J.

Musím ještě probrat esemesky. Aha, Lucinka 
se zase probrala a sepsala další zprávu. Chce vrátit 
těch usmolených dvacet tisíc, který mi před 
rokem dala, abych jí vybral nějaký dobrý počítač. 
Vyhrožuje. Třepí si hubu. Vyčítá – mravoučně 
píše, že s mým potenciálem bych mohl dokázat 
tolik dobrého pro druhé a místo toho jsem se 
zachoval jako hajzl. Trochu jí zamotám šišku. 
Píšu:

…. Třeba bych se svými schopnostmi dokázal 
velké věci, ale pokud člověk umírá, vše se mění… 
a radši ublíží rychle, než by těm, které má rád, 
zemřel v náručí. J. 

To se mi povedlo. Zprávu si ukládám do kon-
ceptů, ještě se bude hodit. Zaklapávám mobil. 

Budu si muset dát pauzu. Pak se pustím do 
obchodu s chlapy. Teď ještě dodělám Moniku. 
Vytížil jsem ji tak, že ji ani nenapadlo si dát moje 
jméno do vyhledávače. Rozjíždíme spolu na dálku 
obchod se žrádlem pro domácí zvířata. Založil 
jsem jí webové stránky. Dal jsem si na nich zále-
žet. Bavilo mě to, z grafického hlediska nemají 
chybu. Byla nadšená a už pro nás zajistila na léto 
stánek na veletrhu. Je podnikavá. Jen se mi ještě 
nepodařilo si u ní zajistit bydlení. Od včerejška 
jsem do jejího internetového obchodu nasázel 
přes padesát položek i s fotografiemi. Když zavřu 
oči, vidím granule a sušená prasečí ucha. Musím 
to urychlit, nejvyšší čas tady vyklidit pozice. 

Včera to bylo o fous. Ještě že JUDr. Novotná 
je lakomá a upomínku s vyhrožováním, že podá 
návrh na trestní příkaz, poslala Pusince obyčej-
nou poštou. Jsem klikař, odchytil jsem ji a spálil. 

Za chvíli Pusinka nakluše z práce. Musím 
jednat rychle. Přehrabuju její papíry a ověřuju si 
telefonní číslo dodavatele střechy. Volám mu. 
Jsem rozhořčený a vyzývám ho k tomu, abychom 
se dneska bezpodmínečně sešli. Pokud možno 
do tří odpoledne, protože pak mám důležité 
obchodní jednání se zahraničním partnerem. 

Inženýra Vaňouska se mi podařilo rychle 
zpacifikovat. Dokonce mi ve své kanceláři uvařil 
kafe. 

„Je skandální, že si dovolíte vyhrožovat mé 
přítelkyni trestním příkazem za nezaplacení 
faktury, když jste odvedli tak nekvalitní práci. 
Okapy se uvolnily a několik tašek kolem komína 
neustálo první vítr. Až bude vše v pořádku, 
fakturu milerádi uhradíme.“

„Pane architekte, faktura je už 3 měsíce po 
splatnosti. Teď už to neuhrajete, oprávněnou 
reklamaci jsme řádně vyřídili za vaší přítomnosti.“

„To je neuvěřitelné,“ vstávám rozzlobeně od 
stolu a ignoruju rozlitou kávu na stole. „Zítra ve 
tři hodiny se sejdeme na stavbě a všechny skryté 
vady vám ukáži, pokud to sám, jako odborník, 
nejste schopen posoudit,“ uraženě odcházím. 
Rychle, nesmím dát Vaňouskovi čas. „V 15.00“, 
opakuju důrazně ve dveřích a prudce zavírám. 

Pospíchám na stavbu. Mám jen pár hodin. 
Nejpozději zítra dopoledne musím půjčovně 
vrátit svoji oblíbenou Audinu, opakovaně to 
urgují. Měl jsem ji vypůjčenou do konce minulý-
ho měsíce. Už to nezvládají na nervy. Dělám 
blbýho a oháním se zálohou. Vyhrožují právníkem, 
pokud dluh nesplatím do tří dnů a auto okamžitě 
nevrátím. 

Dodavatele střechy ještě na pár dnů zpacifi-
kuju. Vaňousek je ňouma. Ale nesmím otálet. 
Peníze na zaplacení střechy mi Pusinka dala už 
před víc než čtvrt rokem. Půlka skončila za 
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letenky a americký výlet, druhá na zaplacení 
části dluhů bývalému společníkovi, se kterým 
jsem kšeftoval. Před rokem mě zmáčknul. Najal 
si tři potetovaný sráče s vyholenými lebkami. 
Prošlo mi to. Přimáčkli mě jen ke zdi, funěli 
z takový blízkosti, že se mi zvedl kýbl z jejich 
potu a živočišnýho pachu. Podepsal jsem jim 
směnku. Teď musím každý tři měsíce splatit sto 
táců. Měli jsme sraz před třemi dny. Nepřišel 
jsem, pochopitelně. Kde bych vzal ty prachy? 
Pusinka a její matinka jsou ždímaný a Monika 
ještě nenese.

 Letos jsou mizerné žně. Začínají kolem mě 
lítat průšvihy. Je čím dál tím větší honička 
všechno uhlídat. Co nevidět se znovu ozve 
dodavatel jímky, se kterým jsem jednal s požeh-
náním Pusinky, protože tyhle věci mají dělat 
chlapi. Tam taky „reklamaci“ dýl nenatáhnu, šéf 
firmy mi volal už nejmíň pětkrát. Naposledy 
přes advokátní kancelář. Vyhrožuje soudem 
a penálem. Ještě že se Pusince „rozbil“ mobil 
a nechala se přesvědčit, aby si k novýmu telefonu 
pořídila nový telefonní číslo. Šel jsem ho s ní 
kupovat. Vybrala si jeden z nejdražších. 

„Já chci takový podnikatelský, jako máš ty,“ 
mazlivě švitořila, když si osahala pět jiných. Stál 
třináct hadrů. Bylo jasný, že ze všech funkcí, 
které poslední model, co jí padl do oka kvůli 
červený barvě, měl, bude používat jen ty k tele-
fonování a esemeskování. Možná, pokud ji to 
naučím, si ze začátku občas něco vyfotí. Zaskočilo 
mě, že když jsem naznačil snahu zaplatit, ona 
nedělala drahoty. Poprvé. Začíná být pěkně 
oprsklá. Musel jsem zahrát scénku na to, že jsem 
doma zapomněl tašku s doklady, penězi a pla-
tební kartou. Zaplatila svojí. Stačil jsem odchytit 
její pin. 

Dojíždím ke stavbě. Převlékám se do starších 
riflí a lezu na střechu. Ty svinský tašky drží jak 
mrchy. Konečně. Pár jich letí na zem. Toulavý 
kocour jen tak tak odskakuje. 

Šátrám v kapse a hledám klíčky od auta. 
Cítím tupou bolest. Jsou dva. Řetězy kolem krku. 

Jednomu z nich se táhne tetování z výstřihu 
trička až do obličeje. Druhý plive vajgl i se 
slinami na moji nohu. Znám je. Byl jsem ve 
srabu a nejžhavější půjčku hasil další. Naposledy 
se se mnou jen kočkovali. Skončilo to rozbitým 
kolenem, roztrženým tričkem a podepsáním 
dalšího úpisu, kde se zavazuju platit penále tři 
stovky za každý den zpoždění splátky. Proti nim 
jsem tady bez šance. Alespoň se snažím, aby 
nepoznali, že jsem strachem celý bez sebe. 

„Za týden vám předám celou částku. Už ji 
mám pro vás nachystanou, chybí mi jen deset 
táců. Budeme vyrovnaný. Tady, na tomhle 
místě,“ hraju o čas.

Ležím na zemi. Cítím sladký pach.
„Za dva dny, na tomhle místě. Ve dvě. Není 

bezpečný nám tolik dlužit, pane architekt. Jó, ty 
úroky, ty úroky…“

Přibližují se ke mně. Zvedá se mi žaludek, 
nevím, jestli ze strachu nebo z odporu z tak těsné 
mužské blízkosti. Potetovaný je u mýho obličeje 
blízko tak, až se mu sbíhají oči. Cítím kov jeho 
řetězu na krku a smrad starý žvýkačky. Dal bych 
cokoliv za to, aby zmizeli. Nesnáším lidský pachy. 
Lidskou blízkost. 

Nenávidím svůj strach. 
„Spolehněte se, budu tady,“ nepoznávám svůj 

hlas, zní, jakoby promluvil eunuch. 
„Jistě, spolehneme se,“ jeden z nich napodo-

buje můj přiškrcený tón. Odcházejí. Ten druhý 
zpomaluje a otáčí se ke mně. „Jo, mimochodem, 
architekte, kdepak jsi přišel k tomu titulu?“ 

Podvědomě, jako by se dotkla jehla gramofo-
nové desky, se nadechuju k odříkání verze o tom, 
že jsem titul získal na studiích v Anglii a tady mi 
ho neuznali. Zatím.

Vzdalují se. Nesnáším svoji krátkozrakost, ale 
teď mi je celkem příjemná. Rozpíjí jejich hranatý 
postavy. Zdá se, že se mezi sebou pošťuchují. 
Najednou mi připadají jako kluci. Jsem zmatený. 
Třeba to nebyli profíci a já se blbě sesypal. 
Nesnáším situace, který nedokážu hned vyhod-
notit. Nemám dost informací, IQ 138 je mi teď 
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k ničemu. Nasedají do auta s tmavými skly. 
Ozývá se trojí bouchnutí dveří. Někde byl i třetí, 
nevěděl jsem o něm. Budu muset začít nosit brýle 
na dálku. Beru si je jen na řízení, každá tvrdí, jak 
mi sluší. Ale stejně to beru jako hendikep. Až zase 
přijdou lepší časy, dám si krátkozrakost odstranit 
operativně. Až zase někdo zacinká. 

Klepou se mi ruce. Tady jsem je nečekal. 
Chyba. Nemůžu si dovolit chyby. Doznívá zvuk 
motoru. Prsty mi protéká krev z obočí. Kape na 
tričko. Myslel jsem, že tady jsem v bezpečí. Nejsem. 
Už nikde nejsem v bezpečí.
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V první chvíli bolest ani necítil. Nelekl se, ne že 
by se všechno odehrálo tak rychle, ale v poslední 
době hrozně dlouho trvalo, než mu došlo, co se 
děje. Jako kdyby se každý podnět zvenčí musel 
do jeho mysli prodírat stovky metrů hustým 
blátem. Jak ten pocit nesnášel! Ležel a snažil se 
zhodnotit situaci. Bolest se začala probouzet 
a sílila. Vystřelovala z pravé nohy, nahoře, někde 
z kyčle. Pokusil se nohou pohnout, bolest zesílila 
až k hranici nesnesitelnosti. Potichu zaskučel. 
Najednou si uvědomil, v jak bezvýchodné situaci 
je. Srdce mu klopýtlo strachem. Pocítil záchvěv 
nenávisti k vlastnímu tělu. Bezmocně ležel na 
dně vany. Když uklouzl, něco si zlomil a teď se 
nemůže ani hnout.

Už dávno chtěl nechat koupelnu rekonstruo-
vat, vyhodit starou, místy nenávratně poškrábanou 
vanu, objednat si krásný sprchový kout, z něhož 
by se nemusel nemohoucně a potupně drápat. 
Nemohl se ale rozhodnout vpustit do svého domu 
bezohlednou partu řemeslníků, která by koupelnu 
naplnila hlukem, špínou a sprostým pokřiková-
ním. Špinavými botami by šlapali po podlaze, ani 
by se neobtěžovali něčím ji zakrýt. Ve vzduchu by 
byl cítit prach vířený padajícími obklady, kladiva 
by ji drtila na beztvaré střepy. 

Nesnášel prach. Pokud jen trochu mohl, každý 
den jej pečlivě utíral, a když luxoval, měl pocit, 
jako kdyby se špíně a prachu za něco mstil. Když 

z knihovny vytáhl některou z knih, jimiž byl 
obklopen, vždy ji nejprve pečlivě oprášil, pak 
teprve ji rozevřel a téměř nábožně jí listoval. 
Nedokázal si představit, jak by mohl snášet to 
vtrhnutí zedníků a všeho, co představují, do svého 
čistého a uspořádaného soukromí. Jak by jim 
mohl zabránit ve šlapání po čisté podlaze? 
V duchu slyšel to jejich: 

„Nebojte, dědo, to se uklidí!“
Bolest zesílila. Zakňučel jako poraněný pes. 

Neměl se tady před kým stydět, nikdo ho neuslyší. 
Pokusil se posadit. Ne, tak to nejde, musí si pomoct 
rukama. Chytil se okrajů vany a zkoušel se přitáh-
nout, aby dosáhl alespoň trochu vzpřímenější 
polohy. Ruce mu ujely. Neměl sílu je sevřít. 
Vyčerpán pokusem, při němž zvedl jen nepatrně 
hlavu, sípavě oddechoval. Byla mu zima. Teplá 
voda dávno zmizela v odtoku, a stejně by už asi 
byla vychladlá. Nahé a mokré tělo rozechvěl 
nezvladatelný třes. Hořce si pomyslel, že by mu 
cvakaly zuby, kdyby nějaké měl. Snažil se ponořit 
do vzpomínek, aby konečně zastavil ten protivný 
křečovitý třes. Musel ale pořád myslet na ty 
chybějící zuby, myšlenka nešla z hlavy vypudit. 
Když dostal kompletní protézu, cítil se totálně 
ponížený. To ještě žila jeho žena. Viděla, že je 
zoufalý, a snažila se s ním mluvit, přesvědčit ho. 
Ne, to není konečná. Věděl, že není. Jen přestup-
ní stanice, zapomenutá, špinavá a zaplivaná. 

