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Ostr ava město poezie
Kde k nebesům
modrým
vysoko

Komorní scéna
Aréna

20. května 2010

Zazněly verše
Karla Hynka Máchy
a autorů
ostravského střediska
Obce spisovatelů.

Úvodní slovo k Máchovu
200. výročí narození pronesl
Jiří Urbanec (foto 2).

Pořad se uskutečnil
za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR
a městského obvodu
Moravská Ostrava a
Přívoz.

Zazněly verše a próza L. Bárty (foto 7), D. Bátora, I. Kopecké (f. 7, vlevo), E. Kotarbové
(f. 6), L. Romanské (f. 5), M.
Kubíčka, J. M. Skalné, M.
Stoniše (f. 3), M. A. Šajnohové
(f. 7). Hudební doprovod: Jar.
Hrbáčová.
Foto: ko
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Vzpomínka
Nadčasová síla poezie
(K Roku Karla Hynka Máchy)
Od zrodu největšího básníka českého romantizmu Karla Hynka Máchy nás už dělí celá dvě století a
od vydání jeho slavné poemy „Máj“ jen o šestadvacet let méně. Kolik generací se za tu dobu
vystřídalo a kolik válek se přehnalo Evropou - od napoleonských po prvou a druhou světovou. A kolik
prospěšných vynálezů změnilo k nepoznání lidský život. A přece Máchovy básnické obrazy a začasté
i jeho nostalgií poznamenané prózy se těší stálému obdivu čtenářů u nás i za hranicemi.
I mne provázel Mácha už od středoškolských let. Vyrůstal jsem v podmanivém prostředí Beskyd,
obklopen otcovou rozsáhlou knihovnou a matčinými obrazy, a je samozřejmé, že mne oslovil nejen
svými verši, romantickou Krkonošskou poutí, ale i Cikány, Márinkou a dalšími prózami. Jeho trojsvazkové spisy, dovydávané u Borového v roce mého narození, patřily k mé oblíbené četbě i s Máchovými Deníky. A když jsem v Nezvalových Moderních směrech básnických objevil chválu
Máchovy básnické obrazotvornosti a jeho význam pro moderní českou poezii, uvědomil jsem si ještě
výrazněji Máchův průlom do tradiční básnické tvorby. A když jsem se jako gymnazista pokoušel o
vlastní verše a lyrickou prózu, byl Mácha nepochybně jedním z mých „křestních otců“.
Básník Máje mne neopouštěl ani za mých vysokoškolských studií v Praze. Tehdy jsem už znal
Šaldovy syntetické studie o tomto „snivci i buřiči“, ale též strukturalistické rozbory jeho veršů v Mukařovského Kapitolách z české poetiky a mnoho máchovských studií od Karla Sabiny po Oldřicha
Králíka. Měl jsem i to štěstí, že jsem část studia prožil v pražské svatopetrské čtvrti, ve které Mácha
prožil svá chlapecká léta, a při procházkách jeho uličkami si představoval, jak to tam vypadalo za
Máchových dob.
Mácha byl mým průvodcem i při mých turistických poutích z Prahy. Přírodní krásy jsem obdivoval
už v Beskydech a vyhledával jsem je i v pozdějších letech. Po stopách Máchových jsem postupně
navštěvoval hrady a zámky až k Bezdězu a Ralsku, učaroval mi Český ráj a ani tu krkonošskou pouť
jsem si nenechal ujít. Mnoho Máchových veršů jsem znal nazpaměť a některé si pamatuji dosud. A na
estetickém semináři u Felixe Vodičky jsem měl dokonce jako referát sémantický rozbor jednoho ze
zpěvů Máchova Máje.
I po dlouhých desetiletích při pochůzkách po malebné frenštátské kotlině krátím si často cestu tím,
že z hlubin paměti vyvolávám oblíbené verše, nemohu opomenout ty překrásné, melodické až
onomatopoické verše, v nichž básník nejvýstižněji vyjádřil svou lásku k rodné zemi. Není náhodou, že
tyto verše pomáhaly přežít i hrůzy nacistického koncentračního tábora studentům odvlečeným 17.
listopadu 1939. I tu ukázala opravdová poezie svou nadčasovou sílu:
Ach, zemi krásnou, zemi milovanou,
kolébku mou i hrob můj, matku mou,
vlast jedinou i v dědictví mi danou,
šírou tu zemi, zemi jedinou!
Máchův rok zanedlouho skončí, jeho tvorba však jako literární stálice žije v povědomí vděčných
čtenářů a jsem přesvědčen, že zaujme i ty příští.

Libor Knězek
František Všetička je autorem nové knihy Garance grotesknosti, v níž se zabývá uměleckou tvorbou
spisovatele Romana Ráže. Vydalo Nakladatelství J. Vacl v Olomouci.
(red)
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Vzpomínka
Noc s Vladimírem Justlem
Bylo to na přelomu září a října 1951 v Olomouci, přesné datum už nevím, nepsal jsem si tehdy žel
ještě deník, ale i bez něho jsem s to si vybavit svou první noc na vysokoškolské koleji v Kateřinské
ulici, jako by to bylo včera; nemusím se na ni rozpomínat, ta noc je se mnou stále, tak jako v nás trvá,
co bylo poprvé a určilo nám další život; ta noc mi nikdy ani
nemůže vymizet z paměti. Už tam máte jednoho svého
spolubydlícího, dověděl jsem se u okénka za vchodem, když
si mě našli na seznamu, ověřili totožnost a dávali mi klíče od
budovy a od pokoje v prvním patře. Zaklepal jsem, vešel a
octl se tváří v tvář sympatickému mladému muži, který ještě než jsem stačil pozdravit - řekl Ahoj, Justl, zkoumavě
si mne prohlédl a podal mi ruku. Snad proto, že jsem neměl
své příjmení nikdy v lásce (můj spolubydlící to brzy vycítil a
smával se, že to není jméno pro kritika, že bych si měl najít
nějaký úderný pseudonym), představil jsem se celým jménem, a Justl až pak dodal: Vladimír. Vyber si
postel. Třetí na třetí lože toho trojáku toho dne nedorazil, nemusel, neměl to na fakultu daleko, ráno
dojel ze svého Žerotína na první přednášky pohodlně včas a teprve potom se ubytoval; měli jsme
kliku, Jaroslav Krejčí byl dobrý kamarád a brzy nás zachránil málem od katastrofy.
Za pár minut jsme si řekli s Vladimírem Justlem základní data. Je starší o pět let a z Prahy, po únoru
1948 ho vyhodili z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, živil se v kanclu a teď se mu poštěstilo
dostat na češtinu a na polštinu tady, ale znovu do prvního ročníku. Řekl jsem mu o svém štěstí: během
prázdnin, když už jsem složil zkoušky do prvního ročníku v Olomouci, okresní výbor Svazu mládeže
(který mě neměl rád) mne odvolal ze studií, měl jsem se hlásit na úřadu práce, ale děkan fakulty
profesor Bělič si nedal poroučet nějakými svazáky z Kyjova a mé odvolání ze studií hodil do koše.
- Proč ses hlásil do Olomouce, a ne do Brna, kam je to z Kyjova blíž?
Přiznal jsem se, že kvůli Jaromíru Johnovi, který tu přednáší jako Bohumil Markalous estetiku.
Studijní kombinace čeština-estetika vypsána nebyla, estetika se studovala jen s dějinami umění a
s hudební vědou, přijímací komise mě nutila, abych si k češtině vzal ukrajinštinu, uhádal jsem to na
ruštinu, Vladimírovi podobně vnutili místo filozofie polštinu. A tak jsme se rozhodli na Markalouse
Johna chodit navíc a až do jeho smrti v dubnu 1952 jsme byli na jeho přednáškách a v seminářích jako
doma. Ale tehdy, toho prvního večera na koleji jsem se taky přiznal, že sice obdivuji velkého ironika
Markalouse Johna tak velice, že jsem kvůli němu zamířil do Olomouce, ale že nejvíc mě bere poezie.
- A to?
- Nezval, Nezval a Biebl. Nezval a Biebl a Seifert!!
Vladimír se usmál a řekl:
- Halas. Holan!!
Díky profesoru doktoru Ladislavu Dlouhému, který mi od kvinty půjčoval z žákovské, profesorské a
i své vlastní knihovny sbírky i časopisy meziválečné avantgardy a který nám na jaře 1950 doporučil,
abychom si přečetli Štollovu knížku Třicet let bojů za českou socialistickou poezii, to že je zajímavý
námět na diskusi, a na podzim toho roku 1950 sestavil a režijně s námi připravil recitační pásmo
z poezie Františka Halase (!), měl jsem pocit, že se v moderní české poezii vyznám jako málokdo
z mých vrstevníků. Ale té noci jsem žasl, co všecko ví jen o pět let starší Vladimír. Nedával mi najevo,
že jsem venkovánek z kulturní periferie, neodbýval mě z moci a převahy staršího, vzdělanějšího,
zkušenějšího, nevykazoval do žádných mezí, a až později mi došlo, jak trpělivě mi naslouchal a jak
věcně oponoval mé absolutizaci toho křídla avantgardy, k němuž jsem vzhlížel a jemuž jsem se
nadobro upsal. Přeli jsme se a přeli. I když tu a tam padlo jméno Šalda, ale taky Píša, Václavek, Teige,
Fučík, Fraenkl a Černý, nešermovali jsme autoritami, ale přebíjeli se verši, jimiž jsme po sobě stříleli
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Vzpomínka
jako raketami, jako blesky, jako růžemi. Nic jsme nepili, nic nejedli, ta noc byla slova, slova, verše,
básně.
A najednou jsme si všimli, že už je den. Vítězoslavně jsem vypálil pro změnu Holana:
Kdo vycpal ptáka pochodní a vodou, kdo způsobil, že ranní rosou třás?
... že zobákem vokální páry střás, opravil Vladimír mou svévolnou parafrázi a oplatil mi Nezvalem:
Za tichého rána pod oknem v písku smáli se kohouti na hvězdy...
Mně se vybavil začátek Holanova Prvního testamentu: Je ráno… Vratký kráčivec jde alejí… Jde
ptáčkům sypat…
A Vladimír mi připomněl z posledního zpěvu Podivuhodného kouzelníka: Ráno se přibližovalo na
náměstí a já pod kašnou odkládal neuskutečněné tužby...
Aniž jsme to rozbírali, aniž jsme se k té noci vraceli, aniž jsme se kdy zmínili o tom, jak jsme si celé
hodiny říkali své básníky a jak jsme si je za svítání prohodili, už jsme věděli, že každý si své básníky
ponecháme, ale že ctíme, známe, obdivujeme nejen je. A tak zaujetí pro Nezvala, o němž jsem napsal
tři knížky a z něhož jsem připravil k vydání množství svazků, též svazků jeho souborného Díla, nikdy
mi nebránilo s velkým respektem psát o Halasovi i Holanovi. A Vladimír, jemuž se podařilo prosadit a
k vydání připravit jedenáctisvazkové Holanovy Sebrané spisy a významně se podílel na vydávání
Halase, uspořádal i jedinečné výbory z Nezvala a Biebla.
Po celý život, po dlouhá desítiletí jsme si vyměňovali své edice.
Když Vladimír Justl inscenoval ve Viole Holanovu Noc s Hamletem, připomněla se mi bezděčně
raně podzimní Noc s Vladimírem Justlem.
Poslední jeho dopis mi přišel týden před jeho smrtí. Čtu v něm: „Těším se, až spolu budeme hovořit.
Času zbývá málo.“
Jaká škoda, že nezbyl už žádný. A že za tu noc mohu poděkovat už jen takto.