Vana

jiří LOjín

---------------------------------
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Zašátral jazykem po bezzubých dásních a uvědo-
mil si, jakou má žízeň. 

Žízeň nebylo čím uhasit. Ve vaně už nezbýva-
ly ani stopy vody. Jak dlouho tu asi leží? Alespoň 
mu už nebyla tak hrozná zima. Nepodařilo by se 
mu nohou pohnout pákou baterie? Zkusil se znovu 
pohnout, bolestí se mu zatmělo před očima. 

„Něco přece vydržíš, jsi chlap!“ říkal si 
v duchu a pak to řval i nahlas.

Podařilo se mu nohu zvednout snad o deset 
centimetrů, dál to nešlo. V té chvíli na něj bezna-
děj dolehla plnou silou. Věděl, že ho pár dní nebu-
de nikdo hledat, nikoho si k sobě nepřipouštěl. 
Sousedé si zvykli, že se o ně nezajímá, a opláceli 
mu stejným, dcera zavolala jednou týdně, někdy, 
když neměl náladu, jí telefon ani nebral.

Už nevěděl, jestli mu větší utrpení způsobuje 
poranění, žízeň nebo poloha, ve které leží a ne-
může ji změnit, aby si alespoň trochu ulevil. Sám 
sebe se snažil přesvědčit, že mu nevadí smrt. 
Strašně by si přál, aby byla důstojnější, rychlá 
a ne tak bolestivá. Chtěl se s ní vyrovnat. Nikdy 

nepřiznal, že by v něco věřil, ale jako každý byl 
v duchu nejistý. Teď by se rád k něčemu obrátil. 
K Bohu, ke světlu. S radostí by se vydal do tunelu. 
Kdyby se před ním otevřel. 

Z dřímoty, či spíše lehké mdloby ho probudil 
telefon. Vybavil si přesně, kde leží. Odkládal ho 
na okraj kuchyňského stolu. V poslední době to 
tak dělal pravidelně, poté, co ho několikrát hledal 
na nemožných místech. V tichu prázdného domu 
se vyzvánění rozléhalo jako dělostřelecká palba. 
Marnost, podtržená tím vyzváněním, se ho už 
ani nedotýkala. Vzpomněl si na scénu Bradbury-
ho Marťanské kroniky. V prázdném městě čas od 
času zazvoní telefon. Zvuk přístroje opuštěnost 
nesetře, naopak. Naznačí, že v dálce prakticky 
rovné nekonečnu je osamělý člověk. A možná 
také ne, může to být jen hra náhodně spojených 
telefonních vedení. Uvědomil si patos své 
myšlenky, ale vědomí se mu znovu zastíralo.

Telefon se znovu rozezněl.



185

TexTáž

Františkovi vrátili z časopisu sloupek s doporu-
čením, aby ho předělal. Pár vět za pět stovek. 
Nejdřív chtěli patnáct řádků o krizi středního 
věku, pak o tom, co nevěra udělá se vztahem. 

Řadu let se psaním živil. Nesnášel rozjuchané 
příštipkování užvaněných dýdžejů. Vytvořit sluš-
nou povídku nebo smysluplný dialog je jako 
vybudovat pevný vztah. Bohužel to se mu momen-
tálně nedařilo, chyběla trpělivost, úcta, možná 
pokora. František si rozmrzele uvědomil, že 
nadává na něco, čeho se sám dopouští. Vymačkal 
na mobilu číslo své ženy. Ozvala se až po pár 
vteřinách:

„… Jitka,“ řekla ve spěchu.
„Jsi to ty?“ 
„A kdo by to měl jako jiný být?
„Jestli chceš, vyzvednu Ninu z kroužku.“
„Jestli chci? Je na tobě řada. Jsi ve formě?“
„To by ses divila,“ odpověděl a zavěsil.
Skutečně výživný dialog. Jitka měla pravdu, 

ve formě nebyl, ale podsouvat sobecké úmysly 
mu nemusela. Rozdrobil se v kšeftících, kmital 
mezi několika časopisy a na pořádnou věc se 
nedokázal soustředit. Ani nemohl. Nešlo jen o to 
přispívat do společného kadlubu, ale kdo měl 
vydržet ten nářez, který mu život připravil?

S Jitkou se vzájemně odcizili, dokonce chodi-
la s nějakým šamstrem a myslela to s ním vážně. 
Pravda, ani František nebyl svatý, ale zdaleka 

netušil, že by jeho bohorovnost mohla manžel-
stvím tak otřást. Ohníčky slovních půtek přechá-
zely v požár.

„Tebe zajímají jen čísla!“
„A tebe zase krásná slova.“
„Je krize slov, krize vět, krize hodnot…“
„Vyčítáš mi čísla? Tam je všechno jasný, tam 

platí, že jedna a jedna jsou dvě. Že za hodinu 
vydělám stovku nebo tři. Krásná slova nás 
neuživí. Kdybys aspoň vyluxoval!“

„Účetní. Sloupce cifer!“ bouřilo mu v puse. 
„Z čísel katedrálu nepostavíš!“ 

„Z krásných slov možná ano, ale spadne ti na 
hlavu!“ Prásknutí dveřmi po hádce bylo tečkou 
za větou. A Jitka si na ty tečky potrpěla. 

„Možná by nás měl slyšet někdo třetí, někdo, 
kdo nebude fandit ani tobě, ani mně,“ navrhl 
František.

„Koho tím myslíš?“
„Podpůrnou skupinu. Nebo můžeme jít do 

toho v páru…“
„Nebudu se nikomu zpovídat, nemám na to 

sílu,“ odvětila rezolutně Jitka a nikdy už o tom 
nemluvila.

***

„Táto, víš, že máma měla narozeniny?“ řekne 
Nina a uchopí Františka za ruku. Betonová hráz 

ta slova, ty věty…

LuBOMír MaCHáČek

---------------------------------
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vrní, hučí. Cesta na zdymadle je dnes ucpaná, po 
obou stranách kolem zábradlí postávají lidé. Staří, 
mladí, maminky s kočárky. Pod nimi utíká voda 
přes labský jez. Diváci kloužou očima po obloze, 
nedočkavě vyhlížejí letadla, války v hlavách 
pamětníků jsou na dostřel.

„Jo, však jsem jí i blahopřál a koupil kytku,“ 
naváděl dceru po pěšině. Scházeli dolů až ke 
korytu řeky, obloženému žulovými kvádry, aby 
ten vzdušný souboj archetypálních monster, na 
který se při leteckém dni kvůli špatnému počasí 
nedostalo, vůbec viděli.

„Jenom…?“ špitla, že ji sotva zaslechl. 
„Jak jenom?“ dodal, sotva se usadili na kame-

nech. Nina mu ale neodpověděla, jen začala házet 
do řeky naplavené klacíky. Dceřino mlčení Fran-
tiška dost znervózňovalo.

„Někdo kupuje třeba voňavku a někdo 
prstýnky,“ svraštila čelo, to jak na tátu vyčítavě 
koukla.

„Jo a někdo taky Ferrari. Na to nemám, ale 
prstýnky přece máme… Hele, už letí,“ natočil 
hlavu směrem, odkud se blížila dvě letadla. 
Nechtělo se mu teď šestileté dceři vysvětlovat, 
proč už prstýnky nenosí.

„Proč už prstýnky nenosíte?“ četla myšlenky 
tátovi.

„Něco ti řeknu,“ rozhorlil se. „Děda Vojtěch 
kupoval celý život babičce k narozeninám kytku 
a k tomu jí jako dárek vždycky napsal básničku.“

„Já vím. Babička ale říkala, že ho to přišlo moc 
lacino,“ odfrkla zarputile Nina a udělala si z prstů 
stříšku, aby jí do očí nesvítilo sluníčko. František 
tuhle svízel předpokládal, vyndal z batůžku 
papírový kšilt a nasadil ho Nině na hlavu. Podě-
kovala, oči pověsila nejprve na jedno, pak na 
druhé z letadel. Řev motorů se přiblížil a odrážel 
od hladiny, až uši zaléhaly.

„Lehkokřídlé vážky,“ řekl.
„Bručiví čmeláci,“ přidala se Nina. 
„Přerostlí švábi.“ 

Trojplošník si nesl na trupu černý kříž zvýraz-
něný bílými konturami. Tak strašlivého pavouka 
na nebi ještě neviděla.

„Slovo básníka je hodně drahá záležitost,“ 
mrkl František na dceru. Nechápal, jak mohla 
Nina zabrousit před chystanou bitvou vzdušných 
korábů k básničkám.

„A děda je básník?“
„To nevím… toužil po tom. Ale na vojně byl 

u cyklistů.“
„Tak by ty básně mohl třeba prodávat,“ vyne-

chala cyklisty a škubla sebou, protože z letadla 
spojenců zahřměla kulometná dávka. Německý 
trojplošník palbu opětoval. „Táto, já má strach,“ 
pípla jako kuřátko a schoulila se Františkovi do 
náruče. Měli pocit, že je ta válečná vřava smete 
do řeky.

„Než slovo nebo větu vymyslíš a opracuješ… 
Třeba jen než napíšeš povedený verš. Slovem 
můžeš i urazit,“ snažil se dceru rozptýlit.

„Babička říkala, že ty dědovy básničky dost 
pokulhávají, ale že mu to nemohla říct. Co můžeš 
urazit?“

„Ne co, ale koho. Chtěl jsem říct ublížit. Dívej 
se radši na letadla, takovou bitvu už neuvidíš…“

Stroje s křídly se minuly, ten větší podlétával 
dvojplošník, čmeláci se odpoutali a znovu 
zamířili čelně proti sobě. 

„Děda psal básničky a tys je musel recitovat?“
„Nemusel, dělal jsem to rád,“ zalhal František. 

Jo, děda byl takový písmák od přírody. Na jeho 
verše, které jako syn při různých příležitostech 
tlumočil své matce a okolí, František nezapome-
ne: Maminko má / ty jsi byla ve snu jak Praha 
s Hradčany / dnes ti musí hrát / zpívat varhany. / 
Mámo / mluvila jsi za to naše mládí / za bílé, žluté, 
černé / zato my ti zůstaneme / i po smrti věrné. 

„Já jsem taky složil Jitce básničku.“
„Jakou?“
Flirt kulometné dávky připomněl, že na 

město dopadaly před sedmdesáti lety stovky 
bomb, možná tisíce. Kolem trojplošníku zašustil 



187

TexTáž

gejzír dýmu, za letadly pluly vzduchem černé 
růže, vzpomínky na mrtvé. Bylo jich čím dál víc. 
Trojplošník se snesl nad hladinu Labe a jednu 
chvíli to vypadalo, že chce na řece snad přistát, 
ale pak se stroj zvedl nad zdymadlo, prudce zato-
čil nad kostel svatého Bartoloměje a zamířil zpět 
k letišti. Druhý stroj opsal na nebi vítězný oblouk. 
Lidé začali spojenci mávat.

František zaskočeně usoudil, že si žádnou svou 
básničku nemůže vybavit. 

„Až budeš hodná a nebudeš mluvit sprostě, 
tak ti ji jednou řeknu.“ 

***

Napsal dva články do časopisů, jeden o dospívání 
chlapců a druhý o duševní hygieně partnerů, 
kteří se rozcházejí. Jitce je ani neukázal, zejména 
ten druhý by vnímala jako provokaci. V poslední 
době se mu zdála stále naježená, měl jisté pochy-
by, jestli za to může on, nicméně byl obvykle po 
ruce. 

Jitka nadále prala a žehlila pro celou rodinu, 
sice pravidelně nevařila, ale když připravila teplé 
jídlo, pozvala ho ke stolu, dokonce ze slušnosti 
prohodili pár neutrálních slov, které František 
nazýval provozními. Ostatně čisté nádobí dělá 
přátele. Bylo to tak lepší, po jídle spláchnout city 
rovnou Jarem.

V poslední době se nedohadovali ani o peníze, 
koneckonců z televize mu začaly chodit honorá-
ře za podíl na scénářích, a před dítětem už vůbec 
ne. Nina však vytušila, že se mezi nimi něco děje. 
Na tohle mají děti zvláštní radar. Ty její poznámky! 
A zvídavé, všetečné oči. Líbí se ti máma? A proč 
ve válce mlčí múzy? Napsal jsi už tu básničku? 

Po večerech František skutečně psal, pokud 
ovšem nebyl unaven. Zalezl si do pracovny a kutal 
slova. Dobýval je z obrovského kvádru nevědomí, 
odkrýval sediment, na který si snad měl pořídit 
sbíječku. A pak z nich tvořil sochy. Nebo sousoší. 
Také se snažil vybavit básničku, kterou psal Jitce, 
když spolu začali chodit. Někde by ji možná našel, 

ale umínil si, že se na ni rozpomene. Konečně se 
mu to podařilo.

„Pamatuješ se vůbec na ni?“ nabídl ženě 
v nestřežené chvíli své dávné vyznání a uvedl ji 
do rozpaků, protože byla myšlenkami jinde.

„Promiň, jsem hnusná,“ řekla zděšeně.
Chtěl ji obejmout, ale nedala se.

***

Matka Anežka už stárla, kůže na krku to prozra-
zovala. Chodila ještě do práce, kde porcovala 
korpusy a pak z nich vyráběla dorty, po nichž se 
lidé olizovali až za ušima, ale kdyby mohla, šla 
by do důchodu. A otec Vojtěch, o patnáct let 
starší, už dávno překročil sedmdesátku. Před lety 
ještě jura, očividně pohubl, stařecké pihy mu ces-
tovaly po těle, klouby na prstech vystoupily a bílé 
vlasy prořídly. Pořád ještě doufal, že napíše dílo, 
kterým rodině předá nějaké životní poselství, ale 
stále se mu to nedařilo.

„Chodíš sem, jen když se ti zachce, nastrčíš 
Ninu a zmizíš,“ vyhoudala matka Františkovi. 
Zastihl ji, jak válí na stole placky z listového těsta, 
vedle na talíři měla připravená čtyři jablka.

„S některými zprávami se nechlubíme,“ zastavil 
se u stolu.

Matčin znepokojený pohled ho zastihl nepři-
praveného: „Kde máš rodinu?“ 

Zeptal se, jestli nechce ta jablka oloupat, ale 
Anežka odmítla, jako by očekávala od syna něja-
kou jednoznačnou odpověď. Únik se nezdařil. 
Robot zavrčel, jablka pustila šťávu. Došel k oknu, 
vrátil se zpátky ke stolu a řekl: 

„Nějakou dobu to vypadalo, že se s Jitkou 
rozejdeme. Když se po mateřské vrátila do práce, 
nabrnkla si nějakého chlapa. Snad se už rozešli.“

„Snad?“
„Teď je doma takový čas bezčasí. Asi jsme si 

moc ublížili, nějak se k sobě nemůžeme přiblížit. 
Nina chodí kolem nás po špičkách. Provokuje. Je 
sprostá.“
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„Ani se jí nedivím… Doprčič, nemohl by sis 
už sednout? Oplenduješ mně tady za zády a pře-
kážíš,“ ohradila se, a když položila na plech další 
šišku štrúdlu, strčila ho do trouby. Teprve teď na 
syna smířlivě pohlédla: „Ať tě to ani nenapadne. 
Pomysli na Ninu. Víš, jaká je to pro ni teď změna… 
první třída! Nechceš kafe? Hele, kup nějakou 
pěknou kytku a napiš Jitce básničku.“ 

František zvedl jen obočí. „To dnes už 
nezabírá.“

„Ale ano. Když si mě táta udobřoval, básnička 
vždycky zabrala.“

„Byla jiná doba.“ 
„Na době nezáleží, slova musí plynout od 

srdce.“
Na době možná nezáleží, ale na múzách ano. 

Mámin svátek, narozeniny, Vánoce… chtěl 
namítnout, ale pak usoudil, že se s matkou nebude 
přít, jen poznamenal, že má k tátovým básničkám, 
okamžik hledal to vhodné slovo, rozporuplný 
vztah. „A vůbec, co děda dělá?“

„Když je tady Nina, tak si s ní povídá, a když 
tady není, tak pořád někam něco posílá. Jenže 
mu neodpovídají, žádná odezva.“

„A co já s tím? To mám snad napsat: Vážená 
redakce, můj otec celý život píše, ale zatím se mu 
nepodařilo nic publikovat. Udělali byste mi 
velkou radost, kdybyste mu něco otiskli.“

„To bych od tebe nečekala, Františku,“ řekla 
vyčítavě matka. „Když jsi potřeboval, kolikrát ti 
pomohl.“

Nejraději by si nafackoval, že nemlčel. Když 
poprvé přednášel tátovy básně pro Anežku, byl 
starý jako Nina. Člověk si celý život nosí zárodky 
těch nepovedených veršů v hlavě a ne a ne je 
vymýtit z paměti. Poztrácí je, zapomene, ale po 
čase se jejich stopy znovu objeví, vyklíčí jako 
cosi, co nám někdo předal a my neměli sílu to 
odmítnout. Ani už si nebyl jistý, jestli se chce těch 
zatracených slov, co si nás v jisté chvíli podmaní, 
zbavit. 

***

Otec seděl u psacího stolu, jeho tělo se v modrém 
županu téměř ztrácelo, připomínal pokojovou 
květinu, kterou dlouho nikdo nezalil.

„Co dělá Nina?“ zeptal se. „Dlouho tu nebyla.“
„To víš, prvňačka. Ale už si na školu docela 

zvykla. Řekl bych, že je spokojená,“ pohlédl na 
otce, který cvakl propiskou a odstrčil od sebe 
tlustý sešit, do kterého zapisoval své dílo. „Má 
nadání pro krásná slova!“

„To má po mně,“ řekl spokojeně děda. „Celý 
život se připravuji na to, že jednou napíšu knihu. 
Napsal jsem, ale nikdo ji nedočetl, ani ty ne… 
Možná to udělá ona, až tady nebudu.“

„Nech si ty řeči, jo?“
„Sedni si.“ Otec si sundal brýle, přepustil 

Františkovi své místo na židli a přesunul se na 
divan, který stál přisunutý ke stěně. S heknutím 
se natáhl. „Něco jsem skrz dveře zaslechl. Nesmíš 
mámu brát vážně. Já vím, že jsem ti znechutil 
básničky, možná celou literaturu, ale v jednom 
měla máma pravdu. Ať si říká, kdo chce, co chce, 
ty básničky jsem psal od srdce.“

„Jenomže to nestačí,“ opáčil František a bez-
děčně otevřel desky s rukopisem, které ležely před 
ním na stole. Rychle je zase zavřel.

„Chceš říct, že nemám talent?“
„Táto! Spíš málo čteš…“
„Po kom jsi ho asi zdědil, ty, který se psaním 

živíš?“
„Psát se může naučit každý. Vidíš kolem sebe 

někoho, kdo neumí psát? Ale vytvořit pár řádků, 
aby dožily do druhého dne… Je dobré mít i trochu 
štěstí, známosti, naučit se opracovávat slova, 
seřadit je za sebou, dát šanci větě, aby dozrála, 
a když se tam vzpříčí nějaké slovo, tak se s ním 
rozloučit nebo ho vyměnit. Slova je třeba naučit 
křičet i tišit, hýčkat je, mazlit se s nimi…“

„Zadrž! Není to trochu úchylný?“
„Možná,“ připustil lakonicky František.
„Děláš, jak kdybych byl úplně blbej,“ rozohnil 

se otec.
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„Víš, co za slovo mi řekla tuhle Nina u Labe? 
Píča.“

„No vidíš. Je šikovná.“
„Jo, tak to nějak bude. Měla odvahu. Taky se 

dá říct, že je drzá a nevychovaná. Ale doma to 
nikdy neslyšela. Možná kdybych ti vyslal jako 
dítě signál, že se nechci učit ty tvé říkanky, 
dopadlo by všechno jinak.“

„Já básničky už dávno nepíšu,“ odvětil 
Vojtěch, zvedl se a šouravým krokem došel 
k zásuvce psacího stolu, kterou otevřel. Zalovil 
v ní a vyndal pár listů: „Zkusil jsem povídku. 
Musíš si ji přečíst,“ ulpěl na synovi očima. „Je jen 
na tři stránky.“

„Teď ne, chci se na ni mrknout v klidu,“ řekl 
František, přeložil papíry a strčil je do kapsy.

 Pak se rozletěly dveře.
„Tak co, už jste to vyřešili? Oběd je na stole.“

*** 

Skupina se scházela jednou týdně v úterý, vedla 
ji Magdalena s Pavlem, zkušená dvojice terapeu-
tů. Původně měla dvanáct členů, po půlroce v ní 
zbylo osm vytrvalců, kteří měli snahu na sobě 
více či méně pracovat. Patřil k nim i František. 
Ne že by sem docházel s nadšením, raději by tu 
viděl místo sebe Jitku, ale ta jeho návrhy hned 
zkraje odmítla. 

František v září několik sezení vynechal, 
nechtělo se mu. Ale jak teď vysvětlit ostatním, 
proč se nedostavil. Že byl líný? Nebo snad uvažo-
val o tom víckrát nepřijít? 

„Snažím se nejprve řešit věci sám a teprve když 
je nezvládnu, vyjdu s nimi ven.“ 

„Jaké věci?“ chytil ho za slovo Jindřich a pohlédl 
zkoumavě na Františka, jako by dostal strach, že 
téma „věcí“ dnes dostane přednost před jeho 
rozvodem. František zrozpačitěl, co odpovědět? 
Otevřít svůj problém s otcem, když do skupiny 
docházel kvůli Jitce? Ne, na to se skutečně 
necítil. Nějaká síla ho přesto donutila:

„Mám problém s otcem. Pavel se ptal, proč 
jsem vynechal, tak odpovídám,“ řekl a bezděčně 
si posunul o pár centimetrů židli směrem do 
centra kruhu. 

„Ale my jdeme s Jiřinou ve čtvrtek k soudu…“ 
hlásil Jindřich.

„Máme dvě hodiny,“ pohlédla Magdalena na 
Františka. 

Pochopil, že mu dává slovo. Nechtěl zdržovat, 
to ne, dokonce uvažoval o tom, že téma „Vojtěch“ 
mezi ostatní vůbec nepřinese, teprve až v oka-
mžiku, kdy ho vyslovil, ucítil, že právě otec byl 
důvodem jeho nepřítomnosti na skupině. 

„Už to vím,“ přiznal zaraženě.
„Máte chuť o tom mluvit?“ pobídl ho kotera-

peut Pavel.
„Nejsem si jist, jestli mi porozumíte…“
„To nech na nás,“ řekla učitelka Marie.
„Můj otec celý život píše… Zkrátím to, aby se 

dostalo na Jindřicha… Tedy, snaží se psát. Je 
původně vyučený sedlář, to řemeslo už dávno 
zaniklo, ani ho dlouho nedělal. Většinu života se 
živil jako bezpečnostní technik….“ V té chvíli 
Jindřich Františka přerušil a zeptal se, jak to 
souvisí s jeho vztahem k Jitce?

František musel přiznat, že moc ne, samozřejmě 
o poměru k otci jí za ta léta už párkrát vyprávěl, 
neuspěl, když to má říct jednoduše. Ona svého 
tatínka zbožňovala, zatímco oni se s tátou celý 
život hledali. Nebyl to vztah vyloženě špatný, jen 
má tíživý pocit, že do něho mohl dát víc, a zatím-
co matku spíš velebil, otce přehlížel. „Asi víte, že 
se živím psaním… Prostě táta se nikde nechytil 
a cítí jako velkou křivdu, že jsem mu nepomohl. 
Máma to ví a chce na mně, abych to napravil.“

„Abys to za něho napsal?“ prozřel Jindřich.
„Pokrytče,“ vypálila ostrými na Františka 

exekutora Soňa.
„Jenže on umírá, dávají mu pár týdnů, možná 

měsíc, dva…“ řekl František, který se tuhle 
novinu dozvěděl při poslední návštěvě u rodičů 
od matky. 
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„Mluvíme o milosrdné lži?“ pokusila se Soňa 
přenést problém do obecnější roviny, ale ticho ve 
skupině ji zastavilo.

„A chce to on?“ zeptal se konečně Pavel.
„Ptal se ho na to vůbec někdo?“ připojila se 

rodičovským tónem Magdalena.
Ptal? Neptal? František si vzal slovo. O psaní 

s otcem hovořil mockrát. Dokonce mu obstaral 
pár knih, které srozumitelnou formou nabízely 
poučení, jak uchopit téma, napsat črtu, fejeton, 
povídku, ba dokonce celou knihu. Jenomže 
Vojtěch neviděl, neslyšel. Nabízel srdce na talíři. 
Bruslař, který neumí zabrzdit či udělat kličku 
a jen pádí uprostřed zamrzlé řeky neschopen 
vyhnout se díře v ledu, kterou vysekali rybáři. 
Chtěl psát. Chtěl světu něco o sobě povědět. Chtěl 
být rovnou v nitru epicentra, uprostřed dobro-
družství slov a písmenek. Ale stačí to?

„Někdy se holt neurodí…“ poznamenala 
nonšalantně Jitka, když o tom spolu kdysi na 
dovolené hovořili. Ten lehký vánek ironie mu 
dozníval v uších ještě teď. Nedal se přeslechnout. 
František zvedl hlavu a podíval se po ostatních 
členech skupiny. Mlčeli.

***

Podzim vstupoval do města cudně, ale ranní mlhy 
už dokázaly zaujmout všechny důležité pozice: 
obsadily radniční vížky, olízly na náměstí morový 
sloup, klopýtly o Zelenou bránu, protáhly se 
hlavní třídou a pokryly zámecké valy.

Vojtěch se šoural, v jedné ruce hůl, v druhé 
igelitku. Lavičky v parku zely prázdnotou, vybrali 
si jednu s výhledem na zámek, zahaleném v barev-
ných kopulích korun stromů. František místo 
utřel kapesníkem a sedl si vedle otce. Z druhého 
konce parku k nim doléhal řev motorové pily. 

„Myslel jsem, že si v klidu popovídáme, a ono 
není slyšet slova,“ řekl.

„O čem chceš povídat?“ zeptal se Vojtěch, 
jako by všechno už bylo řečeno.

„Dobře víš, o čem.“
„Nina je v pořádku? Mám z ní radost,“ 

poznamenal a pokračoval: „Je to chytrá holka.“
„Chytrá a zvědavá. Provokuje. Tuhle mňou-

kala na psa tak dlouho, až si sousedka na ni 
přišla stěžovat.“

„Bude z ní dobrá spisovatelka.“
„To těžko,“ zapochyboval František. „Má sklony 

k dyslexii, málo čte.“
„Jak ty všechno předem víš!“
„Dědo, nebudeme se přít.“ František položil 

ruku na starcovo rameno. „Přišel jsem ti říct, že 
žádný slovo, které jsi vymyslel a napsal, nebylo 
zbytečné, jen se holt některá slova neujala,“ řekl 
a dával si pozor, aby v jeho hlase nezazněl tón 
pochybností. 

„Četl jsi to vůbec?“
„No, víš…“ ošíval se František. Včera večer 

povídku hledal, věděl, že za otcem půjde, ale 
někam ji založil mezi štosy papírů, co se mu 
povalovaly na stole, a ne a ne ji najít. Možná v tom 
měla prsty Nina.

„Nečetl! O čem je?“ vyštěkl stařec.
„O člověku, který chce dát o sobě vědět a žádá 

čtenáře: Tady jsem, chvíli mně, prosím, naslou-
chejte,“ vymýšlel si František. Vojtěcha znal a ne-
mohl zas až tak střelit vedle.