Milan Blahynka

Aniž tvůj že jsem - další nová sbírka veršů mezi čtenáři

Bylo to krásné odpoledne v ostravském Domě umění dne 15. 10. 2010, když Lydie Romanská uváděla
svou třináctou básnickou sbírku do světa čtenářů. Knížku milostných veršů, k jejímuž vydání dalo
podnět letošní 200. výr. narození. K.
H. Máchy. S hercem Pavlem Liškou předčítala své verše. Předtím
publikum vyslechlo laudatio Radomila Nováka z Ostravské univerzity. Patronem publikace se stal
malíř Karel Haruda (foto 3). O hudební doprovod se postaral žák
Základní umělecké školy D. Lidmily O.-Svinov Šimon Greško. (k)
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Recenze, glosy, úvahy
Čas a smíření
Eva Kotarbová: Siluety
AMOS repro, Ostrava 2009
,,Na oltář Stodolní položit dětství“ – čteme v úvodní básni čtvrté sbírky Evy Kotarbové, vydané po
delší pauze. Zkušená redaktorka a publicistka zná nejen „siluety“ Ostravy, ale také podhoubí tohoto
města, jeho denní i noční protagonisty, dobu ranních úsvitů i „dusící se město / ve výhni léta“. A vše
podává v náznacích až nezvykle jemných, bez hřmotících slov a jednoznačných
soudů.
Její vcelku krátké, uměřené a formově zároveň variabilní básně většinou směřují
k nepříliš rozsáhlé pointě, která vše předchozí s nenápadným, ale hluboce zažitým
ironickým podtextem zpochybní nebo znejistí. V naprosté většině je to svět
„ženský“, nazíraný pohledem smiřujícího zralejšího věku. Lehce nahozené a
zároveň cizelované verše, prozrazující intelektuální tvůrčí zázemí, přinášejí jen
náznaky situací, buď ve vztahu mládí a stáří, nebo životní zlom, který ani
nepostřehneme a který je konfrontován zanedlouho s vyústěním „Na loučce
rozprášili ženu / už nemá ani jméno“.
Typicky „ostravské“ básně této sbírky počtem nepřevažují, nicméně jimi veršový soubor začíná. Je
to především proslulý fenomén Stodolní ulice, ve dne téměř bez pozlátka, ale v noci přitahující jako
siréna: „Máme svobodu a objevíme nový svět! / Manifestují náctiletí / vmáčknutí do tramvají“.
Kotarbové se daří zvláště tehdy, když určitý jev podá s pozadím kontrastu, jak to vidíme v básni
Pompadour by se divila: jestliže dívka ve Stodolní u tyče odhalí hned na začátku všechna svoje
tajemství, milenka francouzského krále „divila by se za vějířem / a odvrátila s pohrdavým úsměvem“.
Epizace této lyriky, což je obvyklý jev dnešní české poezie, spočívá zde spíše v ohlížení a vzpomínce
než v samotné akci. I když téma lásky je dokonce zdůrazněným mottem na počátku knihy, samotné
básně zůstávají většinou u střídmé reflexe a svět mužů je nepřítomen, vždyť o tom štěstí „pak se
rozpomenu / pramenilo jenom ve mně“. Verše ovšem nevyznívají nostalgicky, přesto nejčastějším
pocitem je marnost a též nejistota, což je příznačné i pro básně širšího kontextu, třeba na stránce s názvem Odkud se dívá vrah?: na náměstí Trafalgar Square v moři turistů napadne člověka vzpomínka na
rok 2007, kdy připravený terorista nakonec neměl odvahu odjistit výbušninu. A jiná báseň Strachu se
vzpouzím při fotografiích mužů a žen, kteří „nebyli více než hromady kostí a šlach“, nebo při
představě lidí procházejících Hirošimou, „než ji pokryl atomový prach“, bojí se básník i miliony
jiných.
Kotarbová je tvůrkyně zdánlivě úzké tematiky, ale nemylme se, to je pouze první pohled. Její dílčí
básnické črty jsou koncentrátem vjemů ze světa velmi současného a nikoliv stereotypní výpovědí, ba
naopak až gnómicky sevřeným mementem o pocitech ženy za poslední leta našeho století. Zatímco
jiné ostravské autorky, Lydie Romanská s vášnivou a nekončící glosou bezprostřední zjitřené chvíle a
Soňa Zachová s gestem nekonvenční mladistvé separace, jsou ihned příznačné pro svůj výrazný
postoj, u Kotarbové se výpověď až ztišeně vlní, jako uměřený a nevtíravý hlas, s velmi dobrou
kulturou slovního výraziva, jako svědectví, jež musí být vyřčeno.

Jiří Urbanec
V rámci Týdne knihoven v prvním říjnovém týdnu besedovala Lydie Romanská v Řepištích o díle
Bohumila Pavloka, rodáka z Řepišť. Beseda se opírala o knihu Slovo jako zrno, kterou básnířka
v loňském roce editovala. Při té příležitosti představila také svou novou sbírku veršů Aniž tvůj že jsem,
která právě opustila tiskárnu a je inspirovaná osobností K. H. Máchy.
(r)
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Recenze, glosy, úvahy
Tvé jméno jako trn na jazyku
Koncem roku 1939 Němci v tzv. protektorátu zavřeli všechny vysoké školy, uzavřena byla rovněž
Teologická fakulta v Olomouci. Pro výchovu budoucích kněží okupanti povolili kněžský seminář, do
něhož 2. října 1941 vstoupil Bohumil Pavlok, rodák z Řepišť u Ostravy (narodil se 22. listopadu
1922). Na kněžství se Pavlok přihlásil na matčino přání, která jej při vážné
nemoci v jinošském věku zaslíbila Bohu.
Největším Pavlokovým zážitkem z olomouckého období bylo setkání s Janem
Čepem, jenž měl 27. května 1942 pro seminaristy přednášku na téma Umění a
milost. Pro dvacetiletého Pavloka bylo toto setkání jedno ze stěžejních, ještě po
letech na ně intenzívně vzpomínal: „Pak beseda v malém kroužku na zahradě,
mimo jiné i o Vladislavu Vančurovi. Několik dnů nato heydrichiáda a
dramatický vývoj dalších událostí, které rozmetly lidské vztahy a přátelství do
všech nehostinných koutů země. Byl to jen krátký zlomek času, ale podoba spisovatele neobyčejně
skromného, citlivého, plného obav o další osud lidstva a hluboce proniklého vírou vryla se jednou
provždy do paměti“ (Lidová demokracie 17. 2. 1990).
Setkání Jana Čepa se seminaristy bylo také fotograficky zdokumentováno, společný snímek se
stojícím Pavlokem je např. reprodukován v antologii Slovo jako zrno (2009). Dojem, který začínající
básník zaznamenal, je přesný, nepřesná je však zmínka o heydrichiádě, neboť k atentátu na
zastupujícího říšského protektora došlo shodou okolností v týž den, kdy se Čepova přednáška konala.
Následky na sebe nenechaly dlouho čekat, Němci kněžský seminář zavřeli a seminaristy poslali na
nucené práce. Sám Pavlok z nich poměrně lehce vyvázl, neboť byl nasazen do rodné vsi na
zemědělské práce.
Po válce absolvuje Bohumil Pavlok studia na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně,
která končí roku 1947. Po únoru 1948 pak převážně a s jistými obtížemi kantoří. Totéž se týká i jeho
tvorby, vzhledem k tomu, že patří k básníkům spirituální, katolické orientace, se jeho publikování za
komunistické éry omezuje pouze na drobné samizdaty a ještě drobnější bibliofilie. Takže první svou
oficiálně vydanou sbírku se může prezentovat teprve po sametové revoluci, jmenuje se Hledání tváře a
čtenářům ji roku 1990 představilo ostravské nakladatelství Profil. Pavlok měl tehdy 68 let, plných
marného očekávání, ztrát a hořkosti. Tento dlouhotrvající a málem celoživotní stav jej nepochybně
vedl k tomu, že se ve své tvorbě zamýšlel nad přibližně podobným trýznivým osudem jiných umělců.
Ve své próze a poezii má tři stěžejní díla, v nichž vypovídá o životě a tvůrčím sváru básníka,
hudebníka a sochaře.
První z těchto děl je povídka Básníkova smrt, která dala název ineditnímu prozaickému souboru
z roku 1950. Pavlok v této povídce líčí poslední okamžiky života Karla Hynka Máchy, do nichž se
v podobě horečnatých snů promítají závažné chvíle z jeho minulosti. Autor tento povídkový soubor
poslal Janu Zahradníčkovi, jenž mu 19. prosince 1950, půl roku před svým zatčením, o něm napsal:
„Básníkovu smrt jsem přečetl už před Vánocemi, ale mám ji ještě v dobré paměti a mohu říct, že
titulní povídka zůstává středem knihy a Vaší dosud nejsilnější věcí. Od té doby, co jsem ji četl poprvé,
jí přibylo jaksi na síle a jasnosti, nevím, zda nějakými Vašimi zásahy, nebo prostě časem, který zatím
uplynul. Je to neobyčejně důmyslně uděláno, do těch několika chvil před smrtí zachytit a vměstnat
celý život, ale to napětí a vzrušení je opravdové a nepředstírané. Musí se Vám přičíst k dobru i to, že
ten Máchův život je už hodně ohmataný a očmuchaný, a že Vy přesto jste jej ukázal jako cosi nového
a neslýchaného.“
Čtvrt století po Básníkově smrti shledává Bohumil Pavlok příbuznou trýzeň v životním osudu Leoše
Janáčka, jemuž věnoval svá Hukvaldská preludia. Tragický pocit v poemě převládá:
Jako by neslyšeli
kamenění srdce
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kvílení úzkosti
v modlitbě Jenůfy
Jako by nikdy
smrt nešla po klávesách
v pokoji mých dětí
Jako by nebyl dům
za živa pohřbených
Poslední Pavlokova sbírka nese název Na dosah (1998) a básník ji zahajuje další svou poemou,
vypovídající tentokrát o sochaři Gottfriedu Fritschovi. Báseň se příznačně jmenuje Černá zrcadla a
vztahuje se k roku 1748, kdy Fritsch dokončil výzdobu pohřební Černé kaple pro rod Rottalů
v Holešově. Poema je založena na dilematu lásky a smrti, tento svár je doprovázen neustálými
pochybnostmi, jež se vztahují nejen k inspirátorce (Marii Cecílii Rottalové), ale také k vlastnímu dílu.
V závěrečném zpěvu se pak umělcovy pochyby uzavírají:
Tvé jméno jako trn na jazyku
zmrtvělá ruka přibitá na hruď
Hluchoněmý náhrobní kámen
Hrobka Zazděný dům
Dojdu Doplazím se
Až tam
K černému zrcadlu
v marnotratné kapli
Zemřel a pohřben jest
Resurrexit
Všechna tři díla o umělcích spojuje motiv smrti. Ta na čtvrtého z nich dolehla 16. ledna 2002.
Pochován je v Řepištích hned vedle hřbitovního dřevěného kostela. Olomoucký kněžský seminář se
v době Pavlokova studia nacházel vedle dómu, kde je dnes umístěno Arcidiecézní muzeum.