„Děláš si srandu?“ zakabonil se. „No, vlastně, 
něco na tom je…“

„Víš, já chodím do takové podpůrné skupiny… 
s Jitkou se nám v posledních letech moc nedařilo, 
měli jsme před rozvodem.“

„Říkala mně máma.“
„Jo,“ přikývl František a stále hledal ta správná 

slova, aby se Vojtěch dovtípil: „Poslouchej, chtěl 
jsem jen naznačit, že Nina může být spisovatel-
kou, ale taky dobrou ekonomkou, zahradnicí 
nebo lékařkou… Člověk má víc šancí. Došlo mi 
to až tam, na terapii.“

„Já ti rozumím, je krásný, když jeden může 
dělat, co ho baví. Ta povídka je o psaní… Znáš 
novelu Stařec a moře. Jak Santiago chytí tu 
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obrovskou rybu, a než ji dovleče ke břehu, zbude 
mu z ní jenom kostra? Na rozdíl ode mě on tu 
rybu chytil. Ale když o tom uvažuji, musel potom 
zažít možná větší zklamání, než já. Jinak je to 
skoro stejný. Dost bezútěšný.“

„Ale ty tu rybu ještě vlečeš, dědo. Víš proč? 
Protože tvůj příběh není zdaleka ukončený. Pořád 
se nabízí šance…”

„Chci jen, aby sis text v klidu přečetl.“
„To ti můžu slíbit. Mám ještě jiný návrh… 

Psaní není milosrdná lež, psaní je práce a někdy 
taky terapie,“ řekl František a chtěl pokračovat, 
jenže pak se zasekl. Nevěděl, jak dál. 

„Může být, ale nemusí,“ pomohl mu Vojtěch.

„Ale to věčné ale!“ vykřikl František. 
„Jo, budeme psát,“ přitakal křaplavým hlasem 

stařec, jako by pochopil, že i syn potřebuje 
podpořit.

„Ty slovo, já slovo,“ ujistil ho František.
„Ty větu, já větu,“ opakoval otec. 
„Ta cesta… rozumíš?“ zafantazíroval si 

František.
„Jo… a někam dojdeme. Anebo taky ne. Ale 

ta cesta,“ opakoval Vojtěch, s heknutím se zvedl 
a František mu podal hůl, kterou zapomněl 
opřenou o lavičku. Mlha na zámeckých valech 
začala vzlínat.

Ta cesta…  
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Rozhovor s Milošem Vodičkou

LuboMíR Macháček

---------------------------------

Jako kluk ses musel protloukat tíživou, a pro rodinu nelehkou životní 
situací. na to člověk sotva rád vzpomíná. ale byla tu i příroda, která na 
tebe měla nepochybně blahodárný vliv. co vnesl klukovi do života 
nemošický hřebčín a atmosféra vesnice?

Dětství jsem prožil ve městě v relativním bezpečí 
a blahobytu. Až do chvíle, když mi v padesátém 
roce zavřeli otce a odsoudili pro špionáž, velezradu 
a kdoví pro co ještě na šestnáct let do kriminálu. 
Soudil ho Státní soud na Pankráci, který půl roku 
před tím odsoudil dr. Miladu Horákovou. Deset 
let si až do amnestie odseděl na Mírově. Nám za
tím zabavili majetek, vystěhovali z bytu a zakázali 

pobyt v Pardubicích. Tak jsme se ocitli v Nemoši
cích v podnájmu se shnilou podlahou, kde nás zbol
ševizovaní místní chemozemědělci neměli moc 
rádi. Ale máš pravdu, byla tu krásná příroda po
labské roviny, koně, kterých jsem se bál, ale kteří 
mě fascinují až do stáří… Byli jsme najednou vel
mi velmi chudí. Matka, abychom se najedli my se 
sestrou, hladověla a dostala tuberu. 

Jak pokračoval tvůJ život? mohl Jsi studovat? a co vlastně? kdy se začaly 
rodit tvé první básně? 

Nejdřív mi zakázali studia. Ale pak po mnoha od
voláních – i na prezidentskou kancelář – mně po
volili chodit na chemickou průmyslovku. Chemii 
jsem nesnášel. Vystudoval jsem jen s odřenýma 
ušima. Po maturitě mně dali umístěnku do Soko
lova do karbitky, abych byl co nejdál od vlivu 
buržoazní matky. Ale našli se i hodní lidé, kteří 
pomohli. Dostal jsem se do laboratoře ve špitále. 
Pracoval jsem v začínajícím oboru ekologie, a to mě 
bavilo. Jezdil jsem po celém kraji, sbíral vzorky 

a tak. Podařilo se nám nepříliš legálním způso
bem dostat zpátky do Pardubic, do podnájmu.

Verše jsem začal psát jako většina studentů na 
konci puberty. Jako psycholog tomu rozumíš: kumšt 
souvisí nějak s hormóny. Těsně před maturitou 
mi vyšla první básnička v Mladé frontě. Byla do
konce ilustrovaná… Sestra jela na Mírov představit 
otci svého snoubence a odvezla si kromě požeh
nání taky tu básničku nalepenou na papundek
lu… Vzbudila mě, když přijela v noci domů, a tak 
jsem vstoupil do literatury.
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všiml Jsem si, že ve svých dílech neJednou zmiňuJeš antickou mytologii, 
ale i myšlenky platona, sokrata, aristotela, básníky, sochaře, dramatiky. 
připadá mi, že ti Je toto období lidské kultury až niterně blízké a že tě 
v mnohém inspiruJe.

Na prázdniny jsme jezdívali ke strýčkovi na ves
nici, hlavně proto, abychom se kloudně najedli 
(oni nám během roku posílali jídlo: mouku, vejce 
a tak). Strýček, bývalý statkář, byl úspěšný sadař 
a hlavně písmák, který měl velkou knihovnu. Tam 
jsem našel první knížky o antické mytologii, ale 
třeba také verše – Vrchlického, Machara, ale i svě
tových autorů. Krom toho jsem měl štěstí, že jsem 

od první třídy chodil do školy a kamarádil s Voj
tou Vokolkem, synem tiskaře a nakladatele, který 
publikoval např. překlady Jindřicha Horejšího a vy
dal prvně Holanovy Kolury. Jeho bohatá a vybra
ná knihovna mi byla k disposici. To v té době bylo 
k nezaplacení. Pan Vokolek se mi stal druhým 
otcem.

francie, múza tvých múz. před očima mi naskočí uhrančivé čaroděJnice 
z blois. mám třetí bibliofilské vydání číslo 57… Jak ses setkal s tímto 
námětem? zdá se, že Je to Jedna z tvých neJvýznamněJších skladeb. 

Tak to máš už třetí vydání Čarodějnice, doposud 
jich vyšlo pět. Přiznám se, že jsem do Francie od
jížděl už s myšlenkou na tento název. Začal jsem 
ji psát v parčíku nedaleko Notre Dames jednoho 
trochu deštivého květnového dne v roce 1966 
docela bez předchozího konceptu a zdá se mi teď, 

že i bez velkého rozmýšlení. Prostě tam na mě 
čekala. Ta holka. Ale do Řecka jsem se dostal až 
mnohem později, když jsem předtím spatřil Sicí
lii, která je vlastně malé Řecko, taky tam voní oli
vové dřevo, kterým se topí, a ta vůně rozkvetlých 
citrusových alejí… 

napsal Jsi básnický převod Japonského klasického tématu asagao. okol-
nosti Jsi popsal v předmluvě ke knižnímu vydání. Jak ses k tomu dostal? 
byla to touha po něčem novém? uvažoval Jsi, když se dílo úspěšně realizo-
valo, že se pustíš do dalšího námětu? 

K napsání Asagao mě přiměl režisér Mirek Vild
man. V té době byly už vyrobené loutky a tuším, 
že i stanoveno datum premiéry. Já jsem zprvu 
odolával, ale pak jsem na to sedl a během týdne 

byl hrubý nárys hry hotov. Hrála se v mnoha di
vadlech, většinou bez loutek… Rád se pokouším 
o věci, o kterých si myslím, že neumím. Víc to 
pak baví.

co se přihodí v životě básníka, že naJednou změní žánr? vedl tě k tomu 
třeba i stav české poezie? mělo na to vliv postavení kultury, potažmo 
poezie v současném společenském životě?

Na to Ti nedám asi uspokojivou odpověď. První 
má prozaická knížka Wilsonova mlžná komora 
vyšla v podstatě náhodou a přičiněním básníka, 
esejisty a nakladatele Jana Suka, vnuka skladatele 

Josefa Suka a pravnuka Antonína Dvořáka. A vý
sledkem jeho přátelství bylo i přítomné vydání 
Tolerančního patentu a rovněž řetězec náhod. 
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v tolerančním patentu mě zauJala při vší stylizaci určitá drsnost výpo-
vědi, zároveň JeJí naléhavost, ironie. kladeš čtenáři (i sobě) spoustu pro-
vokativních otázek. takové psaní asi hodně bolelo.

Já už si to ani moc nepamatuju, protože jsem 
knížku psal řadu let a před dokončením byl rok 

poloslepý od zastaralého šedého zákalu… Nevím.

v knize Je poznámka: „co my vlastně víme o imaginaci geniů anebo gaunerů. 
méně než nic.“ kladu si otázku: a není to vlastně dobře? mám si z toho 
vyvozovat, že narážíš na Jedinečnost lidské bytosti, na tvůrce a zároveň 
i bořitele? změnilo se něco?

Obojí jsou zahaleni tajemstvím: jen každý na 
jiném světovém pólu hodnot… Nedokážu určit, 

jestli je to tak dobře… Jsou to bořitelé i stavitelé. 
Nemám rád revoluce.

co tě napadá, když se řekne slovo? na závěr píšeš: „má slova paJdavá, mé 
věty motanice. tak Jak Já.“ beru to samozřeJmě s nadsázkou. Já se napří-
klad učil ve škole, že slovo Je signál signálů, ale zároveň cítím, Jako by 
dnes čím dál více slov mělo vyprázdněný obsah, zplanělo. něJak to sou-
visí s naší mentalitou. když vyhoří člověk, mohou vyhořet i slova.

Ta slova o motání a pajdání nejsou v žádném pří
padě nadsázka. Já opravdu moc mizerně chodím. 
Slova mají neuvěřitelnou moc. Už od dob, kdy se 
člověk bezděky naučil mluvit… I lidé, kteří nás 
moc milují, nás dokážou velmi zraňovat. Proti tomu 
není apriorní obrana… Leda nemilovat. Nevím, 

jestli je to dobře nebo nikoliv. Fakt je, že se v čase 
mění obsah slov, často se vyhasnou celé lexikony. 
Význam slov se posouvá až k nesrozumitelnosti. 
Nestačíme ani sledovat… Když vyhoří člověk, vy
hoří i slova. Nejspíš i národy.

za poslední léta Jsi vydal už druhou prózu. budeš v psaní prózy pokračo-
vat, nebo se můžeme těšit na další básnickou sbírku?

Tak to je moc a moc velké tajemství, jestli dokážu 
kdy ještě něco napsat, ať ve verších nebo v dlou

hých řádcích. Momentálně je pro mě i tvoření 
odpovědí na tyhle otázky sisyfovská práce.
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Pro Krista Pána každá píseň
je uplývání 
Pro krista Pána
každá báseň je lhaní
a básník ten lhář
zatracenej lhář lhář lhář
 
Není to snadný vymyslet po ránu básničku
není to snadný líznout si trumfovou sedmičku
To umí jen lhář 
falešnej lhář lhář lhář
 
Dny se mi krátí 
Každá píseň je uplývání
pro Krista Pána
co když jsem zpíval jenom lhaní
Jsem prolhanej lhář 
polomrtvej lhář lhář lhář
 

Spasí mě pravda
mám dodržet tichou dohodu
a nalistovat snář
než se mi sen ztratí
či vylovit z rukávu náhodu
a zapomenout tvář tvář tvář
 
Hle jak se mi dny krátí
zajdu jednou na čekání
nelze prahnout po setkání
a schovávat se za svatozář
Od začátku psaní jsem 
než lhář lhář lhář

blues o lhaní
Vydalo nakladatelství Protis, Praha 2008.

MiLoš Vodička

---------------------------------
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blues o ikarovi
 
Kdo to poví rackovi
jak ses snažil letět tam 
kde i bílý racek ví
že to není ke hvězdám
Že když lepíš křídla sám
pohmoždíš si údy svý
 
Spadneš spadneš kdoví kam
při svém startu ke hvězdám
Vždyť i racek dobře ví
že je tohle jenom klam
Vzdálen hvězdám věčně sám
podobáš se kometám
 
Řekněte to rackovi
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blues o naději
 
Kdysi jsem napsal Naděje paní jasná
ona je tak krásná krásná
protože poslední naděje
Ó jé jé jé
 
A když se zrovna nic neděje
jsem málem šťastný a ty šťastná
na polštáři jako kytka naděje 
Ó jé jé jé
 
Někdy se člověk sobě zasměje 
a je to píseň spásná
To pobízí nás naděje
Vjé vjé vjé
 

mí koníci bílí
jak pytel blech jste čilí
vaše příležitost krásná
Z toho se přece nezešílí
Naopak vjé vjé vjé
 
Ó jé
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Pardubického básníka Miloše Vodičku (nar. 1938 
v Chrudimi) snad opravdu netřeba představovat: 
spoluvytváří českou poezii už více než půlstoletí, 
knižně debutoval již v roce 1965 sbírkou Vítr kolem 
tepen a postupně vydal více než deset knih veršů. 
Kdo by se chtěl do autorovy poezie pohroužit, 
nechť sáhne především po úplném souboru jeho 
rané a pozdější tvorby Básně (z let 1965–1989), 
vydaném před šestnácti lety v brněnském Hostu. 
A kdo si o ní přeje něco smysluplného a sofistiko
vaného přečíst či nastudovat, nechť si vyhledá při
nejmenším vynikající medailon o básníkovi z pera 
estetika a esejisty Jana Suka na www.czlit.cz čili 
na Portálu české literatury. Možná však stojí za to 
představit Vodičku i jako prozaika: do nebásnic
kých hájemství totiž autor vstoupil poměrně ne
dávno nikoli klasickým beletristickým dílem, nýbrž 
knihou memoárů Wilsonova mlžná komora (2007). 
To je v tuto chvíli základní konstatování, poně
vadž nejnovější básníkova kniha na tuto publikaci 
zčásti navazuje, byť s odstupem přibližně pěti let, 
zčásti ovšem přichází s beletristickým (kdo ví, do 
jaké míry autobiografickým) půdorysem.

Nová próza Miloše Vodičky Toleranční patent 
vyšla stejně jako Wilsonova mlžná komora v před
ním pražském nakladatelství H&H – a neupřeme 
si pro začátek menší bibliografickou polemiku. 
Jistěže na záložce nemohou být vypočítány všechny 
autorovy sbírky, nicméně zamrzí, že byly zamlčeny 

nebo přeskočeny zrovna Vodičkovy „novoroman
tické“ básnické tituly z přelomu sedmdesátých 
a osmdesátých let, které se svou luznou, až úpěn
livou poetičností tak blahodárně odlišovaly od ofi
ciózní „pozemské poezie“ a které mnoha součas
níkům vskutku vyrážely dech. Právě sbírky Pták 
Ohnivák, Sonáty a Román na pokračování v té 
době získaly umělci v literárních kruzích nesmír
né renomé: ačkoli žil „daleko od hlučícího davu“ 
(od roku 1954 trvale v Pardubicích), pronikl svou 
tvorbou i do výběrových slovníků české literatury. 
A posléze, na přelomu druhého a třetího tisíciletí, 
byl několikrát nominován na Státní cenu za lite
raturu; rovněž plným právem. O to víc zamrzí, že 
jediná autorova knížka veršů, kterou uveřejnil 
v desetiletí 20032012, v tomto vydání vůbec není 
uvedena! Škoda, byla vydána v nakladatelství le
žícím pouhých tři sta metrů od H&H! Pravda, 
ležícím až na druhém břehu Vltavy, v levobřežní 
části Prahy. Snad se však i na to může vztahovat 
pomyslný toleranční patent.

Tato knížka (jejíž výtvarný doprovod je dílem 
fotografky Petry Růžičkové, rovněž citlivé básníř
ky píšící pod pseudonymem Rosette) má podtitul 
Román s traktáty, čímž je naznačeno i základní 
žánrové rozpětí uvedeného titulu: do jisté míry 
jde o román či přesněji řečeno o románové (neli 
novelistické) vyprávění, situované do prvních pová
lečných desetiletí (tj. do období po druhé světové 

Vodičkova mlžná komora 
Miloš Vodička: Toleranční patent. Román s traktáty.
Praha: h&h, 2012, 264 s.

VLadiMíR NoVoTNý

---------------------------------
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válce), nemenší měrou však jde opravdu o cyklus 
traktátů nebo minitraktátů, který beletristickou 
linii doplňuje. Anebo je to obráceně a beletristické 
scény a výjevy v Kunderově duchu naopak ilu
strují či stvrzují vše, co je řečeno nebo naznačeno 
v traktátovitě laděných autorových úvahách? Aby
chom ale interpretačně nezbloudili mezi touto oše
metnou Scyllou a neméně ošemetnou Charybdou, 
povězme si pro jistotu, co se o této knížce poetově 
píše na nakladatelské zadní záložce. Nuže, praví 
se tu dozajista moudře, možná až přemoudřele, že 
jde o „otevřenou zpověď výsostného básníka a sou
časně o čtivý esejistický román s traktáty a auto
biografickými rysy. Strhující příběh expresivní lás
ky i hluboké samoty protkaný nonkonformními 
úvahami o mezilidských vztazích a o šrámech z nich 
povstávajících. Kniha je autorovým glejtem, osobní 
konfesí, do níž vrývají stopu odplynulý čas i pří
tomný okamžik. Zároveň je předkládaný text me
ditací o možnostech a hranicích tolerance prakti
kované v etickém smyslu, ale také v metafyzickém 
nástinu naší prchavé existence.“

Ergo není co dodávat, nyní již víme o Vodič
kově knize naprosto všechno. Proto skutečně už 
jen mimochodem připojme několik méně či více 
patřičných poznámek. Toto zprvu zřetelně auto
biografické, později možná spíše modelové, mož
ná dokonce stále víc emfaticky laděné vyprávění, 
je možné číst rovněž jako erotický román (nebo 
erotickou novelu) sui generis, a přitom ani na 
okamžik nepouštět z mysli všechny traktátové pa
sáže, meditace a sentence, o nichž autor píše jako 
o „zcizených mezimyšlenkách“, o něčem, co mu 
někdy připomíná všehovšudy „blikavé plaménky 
přeludů v po paměti“. Civilní, až dokumentaris
ticky naskicované úseky vyprávění představují ur
čité podloží pro jednotlivé etapy tohoto „vývojo
vého románu“, lzeli tohoto žánrového označení 
skutečně použít pro Vodičkův „román s traktáty“. 
Jednou etapou se stává protagonistovo sebeuvědo
mění si své homosexuality a poté přímo posedlé 
propadnutí krátkodobým milostným vztahům, ar
ciže nikoli heterosexuálním – a následující časové 

pásmo je věnováno „nonkonformnímu“ životu ve 
třech, dvou mužů s jednou ženou, při němž kvete 
všemi květy láska bisexuální, homo i heterose
xuální, posléze i láska rodičovská, aniž by někdo 
z uvedené nesvaté trojice měl třeba jen vzdálené 
tušení, kdopak je skutečným biologickým otcem. 
Toto je život málem idylický, takto ještě v české 
próze nereflektovaný. Věru si můžeme položit otáz
ku po „hranicích tolerance praktikované v etickém 
smyslu“!

Nic netrvá věčně, achich ouvej, leč tady měl 
Miloš Vodička dějovou strukturu svého vyprá
vění natotata uzavřít a poté už raději důkladně 
zakotvit v meditacích o našem podivném světě, 
žel nestalo se tak. Následují totiž (v tzv. syžetovém 
plánu) historky, samé historky, černohumorky, 
kvazihumorky. Jako v nějaké divadelní šmíře se 
na scéně objevuje StB, která pochopitelně o všem 
dobře ví a neváhá z rozmaru i vraždit, jeden z hr
dinů se stává klavíristou na sovětském parníku, 
který je ovšem de facto velkým sexuálním zvěřin
cem, navíc ostře sledovaným KGB, nakonec pří
běh nabývá čím dál víc dryáčnických znaků a po 
jakémkoli metafyzickém nástinu je nadobro veta. 
Natolik veta, že si čtenář začne všímat i redakcí 
přehlédnutých pravopisných hrubek jako vyšitých 
(„zbraně přinutili“ apod.). Ostatně, Gorkij nena
psal Moji univěrzitěty, ale Moi universitěty (stači
lo nahlédnout do slovníku!), geniální malíř Rafael 
Santi se opravdu, ale opravdu nepíše Raffael (to je 
zase známý brazilský fotbalista), věhlasný básník 
své doby se nejmenoval Štipačov, nýbrž Ščipačov: 
to Václav Havel, když si ze Ščipačova s gustem 
tropil v Zahradní slavnosti šprýmy, jeho příjmení 
takto nepřekroutil!

Škoda. Jenomže pravděpodobně i toto patří 
k Vodičkově životní a umělecké filosofii, i to nále
ží k jeho poeticky proměnlivému pojetí světa jako 
svébytné a především nepřestajné „mlžné komory“: 
veškeré příběhy se permanentně rozplývají v ml
hách, dokonce i člověčí svět na prkýnkách neko
nečného loutkového divadla, jímž jsou dějiny, 
ačkoli se na první pohled může zdát, že jakékoli 
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kontury jsou jakoby průhledně jasné. Opak je však 
pravdou. Znovu a znovu Miloš Vodička opakuje, 
že vše, co se děje a o čem píše, je prapouhé pimpr
lové představení. Stejně jak to bylo v minulosti, 
stejně jak to bude v příštích časech. Snad také 
proto může autor do běhu historie i lidských peri
petií zcela bezelstně a beztrestně vnášet od začátku 

až do konce pořád svá „slova pajdavá, věty mota
nice“. Umění mu k tomu přece odedávna posky
tuje toleranční patent. A ty traktáty? Kdoví, zda 
nakonec to není přes veškeré mudrlantství a téměř 
bezhlasné hovory k sobě toliko „pokus o vynucený 
škleb“.



----------------------------
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Na slovíčko s Václavem Francem
 
Na slovíčko s Václavem Francem, prozaikem a básníkem,
vydavatelem časopisů Kobra a Čaj, vedoucím literárního 
spolku LiS při knihovně Václava Čtvrtka v Jičíně 
a organizátorem literární Řehečské slepice. 

miLaN dušeK

---------------------------------

Nejdříve představte sám sebe jako autora. kolegy jistě bude zajímat, 
s jakým úmyslem jste začal psát a jak se vám dařilo. co jste již vydal? 

Narodil jsem se ve městě, které proslavil přede
vším Václav Čtvrtek svým Rumcajsem, před více 
než padesáti lety. Dětství a mládí jsem prožil v ne
daleké vesničce Řeheč, kam se stále vracím a živím 
se jako zubař v nedaleké Nové Pace. Někdy na 
besedách říkám, že jsem rozkročen jednou nohou 
v Jičíně, jednou nohou v Nové Pace a srdcem upro
střed v Řehči.

S literárními pokusy jsem začal někdy kolem 
jedenácti dvanácti let, asi vůbec prvním vážným 
pokusem byla povídka Hubeňour, pochopitelně 
silně inspirovaná povídkami Šimka a Grossman
na, ale od té doby jsem prakticky nepřestal psát. 
Já prostě psal, resp. maloval už od malička, vydával 
jsem si na stroji časopisy ve dvou výtiscích pro 
kamarády, chtěl jsem se stát sportovním redakto
rem, protože vedle psaní jsem měl vášeň pro sport 
a v jisté době především pro atletiku. Běhal jsem 
delší tratě. No ale nakonec jsem se vydal na zubař
skou trať a jako řada mých kolegů, stala se i mně 
kultura ventilem od povolání. 

První povídky začaly vycházet koncem 80. let 
minulého století, pak přišly úspěchy na nejrůz
nějších literárních soutěžích, uveřejnění mé tvorby 
ve sbornících a almanaších, až přišly opravdové 
knihy. Považuji se spíš za prozaika, takže uvedu 
povídkové soubory Dobrý zločin, Svědek nepo
skvrněného početí, novelu Jak na Nový rok či kníž
ky ze zubařského prostředí Něco na zub pro zu
baře a jejich pacienty, Jednou vrtej, dvakrát trhej 
nebo vzpomínková próza na mé dětství v Řehči 
František (ten vyšel dokonce jako CD pro nevido
mé) a povídky ze Řehče Bystřice aneb Kde lišky 
dávaj dobrou noc. Ale vydal jsem i sbírky poezie, 
jednu jsem věnoval Nové Pace (Kdy město chodí 
spát), jednu dětem (Olympiáda v ZOO) a další 
svému mládí (Autogramy dětství a Na druhém 
břehu dětství). 

Angažuji se v Literárním spolku LiS při Kni
hovně Václava Čtvrtka v Jičíně, organizuji literární 
soutěž Řehečská slepice.

Kruhy
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co by měli kolegové ve středisku východočeských spisovatelů v pardubi-
cích vědět o lisu? kdo se v Něm sdružuje? kdy a proč vzNikl? jak fuNguje? 

Jičínský literární spolek LiS vznikl v dubnu 1990 
na popud současné ředitelky knihovny Mgr. Jany 
Benešové, která sezvala autory, kteří se účastnili 
literární soutěže Šrámkova Sobotka. Za více než 
dvacet let prošlo spolkem více než čtyřicet autorů 
z Jičínska. Ze zakládajících jsme zůstali tři, ale 
přicházeli další autoři. Vydali jsme šest sborníků, 
uspořádali bezpočet autorských čtení, večerů v kni
hovně i okolí, besedovali s renomovanými autory 
(např. v nedávné minulosti Březinová, Sýs, Hej
kalová). 

Zúčastňujeme se Dnů poezie, uspořádali jsme 
třikrát Jičínské poetické jaro, kde vystupovali au
torky a autoři i z Polska a Slovenska. Právě se slo

venskými autory nás již deset let pojí přátelské 
vztahy. Naši zástupci se pravidelně účastní Martin
ské poetické jeseně, konající se v září v Martině. 
Kromě toho se účastníme nejrůznějších literárních 
setkání, např. v Domažlicích na Chodském poe
tickém jaru, ale třeba také na Dnech poezie v Brou
mově, na Literární Vysočině v Chotěboři, nyní 
v Havlíčkově Brodě, na Mělnickém Pegasu, prostě 
těch činností je hodně. Pořádáme přátelské „stme
láče“ u ohně, kde debatujeme nejen o literatuře. 
No a v neposlední řadě vydáváme i naše časopisy 
ČAJ a KOBRA. Nutno uvést, že velký dík patří 
jičínské knihovně, která nám velmi pomáhá při 
veškeré činnosti.

s jakým cílem jste se ujal vydáváNí kobry a čaje? kdo jsou jejich čteNáři? 