František Všetička

Za Máchou do letohrádku Hvězda
Organizátoři výstavy k dvoustému výročí Máchova narození si nemohli vybrat adekvátnější místo
než letohrádek Hvězda. Prostředí filozofické, které více zatajuje, než odhaluje. Píše se v historických
knihách, že k založení této renesanční perly hnala arciknížete Ferdinanda (druhorozeného syna
Ferdinanda I. a jeho ženy Anny Jagellonské) láska k Filipíně Welserové, se kterou
se tajně oženil. Obcházíme bílé zdi sálů a s údivem si prohlížíme klenby bohatě
zdobené bílými štukaturami představujícími výjevy z antické mytologie – oči se
zastavují na ústředním motivu, kde Emea vynáší otce z hořící Tróje. Není divu, že
v takových prostorách nás přepadá kosmopolitní cítění, které je zesíleno graficky
pojatými znameními a planetami a jež znalo šestnácté století. A to vše je znásobeno
duchem poezie českého básníka Karla Hynka Máchy. V prostoru zarputile hledáme
Máchovu autentickou podobu, ale nemůžeme ji najít. To proto, že se nezachovala, i
když v jedné části místnosti je nám představeno několik obrazových rekonstrukcí
Máchovy tváře, které vznikly na základě svědectví druhé poloviny devatenáctého století, ale jejichž
věrohodnost už nelze ověřit.
Nevystihla bych stávající pozornost k Máchovu dílu lépe nežli slovy organizátorů výstavy na
jednom z panelů:
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„Mácha rozpoutává ve své básni nejúžasnější imaginaci, obrazotvornost, která se zdála být od jeho
dob pro naše časy v české literatuře mrtva a ztracena. Mácha vidí skutečnost v takové kondenzaci, jak
ji interpretuje toliko sen. Máchova přirovnání jsou surrealistická. Podstata Máchovy tvorby je v uvolnění, básníkově spontaneitě, v latentním působení sexu, ve fantazijním ukájení smyslové touhy.“
„A jednoho dne opouštěl poutník kraj - šel za sluncem.“ Verše na bílém plátně přivábí ke sledování
němého filmu Cikáni z roku 1921, režiséra Karla Antona. Sedneme si na okraj židle se záměrem, že se
brzy zvedneme a budeme pokračovat v prohlídce, ale dramatické napětí a úžasné výrazové herectví
Theodora Pištěka st., Hugo Svobody a Olgy Augustové nás připoutají k židli a zůstaneme do konce.
„Co moře vzalo, to nikdy nevrátí: Halali, halali.“
Takový závěr filmu nás může zavést pomyslnou nitkou k tragickému životnímu konci básníka. Mácha
sám zaznamenává, že chtěl být užitečný u velkého požáru, obkročmo usazený na střeše odebíral vědra
s vodou a z každého se napil, aniž si uvědomil, co mohlo následovat. Zemřel mlád, ve věku literárního
rozjímání, poznávání a lásky, cestování a malování zádumčivých obrazů opuštěných krajin a zbořenin
hradů.
V jiném zákoutí sálu si nenecháme ujít filmový dokument o síle manifestačního počinu, krátce po
podpisu Mnichovské dohody a záboru Sudet, tedy i Litoměřic, kdy byly Máchovy pozůstatky
exhumovány a převezeny do Prahy, podrobeny antropologickému průzkumu a 7. května 1939
převezeny na Vyšehrad, na voze taženém třemi páry bílých koní.
Když jsem toho odpoledne odcházela z Hvězdy podél starých buků, které v oboře tvořily padesát
procent všeho stromoví, došla jsem k jednomu památnému buku, který tam stál holý, docela bez
života. V oboře se šuškalo, že si z něj lidé brali po léta tolik energie, až to nevydržel. Ani oznámení
ochránců přírody, že byl strom napaden houbou vějířovce obrovského a že buk museli vyjmout ze
seznamu památných stromů, některé lidi nepřesvědčilo. Hned mě napadlo, jestli by se to mohlo stát
literárnímu dílu. Že by z něj čtenáři vyčerpali všechnu energii, a dílo tak usmrtili. Zajímavá myšlenka,
ale jistě už někým vyslovena.
Čím více jsem se vzdalovala od Hvězdy, tím více jsem se blížila k Bílé hoře a místu, kde kdysi
stával barokní mlýn v malebné krajině s vrbami, které lemovaly břehy potoka zvaného Litovický (též
Jalový). O tom mlýnu, kde se mlelo obilí pro okolní statky, ale i pro zvěř v oboře Hvězda (zvěř se tam
přivážela z větších obor), se vyprávěla historka, že kolem mlýna chodil Alois Jirásek, když
navštěvoval svého přítele Piskáčka na statku v Ruzyni. A ten idylický kus krajiny upoutal Jiráska
natolik, že ho inspiroval k napsání pohádkové hry Lucerna. Když jsem ale došla na to místo, byla
jsem zklamaná. Poetická krajina byla částečně ztracena v zástavbě rodinných domů, vrby zůstaly jen
tři a část potoka byla svedena do betonového koryta. V žádném případě to nebyla ta původní idylka,
jak ji nakreslil malíř Zdeněk Háša a daroval mým známým, u kterých jsem na Bílé hoře bydlela.
Bylo by zajímavé odhalovat další literární souvislosti s Máchou. Rozjet se třeba na Újezd k jeho
rodnému domu, kde žil v letech 1810-1811. Ale můj čas v Praze byl velký běžec, a také jsem chtěla
navštívit živé literáty. Po jedné schůzce na filozofické fakultě jsem využila toaletu a pobaveně si
přečetla na hustě popsaných dveřích zcela výjimečnou montáž inspirovanou Máchovým dílem, kterou
bych ráda reprodukovala v původním znění.
Byl pozdní večer, první Máj
Grafické srdce objímalo slovo Bohemistika a následovalo:
večerní Máj byl Lásky čas.
Napsala nějaká moudrá studentka, která žere umění.
Kdy jsi se narodila, že víš, jak to tehdy fungovalo?
Ať žije svoboda projevu, vy trapný NOVATISTKY!
Se slovem novatistky jsem se setkala poprvé a docela se mi literárně zamlouvalo. Tak jsem dospěla
k názoru, že i jiní byli toho léta inspirováni Máchovým dílem, ale každý si to vyjadřoval po svém.

Jarmila Marie Skalná
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Od břehů Pacifiku
Naši literáti, kteří v sedmdesátých letech opouštěli vlast, většinou zakotvili v dosti blízkém
kulturním okruhu, Pavel Kohout ve Vídni, jež mu stále svým rázem a atmosférou připomíná Prahu,
Jiří Gruša v nedalekém Německu, Milan Kundera ve Francii s její někdejší inspirativností pro celou
Evropu, Josef Škvorecký v Kanadě, kde stejně již desítiletí žily zástupy krajanů a vytvářely jakousi
oázu nepřetržitého domovectví. Málokdo se pustil dál, nelákala ho exotika, na rozdíl od raných
dvacátých let, kdy Konstantin Biebl přijal zásady soudobého poetismu doslova a vypravil se
k protinožcům na Jávu, jak dokládá jeho sbírka S lodí, jež dováží čaj a kávu.
Výjimkou je Theofil Halama, rodák z českého Těšínska, svým způsobem básnický dobrodruh, jenž
doputoval až k Pacifickému oceánu a tam déle žil v městě Monterey, oblíbeném i se svým okolím jako
středisko umělců, ať to byl John Steinbeck, Robert Louis Stevenson nebo Robinson Jeffers, stavitel
své Jestřábí věže. Právě toto místo klimatem a otevřeností vůči východním civilizacím, japonské,
indické, čínské, vnímavého člověka může orientovat jinak než Evropana, který zakotvil jen na
severovýchodním pobřeží Spojených států, kde v podstatě přetrvávají tradice prvotních bílých
kolonistů.
Halama není básník, jenž by se jen dotýkal jevů spatřených s odstupem a s jistým ostychem, je to
poezie nesentimentální, s komplexním viděním, s neotřelými a zemitě přirozenými slovy, která
nemusí složitě hledat a vynalézat. Zmocňuje se světa na pozadí komplexního vidění kultur, epoch,
filozofií, náboženských symbolů, technických a civilizačních prvků. Jeho básně působí jako uceleně
vytesané skulptury, kdy se už pomíjejí drobnosti a zůstává jen výsledný pevný tvar, často ve svém
závěru ústící do neočekávané pointy jako výrazu vnitřního dynamického napětí. Jeho svět je vesmír
s veškerou svou fyzikální složitostí, se zanikáním a vznikáním, se smrtí, která neděsí, ale dovršuje
smysl činů, s jasnými jitry a zářícím sluncem. Nenajdeme zde pocity úzkosti nebo rezignace, naopak
stále je to rozmáchnutí, pevné a zároveň láskyplné uchopení, jež netkví v přemíře slov, nýbrž
v samotné jistotě gesta. Není to básník „filozofující“, on už vidí svět i s veškerým jeho kolotáním
jako zřetelně ustavený, nemusí pochybovat, nadhazovat a zamítat.
Ale kromě tohoto komplexního zření, kdy za hutnými verši vnímáme živou obrazivost, jež musí být
stále krocena, má Halama smysl i pro reálný detail. V jeho postřezích je vždy přítomno též jakési
humorné ironizování, včetně vlastní osoby. Ve sbírce Když Buddha spí (2005), ovlivněné návštěvou
himálajského Orientu, uvedl, že v jeho rodokmenovém podobenství není Shakespeare / Tolstoj // leda
Hašek (Dědičnost), ale nevěřme mu. Halama se nestaví svým prostým člověčenstvím vůči světu v roli
Švejka, naopak přijímá universum jako součást svého já a snaží se vše pochopit, i když neví, za který
konec uchvátit tě / světe / a spočítat tvé počátky a konce (Tajemství).
Přes hranice věků a kultur opět procházel Halama ve sbírce Kosmické bubny dervišů (2008, podtitul
V tanci všech světů). Je psána ve znamení jednoho z největších perských básníků, jímž byl
Džaláluddín Rúmí (1207-1273), zakladatel řádu tancujících dervišů, osvícený súfijský mystik a
významná postava literatury, umění a filozofie. K němu se hlásí Halama nejen citáty z jeho díla na
rozhraní jednotlivých částí sbírky, ale též v úvodu: „Pro naši dobu poněkud provokativně rozhodl
jsem se pojmenovat svou novou sbírku jinak nezávislých veršů právě podle onoho řádu, který Rúmí
nepřímo založil. Psal básně a miloval mystické splynutí s Bohem pomocí tance, v němž hudba
reprezentuje nebeskou sféru a víření rozpřažených těl – kosmos, poezii takto vpravdě bez hranic!“
V této knize básník představuje základní jevy našeho života, slovo (Kam až doletí slovo když vesmír /
je víc a víc nekonečný // a mobil má dosah jen k nejbližším // satelitům), světlo (Zvýraznilo se mi jak
pouliční světla bojují / o život / // s východem slunce), oceán (Moře nespí / Proto si člověk s vodami /
nepřetržitě tyká // Od nich se naučil stavět / vesmírné lodě / i jak proplouvat zátokami / srdce, a jinde
Oceán je velmoc nepoddajná lidem). Sám se vidí jako plamen: Rozhodl jsem se uchopit světlo za ruce
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/ i za nohy // a nepustit je od sebe / i kdybych pro ně měl padnout // Ten plamen jmenuje se jako já /
má tutéž jiskru v očích.
Halamova výrazně tesaná poezie se neupírá jen k jedné dimenzi, pohybuje se též v obdivném
sousedství českých básníků i jiných osobností, jejichž citáty otevírá dílčí části své další sbírky Nápisy
na zvonech (2008, podtitul Písně o lásce a smrti). Je to Holan, Halas, Holub, a vedle nich Leoš
Janáček, Bob Dylan, Torquato Tasso a filozof William James. Zvon pro Theofila Halamu není
historizující rekvizitou s nádechem romantismu, ale symbolem, který „hlas věků odlévá a také slovo
mu dává pouze – člověk“, jak píše v úvodu, kde také ještě v duchu svého celostního pohledu na svět
připomíná názvy rostlin zvonek (Campanula), zvonečník (Phyteuma) nebo zvonovec (Adenophora) a
označení pro ptáky zvonohlík zahradní (Serinus serinus) a zvonek zelený (Carduelis chloris). A tato
příroda sama sobě „divoce věří“. V básni Pohané je to vyjádřeno obrazem ptáka: Skřivan nejdříve
vzlétne / Až potom otevře zobák / ale jen napůl // protože píseň sálá z celé / jeho bytosti // Pro koho
zpívá když mu zjevně / nikdo // nenaslouchá.
Tento básník zná váhu či „hmotnost“ a důsažnost slov, jimiž přes vlastní pulzující napětí, reagující
na výzvy světa, s rozmyslem a s pevnou kázní šetří. Proto odděluje slovo od dalších slov někdy
velkou mezerou mezi řádky, takže slovo – význam je svou osamoceností zvýrazněno. Tak je tomu i
v básni Geneze, v obraze nového počátku: Život je výsledkem jistých / mechanických procesů /
v jejichž náručí Psyché // unáší krutého / Erota. V Halamových básních je poskrovnu přídavných
jmen, přívlastků, epitet, téměř podle zásad Marinettiho futurismu, jenž chtěl takto vystihnout stále se
zrychlující tempo vyvíjející se moderní technické civilizace. A přesto z Halamových veršů nevzniká
pocit úprku, nervózního spěchu, je tam spíše pozadí globálního vědomí, postoj člověka z pobřeží
Tichého oceánu, pokrývajícího téměř polovinu Země a obmývajícího kontinenty s jejich prastarými a
zároveň přitažlivými kulturami. V něčem je Halama blízký Ivanu Divišovi, rovněž českému
emigrantovi, kterému bylo dopřáno vidět náš svět z odstupu. I Diviš chápe vše v jisté synchronnosti
dějů a časů; také u něho je to stále široká intelektuální a vědomostní poučenost, takže bychom mohli
říci překvapivě u obou „poeta doctus“.
Nesporně je v poezii Halamově i jisté amerikánství, jímž se odlišuje od mentality některých
novějších českých básníků. V jeho nesentimentálním vidění je odlesk také někdejšího rozmáchlého
kroku Walta Whitmana, který dovedl být hrdý na život ve všech projevech. Žádný romantismus, žádný
útěk od reality, ale mnohost a simultánnost vidění (připomeňme i Šaldu, který mluvil o „hrdinném
zraku básníkově“). Halama vnáší do současné české poezie nový ozvláštněný tón, vznikající u
kalifornských a havajských břehů, za nimiž se rozprostírá téměř nekonečný Tichý oceán.