Časem jsme i přes vydání několika sborníků zjis
tili, že potřebujeme mít nějaké periodikum, kde 
bychom uveřejňovali naši tvorbu. A tak vznikla 
KOBRA (Kulturní občasník regionálních autorů), 
první číslo jsem vydal v listopadu 2000 s tím, že 
to bude skutečně občasník, ale nakonec Kobra vy
chází měsíc co měsíc už více než dvanáct let. Vedle 
tvorby tam jsou také informace o spolkové čin
nosti, úspěších na soutěžích, zápisy ze schůzek nebo 
upoutávky na zajímavé knihy, je to vlastně takový 
náš zpravodaj. Ale v Kobře se daly uveřejňovat 
pouze kratší příspěvky, spíš poezie, a tak vznikl 
ČAJ (Časopis autorů Jičínska), kde uveřejňuji delší 
ukázky nebo celé povídky a postupem času před
stavujeme hosty ČAJe a rozhovory se zajímavými 
autory, osobnostmi kultury, knihovnicemi, prostě 
zajímavými lidmi. I řada členů Střediska výcho
dočeských spisovatelů už zde byla představena. ČAJ 
začal vycházet v říjnu 2002, nejprve jako pololetní 

časopis, později se ale periodicita zkracovala a dnes 
už vychází každý měsíc. V březnu vyšlo číslo 78. 
V letošním roce zde představujeme i slovenské 
autory, neboť v lednu uběhlo 20 let od rozpadu 
federace, a tak chceme trochu zmapovat, jak jsme 
si vzdálení nebo blízcí. Navíc na podzim oslavíme 
10 let od počátku kontaktů jičínského spolku se 
spolkem Duria, který pracuje při Turčianskej kniž
nici v Martině.

A čtenáři? Především naši členové, ale oba ča
sopisy představujeme na nejrůznějších setkáních 
a akcích, takže máme okruh svých stálých čtená
řů. Internetoví příznivci si můžou Kobru i ČAJ 
přečíst na stránkách www.ikobra.cz, jsou tam umís
těna všechna dosud vyšlá čísla. A občas se stává, 
když se ČAJ objeví na našich stránkách se zpož
děním, že mi chodí od známých maily, co se děje, 
že tam ještě není nové číslo.
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a proč vzNikla literárNí soutěž řehečská slepice? kdo se jí účastNí?

Jak jsem už uvedl v úvodu, pocházím z vesničky 
Řeheč. Jednou jsme se skupinkou přátel uvažovali, 
jak nás propagovat. Napadlo mě jako účastníka 
nejrůznějších literárních soutěží a akcí uspořádat 
soutěž trochu jinou, soutěž, kde se nebudeme brát 
tak vážně a budeme si hrát na to, že Řeheč je stře
dem světa, budeme jako pořádat olympijské hry 
nebo pozveme Marťany atp. Tak v roce 2002 vznikl 
1. ročník. A protože typicky řehečským zvířetem 
není ani lev, ani medvěd, tak vznikla Řehečská 
slepice. Škarohlídi nám předpovídali jepičí život, 
ale skutečnost je jiná. Uspořádali jsme v letošním 
roce 12. ročník (v dubnu), každý ročník má svůj 
specifický humorný program, ten letošní v duchu 
motta: Co Řehečák – to muzikant! a vloni jsme 
vydali sborník 10 Slepic, které (ne)otřásly Řehčí, 

kde jsou uvedeny nejúspěšnější práce a taky his
torie soutěže, kompletní výsledky a přehled účast
níků. Účastní se řada autorek a autorů nejen z Čes
ké republiky, ale dokonce ze Slovenska a máme 
i jednoho Čecha, který žije ve Švýcarsku, v ak
tivně u nás soutěží. Moc nám pomáhá i Knihovna 
Václava Čtvrtka v Jičíně, která se stala partnerem 
našeho Sdružení rodáků a přátel Řehče. Ono set
kání na počátku dubna je vlastně takovým malým 
sjezdem rodáků. Navíc akce inspirovala místní hu
debníky k založení kapely Řehečského kvarteta, 
která dokonce v loňském roce vystupovala v Izraeli.

Řehečská slepice je důkazem, že i v malé ves
nici se dají dělat s humorem a nadšením velké 
věci. A jsem rád, že jsem k tomu svým dílem mohl 
přispět.
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Současná česká poezie nosí Popelčin šat, tu a tam 
však ztratí za pozornost stojící střevíček. Pro celou 
řadu knihkupectví jako kdyby poezie vymřela po 
meči i po přeslici. A přece se úporně hlásí o svá 
nezadatelná práva. Je svérázným jevem, že vychá
zejí především prvotiny (převážně vlastním ná
kladem nebo zásluhou sponzorů). Od začátku roku 
jsem jich četl značný počet. Se vší úctou a respek
tem – jak jinak se vyjádřit než „autor(ka) by udě
lal(a) lépe, kdyby se věnoval(a) něčemu jinému…“ 
V posledním desetiletí je běžné, že prvotin je na
seto, potom jako když utne. Dlouhá léta nic. Nebo 
již vůbec. Někteří tvůrci ovšem po pozornosti vo
lají. Z těch letošních K.V. Lakatoš, N. Patrová, V. 
Švandová – a nová členka Střediska jana orlo
vá, na jejíž sbírce čichat oheŇ (nakladatelství 
Pavel Mervart, s vlastními účelnými, korespon
dujícími ilustracemi, 63 str., 2012) se podíleli L. 
Vavrečka a letitějším z nás známá Lenka Chytilová. 
Jméno Jany Orlové zajisté nikoli náhodou pama
tuji ze sborníku 7edm (2009). Jedná se o formálně 
úspornou, myšlenkově bohatou poezii, která ne
mrhá slovy, představuje suverénní výpověď, oscilu
jící mezi introvertními náladovými aspekty a obec
nou sdělností, která je slibným vykročením. Orlová 
nesedí Pegasovi v sedle (však kdo z nás), k Parnasu 

ale nepochybně zamířila správným, smělým, ori
ginálním krokem.

Nejenom chlebem živ je člověk… U věry ko
pecké se zdá, že jí chleba netřeba, je živa uměním. 
Básnířka, překladatelka, editorka, fotografka, ilu
strátorka, nyní i vydavatelka. S jarem potěšila 
sbírkou architektura času (sama vydala 
a ilustrovala, 170 str., 2013). Křehkým pětiverším 
dominuje přesvědčivost básnické výpovědi, čistá 
instrumentace plná hledání východisek i perspek
tiv, prostá bolestínských motivů. Je to sebereflek
tující zrcadlo bez kazů, které by rušily obraz. Jako 
kdyby se básnířka vrátila do krajin svého Stepní
ho běžce (2006) a vykročila v jeho stopách vyzrá
lejší, intimněji naladěná, průzračnější, plná prosté 
touhy. Verš //němá výzva trosečníků// by mohl 
tvořit paralelu názvu. Věra Kopecká má ovšem ke 
ztroskotání daleko, je autorsky kompletněji vyba
vená, schopná konkrétnějšího, údernějšího, snad 
až filmového střihu.

S dragou zlatníkovou se v poslední době set
káváme především jako s překladatelkou. Letošní 
první čaj (Časopis autorů Jičínska) přináší její 
překlady D. Maksimovičové a Rosy Ausländerové, 
přední básnířky minulého století. Čeští čtenáři 
mohou znát její poezii z titulu Vítr a prach (1966) 

Z nových knih

FraNtišeK uher

---------------------------------



211

Kruhy

v překladu Zlaty Kufnerové. Obě básnířky střílely 
na stejný terč pouze nad básní Můj klíč – a vzácně 
se „shodly“, což nebývá u překladů poezie běžné. 
Porovnáním nejednou získáme pocit, že každá pře
kládala jinou báseň, jiného básníka.

Romantickou novelku ester (2013, Oftis, 
80 str., ilustrace Věra Kopecká) připravila jiřina 
valachovičová. Ve svém pátém knižním titulu účel
ně zvolila ich formu, umožňující vcítit se do myš
lení a činů svých hrdinek, které nechává plout po 
hladině děje, aby postupně poodhalovala minu
lost a motivy jejich jednání. Muži jsou spíše nosiči 
vody, tu průzračné, tu zakalené. Bylo by zjedno
dušené označit Ester za milostný příběh. Dosahuje 
širších parametrů jedné životní pouti a zaslouženě 
najde vděčné čtenářky. Už proto, že přes mnohá 
úskalí nakonec všechno dobře dopadne. Budiž, 
není nezbytně nutné, aby všechny konce dospěly 
do tragické roviny. Nevadí, že nenajdeme výraz
nější stopu po drsné realitě současnosti. Autorka 
se dokázala vyhnout scestné, často negativní ten
denčnosti, která činí málo pravděpodobné ještě ne
věrohodnějším a degraduje i dobře napsané. Kla
dem autorského rukopisu Jiřiny Valachovičové je 
sevřelost vyprávění, v němž téměř nenajdeme zby
tečnou větu.

Stará přísloví obsahují mnoho moudrosti, jsou 
často prezentována, dovolme si jedno obrátit nar
uby. Do třetice dobrého. Platí to o básnické sbírce 
olgy Novotné holubím křídlem Nohou 
vraNí (2013, 77 str., Vydavatelství Věra Kopecká 
– zároveň autorka obálky i adekvátních ilustrací). 
Po sbírkách Z jistého úhlu (1999) a Volně ze rtů 
padající (2010) přichází básnířka s vyzrálou poe
zií, v níž neplýtvá metaforami, její reflexe jsou 
věcné a střízlivé. Nehladí vždy jemnou dlaní, mo
deluje poezii jsoucí svébytným odrazem intim
ních životních peripetií, úspornou poezii tlumeněj
ších odstínů a komorního ladění. Některé motivy 

prostupují celou sbírkou, vracejí se výraznější a zra
lejší. Jako se vracejí ptáci do svého hnízda. Novot
ná skutečně píše holubím křídlem, inklinuje však 
i k použití opačné alternativy (ve smyslu názvu). 
Mnohé básně zaujmou, některé se vryjí do paměti. 
To věru nelze přičíst k dobru každé sbírce. Buďme 
konkrétní: Tána, Nedokončená, Slovo, Smutek ko
lejnic. Když už jsme začali příslovím, vypůjčíme 
si ještě větu ze Sabinova libreta k Prodané nevěstě: 
Dobrá věc se podařila.

Renomovaný básník miloš vodička opustil 
vlastní utěšenou zahradu poezie a opětovně vy
kročil na prozaický lán meditativně pojatým ro
mánem toleraNčNí pateNt (vydalo H+H, 
2012, s výtvarnou spoluprací Petry Růžičkové). 
Čtenáři se od samého začátku vnucuje představa 
úporné, do všech detailů rozpracované ofenzivy, 
postupující k předem určeným dílčím cílům. Nepo
chybně to posiluje dramatickou linku děje. Vodič
ka je bezesporu autor par excellence, jen škoda, že 
někdy útočí na slepou kolej, používaje již značně 
omšelých, opotřebovaných rekvizit, které působí 
až kontraproduktivně. Objektivně však připusťme, 
že na každém stromu najdeme nějaký ten suchý 
list. Toleranční patent rozhodně stojí za přečtení.

Aktuální přístup zvolil milan dušek v povíd
kovém souboru vstříc svému osudu (Moba, 
2013, edice České krimi, 97 str.). O kriminálním 
žánru již bylo napsáno ledacos, ale pokud něco 
neplatí o Duškovi, je to vyjádření Břetislava Hod
ka, že detektivka není život, detektivka je hra. Sedm 
povídek v uvedené knize vychází z ověřených prin
cipů, podepřených úpornou snahou o objektivi
zaci. A hle, ono to jde! Žádná hra autora s námě
tem a čtenáři, nýbrž malá dramata, nikoli komor 
ní, jen zdánlivě soukromá, přesahující do roviny 
společenských dění. Neschází ani prvek tragična 
s podtextem, že nás stále obklopuje mnoho věcí 
k nápravě.



----------------------------
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Matěj Antoš (1987), se narodil v Ostravě a miluje čokoládu a fialovou barvu, analogové pazvuky, pozi-
tivně dekadentní večery, stopařské výlety a taky byl jednou v Liberci na náměstí. Romantik, ale písničky 
The Cure poslouchá jen v krajní nouzi. Občasný výrobce hluku, který publikoval například v Protimluvu, 
Psím víně nebo H_aluzi. Jeho oblíbeným zvířetem je ptakopysk a sbírá fotografie buldozerů. Člen umě-
lecké skupiny Líní, která se proslavila tím, že vůbec nikdy nic neudělala.

Renata Bulvová (1966), básnířka, prozaička a lektorka rétoriky. Žije v Praze, absolvovala DAMU – 
autorskou tvorbu, herectví a  pedagogiku u prof. Ivana Vyskočila. V roce 2005 založila školu rétoriky 
www.skolaretoriky.cz. Je jednou ze zakladatelek Dne poezie (16. listopad, na den výročí narození K. H. 
Máchy, postupně rozšířený na několikadenní celostátní událost) a Poezie pro cestující v pražském metru. 
Od roku 1997 je dramaturgyní a organizátorkou Literárního a kulturního klubu 8, který pořádá bás-
nická setkávání a autorská čtení na různých poetických místech. Vystupuje s pořadem Lekce z poezie, 
kde interaktivním způsobem seznamuje posluchače s básníky svého srdce.  Vydala prozaickou sbírku 
O Chlupaté Bertě a jiné povídky (pod jménem Renata Bulva, Dauphin/Protis, Praha 2007) a básnickou 
sbírku Nebude válek (Novela bohemica, Praha 2012). Její báseň se objevila ve sborníku 100 nejlepších 
českých básní 2012 (Host, 2012). 