Jiří Urbanec

Siluety nejen v Havířově
Městská knihovna Havířov, oddělení
hudby a umění, uvedla literárně
hudební pořad Siluety – setkání nejen
s verši Evy Kotarbové. Toto autorské
čtení ze sbírek ostravské novinářky a
básnířky se uskutečnilo 12. 5. 2010.
V programu vystoupila také Alina
Farná, dlouholetá sólistka opery
Národního divadla moravskoslezského
v Ostravě, a kytaristka Jaroslava Hrbáčová, absolventka
ostravské Janáčkovy konzervatoře. Podobná čtení byla v Moravskoslezské vědecké knihovně v Ostravě,
v DK Akord, ve frenštátské i šumperské městské knihovně, v Obecním domě v Opavě a jinde.
(r)
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Trialog ženy, lásky a poezie
(pásmo úvah a veršů nad novou knihou Lydie Romanské „Aniž tvůj že jsem“, Ostrava, Montanex
2010)
Aniž tvůj že jsem, že lásku mocí dusím?
Ó ne! – jiná vždy byla touha moje!! –
Mně nestačila krása, láska tvoje:
někdy jsem sice tvůj, však ach! jen že musím! (K. H. Mácha)

Nebude žádnou překvapivou novinkou, že 16. listopadu 2010 to bude na den přesně 200 let od
narození největšího českého básníka Karla Hynka Máchy. Jak se na záložce nové knihy básní Lydie
Romanské „Aniž tvůj že jsem“ dozvíme, je inspirována životem a dílem Máchovým. Když jsem se
básnířky zeptal, proč si vybrala Máchu, její odpověď byla zpočátku zdrženlivá. Snad že se Máchovo
výročí nabízelo a mohlo se stát oním pro její poezii životodárným impulsem, snad proto, že ji
myšlenkově provází jako anděl poezie, snad proto, že je jí blízký oním nedefinovatelným způsobem,
který můžou sdílet jenom dva lidé, a to i přes bariéru času.
Potom za mnou onoho krásného zářijového dne, kdy jsem od ní knihu dostal, vyběhla a začala o
Máchovi mluvit. Pochopil jsem sám pro sebe, že ono blíženectví mezi nimi je rodu básnického i rodu
lidského, každopádně že jde o věc subtilní a privátní, o které mi nepřísluší mluvit, abych se nedopustil
necitlivého zásahu, křivého svědectví…
Budu tedy mluvit sám za sebe, a to především za sebe jako čtenáře její nové knihy. Co mě na ní
upoutalo, čím je pro mě obohacující, čím dobrodružná, čím inspirující, kde se potkáváme a kde
míjíme. Spousta otázek se vyrojila hned po prvním přečtení knihy. Mnohohlasí mi zaznívalo v hlavě:
Lori, Lydie, Hynek, „ty“, „já“, „on“, metafory, vůně, barvy a otázky, otázky. Kupodivu mě z této
tíživé polyfonie vytrhl mimořádně silný hlas, chorus: „Aniž tvůj že jsem“. Zapomněl jsem rázem na
onu neukázněnou polyfonii a začal jsem se oddávat s jistou rozkoší onomu jednomu verši, který se
jako erb skví v názvu básnířčiny nové sbírky.
Začal jsem verš ohmatávat a původně jasný smysl sdělení se začínal rozplývat pod tíhou
analyzujícího racia. „Aniž tvůj že jsem“. Na první pohled zneklidňující spojka „aniž“, nazval jsem ji
zneklidňující, protože ona je tou, která jako by zastírala význam dalšího sdělení, i když, poučen
slovníky, jsem věděl, že implikuje negaci, uvozuje obvykle zápornou větu. Žádal jsem důkaz.
Podíváme-li se na její původ, pak zjistíme, že jde původně o spojku „ani“ obohacenou zdůrazňovacím
„ž“, „ani“ přitom můžeme ještě dále rozložit na „a“ plus „ne“, „a“ slučuje významy a současně „ne“ je
popírá. Odtud už jasně pramení ono popírající stanovisko této spojky, shrnuto: popírá, co se říká dále.
Co se tedy říká dále? „Tvůj že jsem“. Mácha nám to ještě trochu zkomplikoval básnickou inverzí,
tedy z pohledu normy nesprávným slovosledem a další spojkou „že“. Správně by tedy mělo zaznít „že
jsem tvůj“, tedy kladné vyjádření přijetí jednoho člověka druhým, muže ženou či opačně. Ale v úvodu
znějící „aniž“, na které jsem teď malinko nemyslel, moji kladnou konstrukci obrátí v negativní soud
ve významu: „Bez toho, že jsem tvůj“, zjednodušeně: „Nejsem tvůj“. Vrátím-li se však k původnímu
verši a srovnám ho s výsledkem své analýzy, zjistím, že můj verš se nestal ani nemůže stát přesným
synonymem onoho původního sdělení. Důvod je nasnadě, srovnáte-li oba verše, pak ten můj
„vykonstruovaný“ postrádá ono vzácné napětí básnického vidění.
„Aniž tvůj že jsem“. Ať jednotlivá slova verše obracím na různé strany a spřádám své hypotézy,
původní verš je stále zahalen tajemstvím, tajemstvím poezie, tajemstvím, které nám v kontextu
Máchova díla, stejně jako v knize Lydie Romanské, vypráví o intimitě vztahu mezi mužem a ženou,
implikuje neuchopitelný rozpor mezi přijetím a odmítnutím, odevzdáním a popřením, zneklidněním a
spočinutím, žárlivostí a nevěrou – oddaností a bezpečím, básníkem a básnířkou, akcentuje tedy
neproniknutelné tajemství života.
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Jak dále vyplývá z názvu sbírky a také z úvodní citace Máchovy básně, je verš v názvu pouze
torzem, skrývá „v sobě“ potenci neznámých ještě veršů, které by ten úvodní doplnily, vysvětlily a daly
nám odpovědi na naše otázky. Protože toužíme po odpovědích, chceme najít ta očekávaná doplnění,
musíme knihu otevřít a začít číst:
„Jsem uvolněna
z plného úvazku
jsem na dlažbě
kde si ošoupala podešve
láska
z čeho žít
který z mužů mě zaměstná
nemají pro mne nic
než dávat hvězdám pít“ (s. 8)

Lydie Romanská rekonstruuje svůj vnitřní svět dotekem géniova slova. Máchovská ozvěna
rozeznívá melodie autorčina světa, obydluje ho, domácní u ní. Básnířka je partnerem Máchovým i
jeho interpretem, prodlužuje jeho impulsy a reflektuje skrze něj svůj vlastní osud.
Určujícím rámcem knihy je trialog mezi „já“, „ty“ a „on“ – milostný trialog vedený přes hranice
času, blízkost zažívaná všemi smysly a hlavně srdcem. Centrem dění je žena, Lori, Lydie, básnířka a
znovu žena, toužící, plná nářků, bolesti, pochybování, plna vnitřních milostných až vystupňovaně
erotických vizí, snící, toužící po muži a skutečném naplnění svého ženství, toužící po sdílení a útěše.
Ve sbírce je onen trialog uskutečňován mezi ní a dvěma adresáty, mezi nimiž je boj i rovnost, zdá se,
že někdy jsou poměřováni, ale každý má své tušené místo: „ty“, muž, prostor intimity, důvěry i
erotiky, prostor naplněného i marného toužení; „on“, Mácha, muž, zpovědník, básnická energie,
inspirace, životní puls, poezie.
Jak jen opakovat ta slova
tobě
proč se tak stejně dívám
a toužím po stejném
jak můžu
musím spát bez vás obou
braň se
zapomeň na tu růži
ráda se rozvíjela
v tvých orosených rukou (s. 27)