Jarmila Hannah Čermáková (1945), básnířka, žurnalistka, dramatička a loutkoherečka. Narodila se 
v Praze. Maturovala na Výtvarné škole V. Hollara a ve studiu pokračovala na DAMU (obor loutkář-
ství). Debutovala v roce 1982 odbornou publikací Herci pro pět prstů. První angažmá přijala v Liberci. 
Později působila v Naivním divadle a hostovala i v tehdejší Ypsilonce. Angažmá skončilo v roce 1968 
a v dalších letech působila v černém divadle Laterny Magiky. Kromě literární tvorby a psaní knih pro 
děti se Jarmila Hannah Čermáková věnuje i výtvarné činnosti a zabývá se též romskou problematikou. 
Její zatím poslední knihou je básnická dvojsbírka Rosa na ostří / Dvořák (Brandýs nad Labem, Dar Ibn 
Rushd, 2011).

Martin Došek (1967), narozen v Pardubicích. Vlastní tvorbou se zabývá od svých dvaceti let, své koláže 
pravidelně vystavuje od roku 1993. Svými pracemi je zastoupen i ve sbírce Gallery Cyrany v Heřmanově 
Městci. Od roku 1998 pracuje jako kreativní ředitel reklamní agentury MAXX Creative communica-
tion v Pardubicích. Samostatné výstavy: 1993, 1994 Pardubice – knihkupectví Helios, 1997 Pardubice 
– galerie V&V, 1999 Pardubice – Galerie Bar NORA, 2002 Chrudim – Galerie ARTEGO, 2008 Chlu-
mec n. Cidlinou – Zámek Karlova Koruna, 2010 Přelouč – Vinotéka Kotýnek, 2010 Pardubice – Výcho-
dočeské divadlo, 2013 Praha – Cross Club. Ze společných výstav např. 2002 Hradec Králové – Galerie 
CELEBRIS, nejnovější 2013 Praha – Senát Parlamentu ČR. Jarmila Kudláčková o Doškovi: Defilé žen 
či dívek na jeho kolážích, respektive jejich absolutní adorace (zbožné uctívání, nikoli zbožňování) při 
totální absenci mužů, (vyjma svatých) jejichž falická přítomnost se omezuje pouze na roztodivné ope-
řence, evokuje únik do falešného ráje, který nemůže vést jinam než ke zkáze lidstva. Síla Doškových 
minimalistických koláží spočívá v tom, že klidně uvěříme, že svatého Sebastiána ubodala k smrti za 
jízdy v limuzíně nějaká kurtizána anebo že jednorožec je vlasatá blondýna.
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Milan Dušek (1938), prozaik, autor detektivních románů a povídek, šéfredaktor bulletinu Kruh. Knižně 
debutoval ve sborníku Začátek (Kruh, 1973). Samostatně vydal před rokem 2000, např.: Cesty vysokým 
lesem, Smrt na inzerát, Zatmění černého slunce, Zásah do srdce… Po roce 2000, např,: Cena domova 
(Kerschbaum, 2001), Mrtvý z mýtiny (Oftis, 2002), Cesty naděje (Oftis, 2005), Mraky nad Zelenou Hůr-
kou (Klub českého pohraničí, 2008), Mrtvý před barem (Nava, 2011), Vstříc smrti (Nava, 2011), Stopy 
vraha (Moba, 2012),  Jen přes mou mrtvolu (Nava, 2012). Publikoval ve sbornících Vč.SOS Dvanáct 
východočeských prozaiků (2007) a Třináct východočeských autorů povídek s tajemstvím (2010). Získal 
řadu ocenění v literárních soutěžích, z novějších Cenu národní protidrogové centrály, 2006. 

Jan Dvořák (1937). Pseud. Jan Robert. Narodil se v Litomyšli. Středoškolský pedagog, redaktor a ředitel 
nakladatelství Kruh v Hradci Králové (1990 – 1992), vysokoškolský pedagog (od roku 1992), ředitel 
Ústavu českého jazyka a literatury PdF Univerzity Hradec Králové (1996 – 2007). Nyní v důchodu. 
Knižní publikace: Zločin naruby, Kruh 1967; Tulácké dny, Čs. spisovatel 1970; Domácnost, Čs. spisova-
tel 1971; Láska před západem slunce, Čs. spisovatel 1973; Muž mezi ženami, Čs. spisovatel 1977; Zde 
konečně nám dáno moře, Kruh 1978; Hledání v panelovém městě, Kruh 1981; Odvrácená strana obrazu, 
Kruh 1983; Skalp, Čs. spisovatel 1984,1987; Úkazy na obloze, Kruh 1987; Spolek svedených a opuště-
ných, Čs. spisovatel 1988, Adonai 2004; Milá, milý, nejmilejší, Kruh 1990; Kamenný lev, Melantrich 
1990; Zpovědník, Obtýdeník Tvar, Edice Tvary 1999; Obyčejné odchody, Oftis 2004; Život vzpomínek, 
Gaudeamus 2007. Věnuje se i odborné literatuře, uveďme dvě nejnovější publikace – Neznámí (autoři) 
– neznámé (texty), 1999 a Umělý člověk dvacátého století, 2000.

René Faktor (1996) žije s rodinou ve vesnici Malé Výkleky. Sedmnáctiletý student Střední odborné 
školy elektrotechnické a strojní a Středního odborného učiliště oboru mechanik elektrotechnik. Foto-
grafování je jeho vášní, věnuje se mu více než rok. Baví ho také hra na klávesy, výpočetní technika 
a komunikace s lidmi. 

Jiří Faltus (1939) se narodil v Žamberku. Od roku 1945 žije v Lanškrouně, vystudoval obchodní aka-
demii, dálkové studium VŠ nedokončil. Pracoval v různých ekonomických funkcích, po normalizač-
ních prověrkách zaměstnán až do odchodu do důchodu v družstevním stavebnictví a zemědělství. 
Člen Obce spisovatelů a Střediska východočeských spisovatelů. Redaktor bulletinu Kruh. Knižně debu-
toval ve sbornících Kruh poezie a Začátek. Autor jedenácti sbírek veršů pro děti a mnoha leporel, pěti 
sbírek poezie pro dospělé a deseti knížek satiry, z toho většinou s vlastními ilustracemi. Jako editor je 
podepsán pod knihou Valašská duše Vladislava Jurčáka. V roce 2013 vyjde sbírka veršů Šeptánky do 
oušek ze stránky a knížka aforismů Dvouproudový žebřík (obě v nakladatelství ALFA-OMEGA Dobře-
jovice). 

Jiří Feryna (1993). Narozen v Brandýse nad Labem. Vítěz autorské ceny recitační soutěže Poetika 
v letech 2011 a 2012 ve své kategorii, v roce 2012 též první cena za recitaci. Publikoval časopisecky 
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(Vedneměsíčník, Světlik) a v Almanachu neodekadence. Absolvent gymnázia, budoucí student bohemistiky. 
Otištěné texty jsou ukázkou jeho dekadentního období. 7.6. 2013 se k dekadenci přestává hlásit.

Monika Hojná se narodila jednoho zimního večera v Hradci Králové a od té doby objevuje život. Píše 
o něm básně a povídky.

Kristian Holan (1991), student architektury v Liberci.

Antonín Hrdý (1983), alchymista snažící se proměnit vzdušný zámek v kámen a naopak. Žije se svou 
milou na vsi, mají psa Ámose a želváka Jásona. V zimě jim omrzají okna tak, že se na nich tvoří květi-
ny přes celé tabulky. V pokojových rozích s nimi žijí pavouci a u plotu, ve zlatém dešti, přebývá rodina 
vrabčáků. 

Miroslav Huptych (1952), básník, aforista, výtvarník, editor a arteterapeut. Vydal pět básnických sbí-
rek a knížku aforismů a gregerií Hodinky s ohňostrojem. Kolážemi ilustroval 47 knih, 138 knižních 
obálek a 28 nástěnných kalendářů. Bakalář psychologie a arteterapie, místopředseda České arteterape-
utické asociace, šéfredaktor časopisu Arteterapie a zakladatel Institutu vzdělávání v artefiletice a arte-
terapii. Rád fotografuje, do svého archívu nafotil přes 100.000 fotografií, nejraději fotí západy slunce, 
oblaka a staré zdi. Autorské stránky www.huptych.cz.

Hana Chadimová se narodila před šestadvaceti lety v Litomyšli a žije ve Vysokém Mýtě. Obyčejná 
dívka se zálibami v cestování a četbě. Občas publikuje do místního deníku Trs, kam píše články do 
sportovní rubriky o autocrossu. Po základní škole vystudovala ekonomické lyceum v Litomyšli, poté 
jednoleté pomaturitní studium anglického jazyka a následovala studia na filozofické fakultě v Pardu-
bicích. Po tříletém studiu oboru Historicko-literární studia byla přijata na navazující magisterská stu-
dia Kulturních dějin, které před rokem úspěšně vystudovala. V současnosti pracuje ve svém oboru ve 
Vysokém Mýtě. 

Zdeněk Jirásek (1958), básník, prozaik, člen SVčS – oblast Pardubicko, Slatiňany, člen literárního klubu 
Psahlavci. Vydal sbírku Dívka s koblížky (Oftis, 2012). Publikoval ve sbornících Tady a teď (Krajská 
knihovna Pardubice, 2003), Šestnáct východočeských básníků (Vč. SOS, 2008) nebo Stavitelé chrámu 
poezie (KRIGL, 2010). Ve Slatiňanech pořádá literárně hudební pořady Laskavé večery a Zámecká 
posezení. Je spolupořadatelem hudebně poetického festivalu Obořice Jedna báseň. 

Petr Karas se narodil v šedesátých letech v Mikulově na Moravě. Tam také během gymnázia zakládal 
svá první hudební uskupení a tam také začaly vznikat první – zpočátku ještě písňové – texty. Později 
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se z těchto textů stávaly samostatné útvary, až se zcela oprostily od melodií a rytmů. Mimo dvě hudební 
CD (Zlaté rybky a Cupy dupy dup) vydal autor v roce 2010 sbírku básní Ješité. Část knihy je využita 
ještě dnes k hudebním účelům, a to nejen samotným autorem. Publikoval také v souborech básní morav-
ských autorů Min a Jeb, v časopisech a na internetu. 

Hana Karolina Kobulejová (1985) se aktivně zabývá psaním, studuje žurnalistiku a v současnosti jí 
vychází čtvrtá sbírka poezie. Knížky si sama ilustrovala. Jedná se o reflexivní kritiku, abstraktní a sur-
realistickou poezii. Mimo poezie se zabývá i prózou. Vydala knížku pohádek pro děti a připravuje 
vydání druhého dílu + připravuje psychologický román s lehkým erotickým podkreslením. Má i další 
rukopisy, ale cesta na trh často trvá roky. Je mnoho dalších informací, které by mohly být řečeny, ale 
nejdůležitější je ta, že má psaní moc ráda, je to její radost, naplnění. Zabývá se jím studijně, i v každé 
volné chvilce. Na psaní jí záleží a o téhle lásce by to bylo na dlouhé povídání.

Anežka Aša Konečná (1990) vystupuje (na internetu) též jako Anjesis, vystudovala Střední řezbářkou 
školu v Tovačově a momentálně dokončuje studia Sociální pedagogiky na UP. Bydlí spolu s četným 
zvířectvem v Újezdě u Uničova, na severovýchodu Moravy. Maluje, příležitostně vytváří šperky a oděvní 
doplňky, vede výtvarný kroužek pro děti a především hodně píše, nejvíce básně, které jí vyšly napří-
klad ve sborníku Rytiny. Tvoří tak, jak to z ní prostě vyvěrá, ve snaze vtisknout každému svému dílu 
jeho vlastní srdce.

Jiří Lojín (1961) se narodil v Ostravě a vystudoval VUT Brno obor mikroelektronika. Navzdory přís-
ně technickému vzdělání a také povolání se zabývá dlouhá léta literaturou, i když převážně pasivně. 
K psaní ho přivedla souhra náhod, na jejímž počátku stály recenze knih a rozhovory se spisovateli 
v různých médiích, nejvíce však na www.vaseliteratura.cz. Nyní žije nedaleko Pardubic.

Lubomír Macháček (1947). Spisovatel, absolvent Filozofické fakulty Univerzity Palackého, původním 
povoláním psycholog. Do povědomí čtenářů vstoupil povídkovou knihou Písek v zubech. Vedle niter-
ně zaměřených povídek (např. Láska v kaluži, Co skrýváme pod kůží, Manželky a jiné ženy) a románů 
(A budeme šťastni, Milenka Půlnoc, Zasvěcen démony) se věnoval též žánru sci-fi (Fantastický mezičas, 
Upíří tanec). Píše i knihy pro děti (Poklad na Kunětické hoře, Zač je v Pardubicích perník). V posledních 
letech publikoval pod pseudonymem Adam Borek povídkové knihy s krimi tematikou (Básníci nevraždí, 
Vražedná sešlost, Vražedné vábení). Jeho prózy se objevují v řadě domácích i zahraničních antologií.

Kateřina Malá (1986) pochází z Nové Paky. Žije v Praze. Zajímá se o kulturní jevy okrajů, nejvíce 
literárních a hudebních. Působí v kapelách Unkilled Worker Machine a Kaljeka. Publikovala v literár-
ně-kulturním časopise Tahy a v Tvaru.



219

Kdo je Kdo?

Pavel Martinec (1986) se narodil v Trutnově. Učitel na střední škole v Hradci Králové, student dokto-
randského oboru při UJEP. Člen Obce spisovatelů. Otec dvou dcer, Alžběty a Viktorie. Publikační 
činnost: Rokle (2009), Písmáci dětem (2012), Almanach neodekadence (2012), Míjím se s měsícem (výběr 
z českého a slovenského haiku) (2013). 

Filip Mikuš (1983) je činný literárně, výtvarně a hudebně. Pro divadlo napsal metafyzický semi-muzi-
kál Bůhlifuk (2008) nebo féerii Vyfotit se s hrochem (2011-12). Jeho básně byly soustředěny do knihy 
Peozie 2004-11, která vyšla jako 1. svazek Sebraných spisů. Výbor z více než dvou stovek písňových 
textů přinese letos jeho druhá kniha Aby se vědělo, vybavená autorovými ilustracemi. Žije v Praze.

Aleš Misař (1984) se narodil v Nymburce, kde žije dodnes. Po studiích a maturitě na Gymnáziu Nym-
burk v roce 2003 začal studium politologie a bohemistiky, avšak přesedlal na germanistiku na UJEP 
v Ústí nad Labem, kde tento rok studia konečně završuje. V roce 2004 vydal vlastním nákladem svou 
první knihu poezie (Neštěstí v lásce, štěstí v poezii), další následovaly v roce 2006 (Proti armádě tvé 
krásy) a 2009 (Patřím Noci) opět nákladem vlastním, v druhém případě s plnou podporou Města 
Nymburk. Vybrané básně uveřejnil i v časopisech Čaj, H_aluze a Tvar, třikrát zazněly i v pořadu Čes-
kého rozhlasu Zelené peří. Kromě poezie samotné píše i recenze na básnické tituly. Mimo jiné se zabývá 
překladem poezie. Z němčiny přeložil cyklus Sonety Orfeovi od R. M. Rilkeho, jehož vydání je připra-
veno na podzim 2013. Podílel se na literárním dění v rodném městě a v roce 2004 spoluzaložil tradici 
pořadu autorských čtení Zrcadlení duší, které trvají dodnes. V Praze spolu s herečkou Erikou Deutsch 
pořádá od roku 2012 večery šansonu a poezie Opilé koráby, jež připlouvají zhruba každé dva měsíce. 
Jeho hlavním zájmem je ovšem nadále vše, co se dotýká poezie. 
 

Vladimír Novotný (1946), literární historik, kritik a publicista. Narodil se v Praze, vystudoval FF UK, 
po vědecké aspirantuře na FF UP v Olomouci pracoval jako časopisecký a poté nakladatelský redaktor 
(mj. Světová literatura, Odeon). Po roce 1989 nastoupil jako vědecký pracovník do Ústavu pro českou 
literaturu AV ČR, poté přesedlal na pedagogickou dráhu (FSV UK, Pedagogická fakulta ZČU v Plz-
ni…). Od roku 2008 působí na Katedře literární kultury a slavistiky FF UPa. Z jeho knižních publikací 
připomeňme ty nejnovější: Plzeňská literární vlasti(ne)věda (2012), Zápisník dr. No I. (2012) a Tragické 
existenciály Vladimíra Kőrnera (2013).

Jana Orlová (1986), básnířka, výtvarnice a performerka. Studuje na Fakultě výtvarných umění ateliér 
performance a na Masarykově univerzitě obor Environmentální studia. Publikuje (časopis Tahy, Par-
tonyma, revue Protimluv či Dno). Organizuje autorská čtení. Vystavovala v Praze, v Brně, Českých 
Budějovicích, Pardubicích a Uherském Hradišti. Má ráda zelený čaj a ryzlink rýnský. V prosinci 2012 
jí vyšla sbírka Čichat oheň s autorskými ilustracemi.
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Jina J. Pacolová (1990) vyrostla v Orlové. Byla vždycky trochu Jina než ostatní děti uhelných lovišť na 
východním pobřeží. A tak se orlí mládě rozhodlo utéct všem těm třineckým železárnám, dětmarovic-
kým elektrárnám a karvinským dolům, a usadilo se plné nadějí ve starobylém městě perníku obklope-
ném pro změnu Paramem a Synthesií. Prý, aby se tam cítilo, jak se patří, doma. A cítí. A tvoří. A poprvé 
v životě si plní své sny na všech frontách. A ptáčci a kytičky. Konec.

Natálie Paterová (1991) se narodila a žije v Hlučíně. Studuje českou filologii na Univerzitě Palackého 
v Olomouci. Publikovala časopisecky (Weles, Protimluv, Tvar, Psí víno aj). V říjnu loňského roku debu-
tovala sbírkou Uvnitř kosti duha (nakladatelství Protimluv). Za tvorbu získala několik ocenění (cena 
prof. A. Voráčka 2008, 2009; cena Vladimíra Vokolka, Františka Halase, Šumperský havran aj.) Příle-
žitostně vystupuje na literárních festivalech. 

Lenka Požárová (1989), melancholická idealistka se sklony k sarkasmu a příležitostnému optimismu. 
Narodila se v Třebíči. Její bytí je spjato se sychravou Vysočinou a Brnem, ve kterém se mimo jiné snaží 
o získání bakalářského titulu na Pedagogické fakultě MU. Ve volném čase se věnuje literatuře, výtvar-
nému umění a vyrovnávání se s realitou. Publikuje časopisecky a pořádá autorská čtení v Café Para-
digma. V současné době žije na venkově, kde čerpá inspiraci z přírody a mezilidských vztahů.  

Kamil Princ (1987) se narodil v Žatci a nyní žije v Praze. Vystudoval obor Jazyková a literární kultura 
na Univerzitě Hradec Králové. Věnuje se komponování hudby, textování, hře na hudební nástroje 
a zpěvu. Je členem Spolku krásného slova Hradec Králové, dramaticko-lyrického souboru Vějíř Nym-
burk, literárního sdružení Bohemúza a uměleckého sdružení Infernalismus. Obdržel několik literár-
ních ocenění. Mezi nimi např. 1. místo v soutěži Literární Varnsdorf 2012, 1. místo v literární soutěži 
Jindřichohradecký Textík 2012 a Zvláštní cenu redakce časopisu Host. Vydal básnickou sbírku Sonáta 
pro rezavou harfu a uspořádal Almanach neodekadence.

Daniel Razím (1982). Scénárista a herec amatérského divadla poezie, autor literárně-dramatických 
seminářů a dílen, a v posledních měsících i autor veršů. Narodil se v Rakovníku. Od svých dvou let 
žije, pracuje a cítí se být doma v Praze. Tvůrčí inspiraci ale nachází také v oblasti Krkonoš, odkud 
pocházejí někteří jeho příbuzní a předkové. Proto zkusil nabídnout svou poezii časopisu východočes-
kých spisovatelů, kde ji poprvé uveřejnil tiskem. Ve čtené podobě ji letos představil také v obnoveném 
pořadu Zelené peří. V nedávné době sestavil knihy: Kubistický portrét Jiřího Suchého aneb Jednou, když 
mně bylo osmdesát (rozhovor s Jiřím Suchým) a výbor z poezie Konstantina Biebla – Na hrobě bubnují 
padající pomeranče.
 

Stanislav Růžička (1991) vystudoval Gymnázium Nymburk, následně (a v tuto dobu) je studentem 
filozofické fakulty Masarykovy university. Zajímá se o kulturní dění, zejména o film. Příležitostně 
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kreslí. Spolupracoval s Alešem Misařem na Kulturním Kukátku (KUKU – Nymburská čtvrtletní revue, 
2010–2011). Praxi absolvuje v Domě umění a v kinu Art. 

Jan Skořepa (1986) žije v pěkné vesničce mezi Pardubicemi a Hradcem Králové a občas je viděn 
i v Praze. Zatím ještě student meteorologie. Většinu času profláká na internetu. Publikuje převážně na 
internetu Literu a Libresu. Rád (se zájmem) poslouchá hudbu. To, co doposud napsal, považuje stří-
davě za projev nemoci a snahu se z ní vyléčit.

Jan Stanislav (1987), narozen v Pardubicích, v roce 2007 maturoval na Gymnáziu Dašická, Pardubice. 
V současné době studuje na PdF UHK. Básně, povídky a recenze publikoval v periodikách Psí víno, 
H_aluze, Weles, Divoké víno, Protimluv, PSAhlaVCI, Dobrá adresa, Nanovo, Tvar a Britské listy, dále 
např. na serveru totem.cz. V literární soutěži Hořovice Václava Hraběte 2012 se umístil na druhém 
místě v oboru publicistika.

Josef Straka (1972) se narodil v Jablonci nad Nisou a je autor dvou básnických sbírek a… jiné časy 
a Proč, které vydal v devadesátých letech, a tří knih básnicko-prozaických textů: Hotel Bristol (2004), 
Město Mons (2005) a Kostel v mlze (2008), které vyšly v nakladatelství Cherm. Nyní dopsal další knihu 
s názvem Malé exily. Publikoval v mnoha literárních a kulturních, domácích i zahraničních časopi-
sech, a jeho texty byly přeloženy do angličtiny, němčiny, polštiny, srbštiny a nizozemštiny. Zúčastnil se 
několika mezinárodních básnických festivalů doma i v zahraničí. V letech 2000–2008 pracoval v redakci 
literárního časopisu Weles, od léta roku 2009 spolupracuje s literárně-kulturním časopisem H_aluze. 
Od roku 2008 organizuje a moderuje literární večery a diskuze v rámci mezinárodní festivalu Den 
poezie. Organizuje literární a vzdělávací večery v Domě čtení Městské knihovny v Praze. Původní 
profesí je psycholog se zaměřením na kritickou ekonomickou psychologii. 

Jolana Ševčíková, básnířka.

Tomáš Tajchner (1979) se narodil v Ústí nad Labem. Vystudoval gymnázium se zaměřením na biolo-
gii a pak se věnoval studiu medicíny. Tuto školu po čtyřech letech opustil a odjel manuálně pracovat 
do zahraničí. Po svém návratu získal certifikát správce konkursní podstaty a nastoupil do advokátní 
kanceláře, kde působí na různých pozicích dodnes. V roce 2010 získal titul bakaláře marketingové 
komunikace. V květnu 2013 dostudoval titul MBA na City University of Seattle a v srpnu téhož roku 
bude obhajovat diplomovou práci v oboru ekonomie. Autorův styl je založen na maximální jednodu-
chosti, a to snad proto, že píše na mobilním telefonu. Text bez diakritiky svítící z displeje cizího tele-
fonu je pro něj jeho nejčistší podobou. Esemeska se správným obsahem zaslaná ve správnou dobu má 
dle něj přesah, který je těžké později zachytit v tištěné podobě. Jeho první básnická sbírka F 12.2 vyšla 
vlastním nákladem v roce 2006 a v současné chvíli je již zcela rozebrána. Druhá kniha – E&J – Easy 
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Jesus (Napsáno z pocitu malosti odkoukané od kolemjdoucích.) je spolu s jeho třetí knihou Slova, 
která nemám komu vrátit k dostání na jeho webu www.poet.cz. V současné době pracuje na své čtvrté 
knize a jeho smsky létají od Itálie, přes Indonésii, USA až po Bristol.

Iva Tajovská (1959) pracuje jako sociální pracovnice a vedoucí služby v neziskové organizaci. V nakla-
datelství Eroika jí vyšly knihy Jepičí hvězdy (2006), Matky matek (2007), Pavučiny touhy (2009), Jarmark 
obnažených duší (2010). Letos vyjde kniha pod názvem Odkladiště náručí. V roce 2009 byl dle povídky 
z prvotiny Jepičí hvězdy natočen film Archiv, ke kterému napsala společně s M. Sovjákem scénář.

František Uher (1936). Pseud. Sinnuhet Zaki. Básník, prozaik, aforista publikující i v novinách a časo-
pisech. Člen OS, unie českých spisovatelů a české sekce autorů detektivní a dobrodružné literatury 
AIEP. Vedoucí oblasti Vysočina Střediska Východočeských spisovatelů, vedoucí literární sekce. Píše 
poezii pro dospělé, např. Tichá plavba (Alfa – Omega, 2002), Potenciál popele (Alfa – Omega, 2011), 
poezii pro děti, sbírka Oči ve tmě (Alfa – Omega, 2007). Věnuje se také psaní aforismů, Aforismy aneb 
Teorie poznání, Aforismy 2 aneb Spadané listí, Perličky ze školy, Aforismy 3 aneb Až tě vyvolají jménem. 
Téměř všechny vydané pod záštitou nakladatelství Alfa – Omega. Próza, např. Studené oko (Interpress, 
1992) a nejnovější A třetí taky krade (MOBA Brno, 2011). Svými příspěvky přispěl také do sborníků, 
např. Setkání (Kruh, 1976), Šestnáct východočeských básníků (Vč. SOS, 2008), Posvícení 6 (epigramy, 
Balt – East, 2010). Za literární činnost získal cenu Eduarda Fikera za nejlepší rukopis roku, dvakrát 
Havrana za nejlepší detektivní povídku roku a Cenu Unie spisovatelů za sbírku aforismů.

Lukáš Vavrečka (1987), básník a prozaik. Autor románu Revolucionáři (2005), sbírky experimentální 
poezie Vyhnanec s křídly (2008) a knihy vícehlasých básnických skladeb Partitura (2011). Vystudoval 
Kulturní dějiny na Univerzitě Pardubice, v témže městě dosud žije a živí se jako sazeč a jazzový pianis-
ta. Publikuje v literárně-kulturním časopise Tahy a literárním fóru Elipsa. Dále vydal esejisticky ladě-
nou veršovanou novelu s názvem Idealistický román (2009), je rovněž spoluautorem a editorem poe-
tického sborníku Lumíkem proti své vůli (2008). K vydání připravuje experimentálně-detektivní cyklus 
Alibi na příští noc (vyjde 2013) a román ve formě pásma a interview s názvem Hyperprostor (vyjde 
2014).

Miloš Vodička. Básník, překladatel, autor memoárů. Knižně vydal na dvacet sbírek poezie, jednu diva-
delní hru a memoárovou knihu – Wilsonova mlžná komora (H&H, 2005). Spolupracoval na překla-
dech z latinské poezie – Sbohem,starý Říme (ČS, 1985) a přeložil libreto Verdiho opery Don Carlos pro 
Národní divadlo (1989). Je držitelem ceny Čs. Literárního fondu za sbírku Román na pokračování. 
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