Stejně jako v předchozí sbírce „Svlékání z růže“ dochází neustále k onomu obnažování, svlékání,
stále probíhajícímu aktu zpovědi, křiku touhy, odevzdávání, trýznivých otázek bez odpovědí.
Jako by člověk nikdy nebyl dost připraven na život, na bolest, na lásku a toužil uniknout. Vyznění
však paradoxně není navzdory řečenému jen bolestné. Vše totiž přehlušuje zázrak lásky, zázrak vztahu
mezi mužem a ženou, jejich zrcadlení, obojživelnost, zaměnitelnost „já“ v „ty“, „ty“ v „já“.
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Přišlo k odevzdání
naše dary se potkaly v půli cesty
kritická množství
sežehlo nás rovníkové slunce
byls krásný
když mě zalévala sopečná láva
sladká smrt
zůstals horký
s tváří neskonale blaženou
dodneška padá popel té chvíle (s. 34)

Celou sbírkou zřetelně prostupuje subjektivně intimní ladění, které se sytí osobními vzpomínkami,
smyslovou pamětí, znovuobydlováním prožitých situací a silných duševních pohnutí. Verše fungují na
základě smyslové představivosti, jsou budovány z jednoho silného pocitu, emoce. Smysl výpovědí je
nesen na vlnách epitet a smyslových sloves, kontrastů plných dramatického napětí. Metaforika
založená na bohaté smyslovosti využívá barev, zvuků, vůní. K vyjádření pocitů a nálad, k vykreslení
emocionální atmosféry využívá autorka symbolizační schopnosti přírodních atributů.
Na povrch básní, i přes stálou přítomnost beznaděje, smrti a milostných trýzní, vystupuje síla a
nezdolnost lidského života oproti definitivní konečnosti. Nejen tady je Mácha přítomen, nejen ve
verších, které uvozují ve druhé části knihy jednotlivé básně a ve kterých rozpoznáváme ona signální
slova: „němá slza, sladké zvuky, temná vlna, bílé labutě, modrý blankyt, strašná bouře, hvězdné báně,
šírá země“, ale v intimní podobě v už zmiňovaném trialogu, tentokrát mezi „já“, životem a smrtí se
vyjevuje ona zázračná chvíle blízkosti a lásky, z univerza vesmíru se rázem ocitáme doma, v bezpečí.
Zbyli jsme si
jednou smrt
podruhé život
potřetí já
zasáhnu
nenechám tě projít
budeš se muset svléknout
abys uvolnil z háčku
mezi kredencí a mnou
svůj nepotřebný svetr (s. 16)

Sbírku doprovází ilustrace Jana Gřeška. Ladění přebalu knihy je „nebeské“, temná noc a hvězdy. Na
první pohled dělá Gřešek z knihy nezaměnitelný umělecký artefakt, trefuje se do nálady textů,
nenarušuje je, spíše tiše doprovází a předjímá jejich atmosféru.
Citová otevřenost a emocionalita činí z díla Lydie Romanské poselství a zároveň výzvu. Poselství o
nejpodstatnějších lidských věcech – lásce, porozumění, smyslu bolesti a oběti, výzvu k plnějšímu
životu, výzvu k obnažování lidských pocitů v komunikaci s jiným člověkem.
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Autorka nám dává nahlédnout do výsostně intimního území, kde spolu vedou onen citlivý trialog
žena, láska a poezie. Je to poezie prořezaná od všech nánosů a nepotřebných větviček, aby přes ně
bylo vidět krásu kmene, silných větví a úroda aby byla bohatá.
Při čtení této básnické sbírky čtenáře napadá, zda se z dnešního světa nevytrácí přirozená ženskost,
která se nebojí vyjevovat své niterné pocity, aniž by to vnímala jako svou slabost, ale naopak jako
něco, co jí vtiskuje jedinečnost a neopakovatelnost, něco, bez čeho se nedaří ani kráse, ani harmonii,
něco, bez čeho je mužský svět bezcenný a osamocený. Možná i to je úkol této knihy – vytvářet
ženskou protiváhu.
Nenech mě odejít
než škrtnu všechen význam
zbudu si jen tak
okvětím trávy
vysokým lnem
srdcem
které ve tmě tluče slepé
jen se svírá
aniž tvá že jsem (s. 35)

Radomil Novák
Prosloveno u příležitosti křtu knihy 14. 10. 2010 v Domě umění v Ostravě.

Godzina próby
Autoři Miroslav Sehnal a Břetislav Uhlář představili svou novou knihu Godzina próby
v Katovicích a Varšavě. Recesní rozptyl své knižní novinky Godzina próby připravili
na 29. října od 18 hodin v katovickém divadle Korez. Pojali prezentaci knihy, kterou
na podzim vydalo vroclavské nakladatelství Good Books, jako avantgardní klubovou
show s několika českými herci, hudebníky a tanečníky, završenou vystoupením
ostravského Bílého divadla s provokativní inscenací Ty, který lyžuješ. Po Katovicích
zavítali oba autoři do Varšavy (4. 11.), kde svou knihu představili v prostorách
Českého centra.
Godzina próby vyšla v Polsku v překladu předního polského bohemisty Jana
Stachowského. Polský čtenář se jeho zásluhou seznámil například s díly Bohumila Hrabala, Arnošta
Lustiga, Oty Pavla, Josefa Škvoreckého, Ivana Klímy nebo Michala Viewegha. Na překladu knížky M.
Sehnala a B. Uhláře, jejíž originál (Hodinu pod drnem) vyšel v Česku přibližně před rokem,
spolupracoval se známým polským básníkem Krzysztofem Lisowským. Jan Stachowski o knize řekl:
“Próza se skládá z několika povídek, či spíše kapitol. Přitažlivé jsou podle mě především překvapivé
emocionální zvraty v jednání hlavního hrdiny, poskytující zajímavý a často zábavný popis současné
české reality. Ačkoliv hlavní dějovou linku tvoří řešení vztahů mezi mužem a ženou, v knížce jsou
obsažena i vážnější témata, jako například soužití s Romy nebo Vietnamci. Kdybych měl srovnávat s jinými českými autory, které jsem přečetl, prozaická část Hodiny pod drnem mi připadá stejně
sympatická jako knížky Petra Šabacha. Zajímavé se mi jeví také těsné spojení prózy Miroslava Sehnala
s poezií Břetislava Uhláře. Básně jsou jakýmsi emotivním dovětkem jednotlivých příběhů, rozšířením
jejich pocitových hranic. Titul Hodinu pod drnem je do polštiny nepřeložitelný, proto jsem se dohodl
s autory, že v Polsku bude jejich kniha uvedená pod názvem Godzina próby.”
(s)
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Eva Kotarbová
Zasnění
Tmavá šeď šedí zeď
neptej se proč
vykroč jinam
pro úsměv k jiřinám
v podzimu
k zahradě

Ne/vinná

k náladě toužení
více není

Borový háj a třeštění vln
ne u jezera – u Jadranu
jinou manu přijímám
Hynku

pro snění

než padala do básní
k pochybnosti tvému hoři

Kdo ví
Svítíme jako hvězdy

přede mnou muži a ženy
na pláži bez šatů a studu hoří
berou se v dotecích
a zasyčí až pod hladinou
moře
hle radost ne hoře!

(očima těly)
každá s jinou orbitální dráhou
jen stíny se zaklíní
za jednu věčnost oběhu
nechystá se velký třesk
průniky vesmírné hmoty
zrození Novy

bázeň či touha Lořina
o hvězdné noci znovu jen
pro smích
pro verdikt ne/vinná

ale... kdoví?
Z chystané sbírky

Mešita hvězd Ireny Kopecké
U příležitosti vydané knihy povídek Praštěné
kantorky a roztomilé děti se uskutečnil v pondělí
17. května 2010 v refektáři muzea v Příboře
literárně-hudební podvečer s názvem Mešita
hvězd příborské básnířky a prozaičky Ireny
Kopecké. Společně s autorkou zde recitovalo a
četlo dalších pět účinkujících. Hrou na kytaru je
provázela Daniela Lasotová.
I přes nepřízeň počasí refektář doslova praskal ve
švech a příznivci literatury zde strávili, podle
jejich vlastních slov, velmi příjemný podvečer,
plný pohody a dobré nálady.

Text Ludmila Hanáková, foto Jarnot
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Vyhazování opic
Viktorie byla téměř chromá. Vzhledem k dusivému kašli prožívala mučivé ráno. Svou páteř si
představovala jako vyviklanou, zkorodovanou dětskou prolézačku, po které necitelně šplhají zlé,
škodolibé černé opice. Bolest probleskující od pánevní kosti až k nejhořejším krčním obratlům si
personifikovala natolik, že s ní často hovořila. Za obzvlášť vynalézavou krutost
nedomrlé lidské existence považovala fakt, že bolavá páteř se ozývá pokaždé
jinak. Sáhodlouhá otravná variace na jeden společný mučivý motiv, orchestr
rozlezlý na kostech jako na bidýlcích od pánve až k uším. Jazzové pohrávání
s přestárlou dětskou prolézačkou spojila obě své oblíbené představy a podivila
se, jakého morbidního, divného humoru je schopna díky bolesti. Dusivý kašel se
jí na průduškách zabydlel už před třemi týdny a navzdory všem možným
medikamentům se nechtěl nechat rozpustit. Začínala ho podezřívat, že se vděčně
vetřel do jejího páteřního orchestru a napomáhá teď té celodenní trýznivé improvizaci. Zřejmě má na
starosti nějaký zvrácený dechový nástroj, díky kterému překřičí všechny ostatní. Skutečně, když dnes
ráno nakonec přece jen vstala, přepadl ji ve stísněné staré koupelně tak hlučný záchvat, že to muselo
budit pozornost v celém domě. Ten napůl sípavý, napůl štěkavý zvířecí zvuk přepadával přes zídku
jejích rtů navzdory přilepené dlani a s velkou vahou se řítil pootevřeným okénkem dolů do světlíku.
Jedna ze zákeřných černých opic se právě roztříštila o studenou, špinavou podlahu mezi vysokými,
úzkými zdmi. Tak si to Viktorie představovala, aby se mohla po vysilujícím záchvatu z něčeho aspoň
trochu zaradovat. Vyhazování opic do světlíku se stalo během posledních tří týdnů její soukromou,
vědomě zlotřilou zábavou, za kterou se nestyděla.
Poryv kašle ji zanechal vyčerpanou a rozbolavěnou na prahu koupelny. Neměla tu místnost ráda, asi
proto, že postrádala styl. Byla to stará koupelna v nejvyšším bodě starého činžovního domu. Přes své
stáří však vypadala ještě před několika měsíci velmi zachovale, tak nějak staropanensky vymydleně,
výstavně, jako pyšná reprezentantka starých dob, muzejní exponát. Původní těžká vana
s tmavohnědým vyšoupaným flekem kolem odtoku, jinak pečlivě udržovaná a vždy čistá. Alespoň
dokud páteř dovolila důslednou údržbu, zlomit se v pase skoro do devadesáti stupňů nad otevřené
vanové lůžko, dosáhnout mokrým hadrem až na okraje při stěně, protože ty se nejvíce zanášejí. Nad
umyvadlem hranatá dřevěná skříňka natřená kdysi béžovým lakem, po letech oprýskaném na tolika
místech, že to z větší dálky vypadalo jako secesní vzorek. Na podlaze linoleum v nepopsatelně
šedozeleném odstínu a na něm, těsně vedle vany, štokrle. Židlička jako pro panenku, mohla na ni
zkusit posadit tu mrkací, ve vlastnoručně upleteném svetříku, která sedí v obýváku za konferenčním
stolkem. Teď už to neudělá. Štokrle je pryč, stejně jako secesní skříňka. Na jaře vzala barák útokem
nějaká soukromá firma. Viktorie zaregistrovala, že nájemníci po dlouhém debatování založili bytové
družstvo, ačkoli přesně nechápala, k čemu je něco takového dobré. Vyrozuměla jen tolik, že by teď
mělo být snazší cokoli zrekonstruovat, opravit, vyměnit, protože nájemníci vezmou spravedlnost a
osud činžáku do vlastních rukou. Městu je všechno ukradené. Tomu rozuměla bezpečně, věděla, že je
to pravda. Žila v tomhle domě dvaatřicet let. Pak se v dubnu přihnala skupina omontérkovaných
chlapíků. Kouřili na chodbě, vajgly cpali do květináčů, mluvili sprostě a napůl polsky. Činžák nesl
jejich přítomnost nelibě, dotčeně, sousedé drbali na chodbách a kritizovali, že ti podivní pracanti
udělají svinčíku víc než práce. Firma renovovala koupelny. Nakonec ti v montérkách objevili i
poslední patro, ve kterém Viktorie bojovala s páteří. Odnesli starou těžkou vanu a přinesli novou,
bělostnou, škoda ji špinit lidským tělem, řekla si. Srolovali linoleum, skříňku s odrbaným lakem
doporučili vyhodit. Jako třešničku na dort položili na podlahu vínově červené kachle. Jediný květináč
na chodbě osadili nedopalky, smísili hlínu s popelem, což přišlo Viktorii zvláštně symbolické, a odjeli
hlučným, pomalým výtahem zpátky na Těšínsko. Viktorie si nahrbeně prohlížela svou omlazenou
koupelnu, o jejíž renovaci nikoho neprosila, a okamžitě došla k závěru, že tohle místo nemá styl. Vana
ani kachličky z něj útulný kout neudělaly. A mládí? Ani to sem výskavě, rozjuchaně nepřitáhlo spolu
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s vínovou červení a surovou vůní tmelu. Pořád je to především její koupelna. Vzhledem ke zdem,
které přece mají uši, jen napůl soukromé bitevní pole pro srážky s bolestí. A teď už i místo pro
vyhazování zlých, škodolibých opic. Místo, kde se tichošlápsky a zarputile slézalo stáří s novotou,
aniž by uzavřely smlouvu. Dvě husté, suverénní tekutiny neschopné vytvořit společnou
jednobarevnou louži.
Viktorie překročila práh mezi koupelnou a čtvercovou předsíní s tmavým kobercem. Ocitla se tím na
křižovatce. Před sebou dvě cesty, dvě jeskynní chodby jako ve filmovém labyrintu, dvoje dveří. Levé
vedly do obývacího pokoje, který už dávno sloužil jen jako ložnice. Za těmi vpravo se rýsovala
kuchyňská linka s prázdnou, uklizenou deskou, až na krabičku s prášky. Mohla si vybrat, kterou
slavobránou projde, aby zahájila dnešní den. Rozhodnutá byla předem, zamířila do kuchyně a
postavila vodu na čaj. Odmítla varnou konvici, když ji jednou přinesla vnoučata Erik a Regína jako
vzkaz beze slov. Od svého otce, Viktoriina syna. Vařila postaru v malém plecháčku a způsobně čekala
na židli s pohledem upřeným na mihotavou modrou kružnici, dokud se neozvalo syčení ohlašující
vteřiny před varem. Pak se pevně opřela dlaněmi o desku stolu a přinutila se vstát. Bolest zad ji
naučila mířit všemi smysly dovnitř, nesoustředit se na svět kolem sebe, zato si pečlivě uvědomovat
každý sebemenší pohyb, poslouchat ozvěnu srdce v tepnách, přesuny krve, páternoster v útrobách.
Přenesla hrnek za malé ouško, nepohodlné tím spíš, že na něj sahala přes utěrku, a nalila vroucí vodu
do šálku. Posledního z dávné sady vymlácené během let. Sáček s ovocným čajem položila na
zklidněnou kouřovou hladinu až nakonec. Věděla, že teď přichází to nejtěžší.
Znovu zasedla za malý čtvercový kuchyňský stůl. Všechno, co se na něm nacházelo, mělo své stálé
místo v pravém zadním rohu, hned při zdi. Na křížovkářských časopisech ležel mobilní telefon
zastaralého typu, ale stále moderní značky. Erik, když se občas zastavili s Regínou, brával přístroj do
rukou a říkával pochvalně, jako by to byla její zásluha:
„Babi, ty máš nokiju!“
Brzy pochopila, že ta slova ocenění jsou jen hraná. Aby nějaká vůbec byla.
Sáhla po mobilu a dvěma plynulými stisky odblokovala klávesnici. Zpočátku to nešlo takhle snadno.
Musela opakovaně prosit vnoučata, aby jí na chvíli věnovala svůj čas a starostlivost. Sedli si tehdy
v ložnici kolem konferenčního stolku a Viktorie si do připraveného bloku značila přesný postup, jak
telefon ovládat. Děti ovšem neměly pedagogické vzdělání a vzhledem k věku ani potřebnou trpělivost
pro přesný výklad, kromě toho si neustále skákaly do řeči a ona je musela napomínat, prosit, aby
přestaly s věčným vzájemným popichováním a navázaly tam, kde před chvílí přestaly. Vznikal tak
chaotický text plný škrtanců, hvězdiček a vložených poznámek. Viktorie zlořečila svému vlastnímu
tělu. Jak špatně vidí i přes silné brýle, jak pomalu a třaslavě se ruka s tužkou smýká po papíře, ačkoli
by se jej neměla vůbec dotýkat. Jak důrazně a dotčeně na sebe upozorňuje pekelný orchestr sedící na
obratlích, přestože začali se zapisováním teprve před pár minutami.
Naučila se podle návodu několika základním úkonům. Nejjednodušší bylo přijmout a ukončit hovor,
stačilo jen zaregistrovat barvu tlačítek připomínající semafor. Pokud chtěla zatelefonovat sama,
znamenalo to mnohem větší úsilí. Erik se vytrvale vysmíval babiččině čtvrtce papíru s ručně psaným
seznamem čísel a vnucoval jí složitější postup.
„Babi, seznam můžeš mít přímo v tom telefonu. A neztratíš ho.“
„Kam by se ztrácel?“ odpovídala mu Viktorie a ukazovala na hromádku křížovkářských časopisů, na
jejímž dně se skrývala přeložená čtvrtka s ručně psanými čísly. Nikdy by ji nemohla položit jinam,
protože s mobilním telefonem zacházela výhradně vsedě za kuchyňským stolem.
Ze všeho nejtěžší bylo psaní textových zpráv, kterým se bůhvíproč říkalo esemesky. Zapamatovala
si to, jako ostatně spoustu nových slov. Napsat zprávu však znamenalo provést obrovské množství
operací v nezaměnitelné posloupnosti. Sáhla mezi časopisy a vyhledala mezi nimi blok s návodem od
svých roztržitých vnoučat. Pokyny pro tvorbu a odeslání esemesky zabíraly celou stranu A4. Pomalu,
krok za krokem postupovala podle textu zachyceného roztřesenou rukou a šklebila se při tom do
displeje telefonu skrz brýle na čtení.
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„Když se v tom ztratíš, tak pořád mačkej to tlačítko s céčkem,“ radila tehdy Regína.
Viktorie pracovala po celý život s kalkulačkou. Věděla, že něco podobného se vyskytovalo i tam.
Nulovalo se céčkem.
Záchranné tlačítko nakonec použít nemusela.
JAKSE MATE CO DETI PREJI HEZKY VIKEND
...Odvážila se vrátit na začátek pomocí šipky a přečíst si po sobě celý výtvor. Rezignovala na
interpunkci, protože najít otazník by zabralo hodně času a páteř už se ozývá. Všimla si také chyby na
začátku, ale rozhodla se raději nic neopravovat. Už mnohokrát se takhle přehmátla a nakonec nezbylo,
než se potupně docéčkovat na začátek trati a začít se psaním znovu. Nebo toho nechat. Zauvažovala,
jestli k textu ještě něco nepřipojit. Možná o sobě? O tom, že kašel pořád sedí na průduškách a sbratřil
se s bolestí zad? Že nebyla několik dní venku, ale dneska už musí kvůli nějakému tomu nákupu?
Samozřejmě, že nic z toho by syna nezajímalo. Koneckonců, ona se také ptala pouze na děti, na
vnoučata.
Odeslání se podařilo. Synovo číslo znala z hlavy, nemusela se dívat na přeloženou čtvrtku. Všechno
to zakončila opětovným dvojím zmáčknutím kláves, tentokrát v jiné kombinaci. Na displeji naskočil
tučný černý klíč jako od zámeckých vrat. Potom zhasnul. Zavřela blok s ručně psaným návodem a
zastrčila ho do hromádky časopisů, aby nebyl vidět. Na to všechno položila starý mobilní telefon jako
kámen na hliněnou mohylku.
Napila se ze šálku, u jehož dna poletoval silně vylouhovaný sáček s červeným čajem. Během psaní
dostatečně vychladl, takže se z něj dalo pohodlně, plynule usrkávat. Zahleděla se zblízka do teplé
tmavě rudé mlhy a myslela na to, že odpověď přijde v nejlepším případě k večeru.
Hudebníci sedící na kostech se netrpělivě zavrtěli.

Lukáš Bárta
úryvek z rukopisné prózy

Kukuczkův návrat do života
Odpoledne v zámeckém klubu frýdecko-místeckého
zámku patřilo 23. května 2010 novináři a spisovateli
Janu Kukuczkovi (na snímku vlevo), který se setkal se
svými přáteli a příznivci z řad široké veřejnosti.
Literárním pořadem sestaveným z jeho tvorby oslavili
trochu opožděně Janovy 65. narozeniny. Letos na jaře
ho překvapila ,,matka příroda”, když mu nečekaně
nadělila těžké onemocnění. Po překonání zdravotních
potíží se rád vrátil ke svým čtenářům a publiku.
V programu zazněly ukázky z jeho tvorby, jak jinak –
většinou v podání Místecké Violy, zájmového seskupení,
kterému už léta
vládne jako principál.
Hostem pořadu nazvaného Spadl jsem hrobníkovi z lopaty byl
herec, režisér Miloslav Čížek, šéf české scény Těšínského divadla.
Ukázky z prózy Lubochňa, novější povídka Zvonokosy a další texty
se staly pro diváky náměty k vážnému zamyšlení, nebo k tolik
potřebnému, osvěžujícímu úsměvu. Do posledního místa zaplněný
zámecký klub určitě jubilanta potěšil a naladil k dalším tvůrčím
snahám.

Text a foto: (ko)
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Lydie Romanská
/Nikdo nesmí navždy žíti/
tak nešetři
slova se ti vrátí
do halíře

/To jest, co mi o žítí se snilo?/
stesk světu zbytečný
a verše
při kterých se stůně (?)

Jak když zašlo slunce jasné/
co psal jsi

dá se žít bez nich i bez hudby

a cos žil

co pípne sýkorka v pařátech mocnosti
najdeš u sebe
nakonec

jsou stejné básně
Z knihy veršů s máchovskou inspirací
Aniž tvůj že jsem (Montanex, září 2010)

/Tak, myšlenko, nevyzírej/
dějí se podstatné věty
všechny najednou
Lori je těhotná
její muž
zemře nedonošený

Sympozium o moravské poezii
Ve dnech 15. až 17. října se uskutečnilo na pokraji Pálavy – v Dolních Dunajovicích – s pomocí grantu
MK ČR Sympozium o moravské poezii. Sympozia se zúčastnili především členové Obce spisovatelů,
Penklubu a Literuly. Jednali, vzpomínali, přednášeli o životě a díle jubilujícího Oldřicha Mikuláška, ale
dostalo se také na verše dalších – především Jana Skácela. Ve volném čase měli účastníci možnost
podívat se do vinic, kde právě probíhal sběr hroznů, o nedělním výletě navštívili místa básníky
adorované Pálavy a všude tam zazněly verše. Básně se recitovaly i v Mikulově a ve vinném sklípku
v Klentnici, kde se při dobrém víně a burčáku navázala mnohá přátelství a zazpívaly ilustrující písně.
Sympozium vedl, verše vybral a také s mladým účastníkem zájezdu recitoval předseda Obce spisovatelů
Vladimír Křivánek.
Lydie Romanská

Blahopřejeme spisovateli Augustinu Skýpalovi k 90. narozeninám, kterých se dožil 22. 11. 2010.
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Kde končí a začíná civilizace
V autobuse byl vydýchaný vzduch. Mnoho cestujících dřímalo. Simona nemohla. Listovala v Květech, ale četla velmi nesoustředěně. Tu a tam ,,ďobla“ několik řádků. Na chvíli se zahleděla na
domnělou podobiznu Karla Hynka Máchy. Připomínala stejně jako článek, k němuž patřila, dvousté
výročí slavného českého básníka. Kolik lidí v současném Česku přečetlo celý Máj, pomyslela si.
Pochybovala, že mnoho, zvláště ne dnešní studenti. Její syn byl příkladem maturanta, který se
nedostal za prvních deset veršů. Vzpomněla si, jak u státnice z literatury vytáhla otázku a na vteřinu
strnula zděšením: Karel Hynek Mácha a jeho literární odkaz. Zkoušející se divil, že četla román
Cikáni... Je to hodně dávno. Dnes by už pan profesor nebyl s jejím výkonem spokojen. Člověk toho
tolik zapomene. Pamatovala si ale, že cikán v jeho románu byl člověk z vyšší společenské vrstvy,
který se dopustil jakýchsi nepravostí a podle potřeby měnil totožnost.
Zájezdový autobus směřoval k hranici Polska s Ukrajinskou republikou. Radek, vysoký, mladý muž
s dlouhými tmavými a věčně mastnými vlasy, průvodce zájezdu směřujícího až na Krymský
poloostrov, bodře prohodil: ,,Ještě pár metrů a končí civilizace. Opouštíme Evropskou unii.“ Zasmál
se nahlas svému vtipu či vážně míněnému vyjádření. Obojí by si asi obhájil, oplýval velkou
výřečností. Očekával reakci rekreantů. Účastníci zájezdu však byli hodně unaveni, takže se nezmohli
ani na přitakání, ani na odmítání pravdivosti výroku.
Simoně se jeho řečičky nelíbily. Cítila z nich, že příliš lehce a rychle dělí státy a lidi na důležité,
obdivuhodné a na podřadné a ještě podřadnější. Jak by mu asi připadala méněcenná ona, kdyby se
dozvěděl, že učí romské děti? Vzpomněla si na Elinku, která patřila ke skupince žáčků, s nimiž v uplynulém školním roce pracovala jednou týdně ve vzdělávacím kroužku. Eli... Vypadá jako malá
princeznička z nějaké indické pohádky... Průvodce jí náhle připadal jako negramotný yetti. A možná,
že ten v sobě nosil více uctivosti k jiným tvorům.
Pětiletá Elinka je mimořádně krásná. Má jemné rysy, štíhlé paže a kotníky. Její černé vlasy do pasu
jsou jako vlnky na mírné říčce tekoucí kdesi v českých nížinách. Moc ráda přednáší básničky, které se
naučila ve školce. V očích jí stále jiskří touha ukázat, že toho tolik umí. V paměti si uschovává téměř
všechno, co Simona někdy řekla. Verše, které děti v kroužku učila, Elinka vždy uměla po třetím
zopakování. Další děti, které doučuje, proto na malou princezničku žárlí. Hlavně buclatá Evička a
subtilní Igor, který ve svých necelých šesti letech skvěle počítal do dvaceti, a to ještě nechodil do
školy. Rychle sčítal i odčítal. Zatím má jen problémy s kreslením a psaním tiskacích písmen, bere
tužku do pravé i levé ruky. Ještě hledá, co mu lépe vyhovuje.
,,Měli byste uctivě pozdravit celníky.“ Radek ji vytrhl z přemýšlení. To už stáli před ukrajinskou
celnicí. ,,Však vy starší to znáte, jak to kdysi vypadalo všude na hranicích - za totáče, tady je to pořád
stejné,“ dodal se škodolibým uchichtnutím.
Ano, pamatovala si to, souhlasila Simona a zadívala se na asi pětadvacetiletou Ukrajinku ve
slušivé uniformě. V botičkách na nejmíň deseticentimetrových podpatcích šla pomalým krokem
manekýny k jejich autobusu. Vypadala sexy s blonďatou hřívou dlouhých vlasů a v upnuté sukni
dosahující sotva ke kolenům. Takovou ženskou při hraniční kontrole v totalitní minulosti ovšem
nepotkala... Ukrajinka si s úsměvem vyžádala pasy a vzápětí usedla v celnické kukani s velikým
proskleným oknem.
Radek si neodpustil ironické: ,,No, než naše jména jedním prstem naťuká do počítače, tak si tu
hodinu dvě počkáme. Pak nás možná pozve ke kontrole zavazadel. To je tu častým zvykem, ale hlavně
při cestě zpět.“ Významně mrkal na cestující, sedící na sedadle hned za ním. Pak přidal grimasu plnou
ironie a pohrdání. Zaťukal si významně ukazováčkem na čelo.
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Jeho předpověď se nenaplnila. Nebyla kontrola zavazadel a za padesát minut vjeli do země, o níž
průměrný Čech, Moravan a Slezan ví poměrně málo, stejně jako Simona. Teprve nedávno zjistila, že
koncem první světové války Ukrajinci vyhlásili svou první samostatnou republiku. Existovala jenom
dva roky. Prezidentem byl historik, literát a filozof Mychajlo Hruševskyj. Při dělení světa po první
světové válce se ale Ukrajinci dočkali velkého zklamání. Část jejich státu z vůle vítězných mocností
připadla Polsku, další Československu a největší Sovětskému svazu.
Tak málo o sobě víme... Tak často to, co neznáme, házíme do jednoho nelíbivého pytle. Protože se
podvědomě bojíme neznámého? uvažovala Simona. Taky měla trochu strach, když začala učit romské
děti. Dnes by nemohla říci, že ty, které poznala, jsou jiné než gádžovské.
„Jak se řekne romsky škola,“ ptala se nedávno Elinky, Evičky a Igora.
,,Nevíme,“ odpověděli.
,,Zeptejte se doma... a ještě, jak se řekne panenka, knížka, prázdniny.“
Za týden byla jejich odpověď stejná. Dodali: ,,U nás se romsky nemluví.“
A nezpívají se ani romské písničky. To se také Simona dozvěděla. Elinka ovšem s velkým zaujetím
často předváděla, co se naučila ve školce: ,,Prší, prší, jen se leje, kam koníčky...“ Takového a
podobného vystoupení se dožaduje téměř vždy, když se sejdou. Před zpěvem se ještě vždy způsobně a
s grácií ukloní, hlavu skoro ke kolenům... Igor a Evička, kteří do mateřské školky nechodí, zatím moc
písniček neumějí, proto na Eli někdy závistivě koukali, a s téměř otevřenou pusou... Jednou to Eva už
nevydržela, vyskočila prudce ze židle, aniž se dovolila, postavila se stejně rovně jako Elinka, uklonila
se neobratně a trochu nakřivo, až přitom zavrávorala. ,,Koně jedou, prší, jedou, koně, leje, pojedeme,“
zpívala velmi falešně na vymyšlenou melodii, červenala se, opakovala stejná slova několikrát a ...
vypadala velmi šťastně. Zasloužila si potlesk.
***
V autobuse bylo stále větší vedro. Klimatizace pokulhávala. ,,Je čas udělat technickou přestávku,“
oznámil Radek. Vstal ze svého sedadla vedle řidiče a s mohutným zívnutím se protáhl. Okraj trička
mu vylétl z džín nad pupek. ,,Máte patnáct minut. Tak si užívejte pohybu. Tááámhle vedle pumpy stojí
jedna kadibudka. Pro fajnovky,“ zachechtal se. Když autobus zastavil, se zjevným potěšením jako
první sprintoval ke keřům, které byly vysázeny v půlkruhu kolem benzínky. Většina mužských
pasažérů ho rychle následovala. Za chvíli křovím prosvítala jejich barevná trička, modré kalhoty a
holé zadky... Ženy se ven tak nehrnuly. Potom už před autobusem se většinou nejdříve rozhlédly a
některé se vydaly na opačnou stranu silnice k podobnému keřovému půlkruhu. Zbytek příslušnic
ženského pohlaví se způsobně seřadil před dřevěným záchodkem. Byl splachovací, bez toaletního
papíru a Simoně připomenul některé české nádražní a hospodské.
...,,Nebuďte fajnovky a běžte do křoví,“ zahulákal Radek, když se vracel kolem kadibudky na
parkoviště.
...Simona ráda patřila k těm fajnovkám, a než na ni došla řada, představovala si, co si o čurajících
Češích asi myslí ukrajinský pumpař. Patrně má zlost, pokud mu patří okolní pozemek. Takové hnojení
mu asi není po chuti. A hlavně ten zápach! Když si pak myla ruce ve studené vodě a následně jimi
mávala, aby rychle uschly, vzpomněla si na Igorka, jak s nadšením přednášel básničku: ,,To jsou prsty,
to jsou dlaně. Mýdlo s vodou patří na ně. A po mýdle dobré jídlo a po jídle zase mýdlo.“ Nikdy
nezapomněl běžet ve třídě k vodovodu, aby zahrál mini scénku s mytím. Tak to děti naučila. Igor si
vždycky navíc přidal, že otočil uzávěrem a vložil obě ruce pod tekoucí vodu, potom na nich vyrobil
hodně pěny z mýdla.
***
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Fajnovky vpadly do autobusu a z nejrůznějších kapes a batohů vytahovaly hygienické ubrousky.
Jejich různé vůně se smísily v pach. A jede se dál.
Simona začala znovu pozorovat krajinu za oknem. Asi po minutě jízdy uviděla několik stánků
zaplněných suvenýry a za nimi nízkou budovu s bílou omítkou bez poskvrnky. Na ní velikou ceduli
s nepřehlédnutelným nápisem: WC.
,,A já jsem si v křoví natrhla podkolenky,“ zavrčela tělnatá čtyřicátnice, sedící za Simonou. ,,Ještěže
jsi nešlápla do hov..,“ utěšoval ji manžel.
,,Teď chci přednášet já o mytí rukou,“ křičí v Simonině paměti Evička. ,,To jsou ručky, to jsou
dlaně, mýdlo s vodou patří na ně...“ Je moc roztomilá v modré džínové sukénce, růžových
punčocháčích a halence. Na zádech se jí pohoupává cop upletený maminkou po francouzském
způsobu, zakončený modrou gumičkou... Evička je adoptované dítě, stejně jako její sotva tříletý bratr.
O tom, že jejich máma není vlastní, nevědí. Zahrnuje je něžnou láskou. Pyšní se jimi. Romská rodina
přece nemůže být bezdětná!
Simona cítila, jak se jí klíží víčka. Mnozí cestující na tom byli stejně. Někdo už hlasitě chrápal, jiný
tiše předl. Žena na sedadle za ní nabídla partnerovi speciální náplast proti chrápání. Nechtěl ji a za
chvíli burácel jako lev... Za okny se právě rozlévala žluť pšeničných polí, jaké Simona zatím neviděla.
Přes únavu zbystřila. Lány byly rozděleny pásy červených máků. Kdyby je viděla na nějakém obraze,
myslela by, že jde o malířovu nadsázku. Pravda byla udivující. Nemohla usnout, když za oknem bylo
tolik zajímavého. Tak s uspokojením vnímala zlatá cimbuří venkovských pravoslavných kostelíků.
Zářily novotou stejně jako fasády starých svatostánků. Viděla také věřící, jak vcházejí do kostela.
Ženy měly na hlavách šátky. Připomněly jí Turkyně, které potkala na dovolené před několika léty.
Když projížděli jakýmsi větším městečkem, minuli mnicha v hnědé sutaně, který šel po ulici bos a
nesl kříž, který byl větší než on. Vypadal, že necítí jeho tíži. V tu chvíli Radek zahulákal na celý
autobus: ,,Blázen! Těch ještě uvidíme.“
,Že jsem si nevzala voskové špunty do uší,“ zalitovala Simona. Brzy potom konečně na chvíli
usnula.
***
...,,Za pár minut budeme ve Vinici. Ubytujeme se v tamním hotelu,“ hlaholil Radek do mikrofonu.
Několik spáčů sebou trhlo stejně jako Simona. Příliš hlasité a nečekané sdělení je ze snů přivedlo
rychle do reality. Nebylo to zrovna příjemné.
,,Bude to takový socialisticky hotel, nic moc. To víte, Ukrajina! Na turisty tu ještě nejsou moc
připraveni,“ doplnil průvodce. Opět vyskočil ze sedadla. Okraje trička vylétly z kalhot nad mužův
pupek. Popotáhl si džíny z boků více k pasu. ,,Počkejte před autobusem, než všechno zařídím v
recepci a přijdu pro vás,“ upřesnil. Znělo to důležitě.
Stáli u budovy, která byla postavena patrně v osmdesátých letech dvacátého století. Jako by ji
pohádkový džin přemístil v prostoru odněkud z Moravy právě tady, napadlo Simonu. V malém
parčíku před hotelem s udržovanými záhony květin zahlédla sochu mileneckého páru a malého
chlapce. Žádný výtvarný socialisticky realismus, ale nápaditost spojená s fantazií vyústily v zjednodušené ztvárnění lidských těl a pohybu. Bylo to krásné. Usmála se a teď věřila, že příjemných
překvapení v dalších dnech prožije hodně.

Eva Kotarbová
Z chystané sbírky povídek

Dne 11. září 2010 byly v Hlavnici vyhlášeny výsledky 15. ročníku celostátní soutěže prozaiků do třiceti
pěti let Hlavnice A. C. Nora. U této příležitosti byl vydán sborník z nejlepších a nejzajímavějších
zaslaných prací s názvem Kouzelná hůlka. První cenu získala Lucie Poláková (z Úžice) za stejnojmennou
povídku. Sborník sestavil Jiří Urbanec.
(ro)
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Miluše Anežka Šajnohová
Zrcadla hor
Hladiny tišin
v kolébkách vřesu
kam vítr znavený
pokorně usedá
Zrcadla lesů
laskavě pravdivá
Vodánky v horách
našeho Praděda

Potoční vlasy

Odlesky duše

Z vrkočů pramenů vod
prsty skal rozpletené
problýsklé zlatinkami
a stříbrem propletené

Srůstají s nebem
hory naše zimodrsné
Sčítají letokruhy
letněním prokrvené

z čela hor padají
pod zem se noří
po splavech splývají
dorostou k moři

Rostou do našich životů
když jas přílivu rána
se v zátiší setkává
s večerním šerem
Pradědovy letokruhy (2010)

Byl pozdní večer… Janáčkův máj
Právě K. H. Máchovi byl věnován jeden z festivalových večerů Janáčkova máje 2010 s názvem A jen zem
bude má v režii Václava Klemense. Koncertní mistr a vynikající violoncellista Jiří Hanousek, recitátoři a
zároveň průvodci komponovaným pořadem herci Sylvie Krupanská a Jan Fišar a rovněž současná
poezie ostravské básnířky Lydie Romanské, Zena Kaprála z Brna a Vladimíra Křivánka z Prahy, kteří
četli své verše na počest 200. výročí Máchova narození, přivedli do ostravského Divadla loutek desítky
posluchačů.
„Karel Hynek Mácha mne trápí žárlivostí, týrá mne, nutí mě přísahat, a přesto od něj neodejdu. To, co
dokáže v záporu dostat až na dno lidskosti, totéž dovede na druhou stranu - povýšit až do nebe lásku,
povýšit ženu. A navíc, vím, že za dvě stě let bude literární večer zase zde v divadle, a všechny bude
zajímat, jak my dva jsme na tom byli,“ nadsazuje Lydie Romanská o svém vztahu ke K. H. Máchovi a
především k jeho milé Lori. Básnířka na Janáčkově máji recitovala verše ze své nové knihy inspirované
oběma milenci s názvem Aniž tvůj že jsem.

Z tiskové zprávy Tamary Vrlé
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Znalec žen
„Teď jsem pro tebe cizí žena,“ řekla mu, když vycházeli ze soudní budovy a byli čerstvě rozvedeni.
„Cizí žena? Po čtrnácti letech manželství a při dvou dětech?“ zasmál se, snad až příliš nahlas. Měl
proč. Zakládal si na svých schopnostech a podařilo se mu přimět manželku k rychlému rozvodu. Nyní
využíval první minuty volnosti a nevěděl, co se svým nadbytkem šarmu. Na
první pohled totiž dovedl u známých či neznámých žen odhadnout jejich
nálady, touhy, pohnutky. Spoléhal se na svou výmluvnost, ale zároveň se
domníval, že pouze svou přítomností je zaujme, nebo i vzruší. Pokládal se za
znalce žen. Přitom nebyl žádný krasavec ani svalnatý borec.
„Chlap nemusí být hezký, ale chutný,“ správně mu lichotila poslední
milenka. Co na tom, že věkem už překročil čtyřicítku. Jeho široká ramena
jakžtakž anulovala tloustnoucí bříško, začínající pleš se mu dařilo skrýt
vhodným účesem a hlubší vrásky mu přidávaly na vážnosti. Důležité bylo mít
stále milý pohled, široký úsměv a chuť milovat.
Zrovna před malou chvilkou předvedl své bývalé manželce, jak lehce získává ženy. Než v soudní
budově sjeli výtahem čtyři patra, seznámil se s milou dívenkou. Kdyby chtěl, svolila by ke všemu.
Řídil se totiž heslem, že všechny ženy to od mužských chtějí, jenže některé hned a jiné později. Podle
toho volil slova a naladil hlas.
Správný tón dovedl nasadit v každé situaci. I teď, když chtěl své... vlastně ne své, neustále se mu to
ještě pletlo, zkrátka chtěl exmanželce dát před soudní budovou sbohem, ale pak ji pozval do
restaurace. Věděl, co jí udělá dobře, že takový rostbíf a decinku vína neodmítne. Při obědě chválil ji i
sebe za to, jak se bez problémů domluvili na majetkovém vyrovnání. Chápal, že děti potřebují
především mámu. Při další decince vína, které dál násobil, se začal dokonce obhajovat. Že všechny ty
jeho známosti, sekretářky, prodavačky, květinářky, či jiné ženy nebyly nic vážného.
„Jen občasné zálety, nic víc,“ bilancoval. „A zálety, milá zlatá, to není velká nevěra, jen taková
malá,“ významně dodával. Očekával, že ji vyburcuje k odvetě, že mu ještě i teď vyčte malé a velké
zálety jako jednu nekonečnou nevěru, kterou nemínila už snášet. Potřeboval od ní znovu slyšet, že
rozvod byl opravdu pro ně jediným východiskem.
S rozvodem jako jediným východiskem souhlasila, to ano, ale v jedné věci se přepočítal. Se
zasněným pohledem, kdy nevnímala blízké sousedství dalších obsazených stolů v restauraci, se
blaženě usmívala:
„Měl bys něco vědět, než se jeden druhému ztratíme z očí,“ napínala ho. „Abys nemyslel, jsme si
fifty fifty. K našemu rozchodu vydatně přispěla i má nevěra,“ přiznávala se na oplátku nyní zase ona.
Zprvu se domníval, že se přeslechl. „Ty a nevěrná?“ schválně se smíchem až zakuckal, ale hned na
to nasadil správně tichý tón. „Kdyby to byla pravda, pochlubila by ses mnohem dřív,“ přitakával si
bubnujícími prsty do stolu. Stále víc však na ni nevěřícně hleděl.
On se jí totiž se svými nevěrami svěřoval rád, hlavně v době před rozvodem. Rád jí ukazoval svůj
adresář, kdo mu konkrétně telefonuje. V paměti jeho mobilu se to jen hemžilo samými vzkazy žen,
jasnými nabídkami ke schůzkám, u kterých vždy doplňoval den a hodinu. Všude mu ženy nadbíhají,
čekají u dveří, když jde z práce, a vtáhnou ho do domu...
„Ne, kdepak, nevydržela bys o své nevěře mlčet,“ přesvědčoval sám sebe.
„Myslíš?“ pobaveně si ho také prohlížela.
„No dobrá, možná teď v poslední době,“ zkoušel na ní vyzvídat. „To už jsem pořádně nechodil ani
domů,“ připustil.
„Kdepak v poslední době,“ kroutila hlavou.
„Prosím tě a kdy?“ nechápal. „Buď tak laskavá a řekni, pochlub se!“ provokoval. „Vždyť ses
v našem manželství bavila pouze tím, žes mě hlídala. Po mateřské tě nenapadlo nic jiného, než si najít
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práci v tom samém podniku, co já. Všude jsi za mnou lezla jak ocásek a já zase musel chodit všude
s tebou, na nákupy, po návštěvách. A když jsem odmítl na tebe čekat u kadeřníka, přestalas tam chodit.
Ani do lázní nejelas, abych tu nebyl sám. Za sousedkou nezašlas, ta věčně dřepěla u nás…“ Takhle
mohl vypočítávat donekonečna.
„Náhodou, jednou za čas jsem chodila do prádelny, pamatuješ?“ vybalila na něho.
„Ech, prádelna? A co má být? Prádelna je přece v domě, v přízemí. Sjelas výtahem tři patra a bylo
to,“ namítl.
„No právě,“ zvedla obočí a oči se jí rozšířily.
„To jako chceš naznačit, žes tam s někým...“ Poslední slovo, co měl na jazyku, si odpustil. „To je
tedy úroveň,“ pohrdlivě se ušklíbl. „Scházet se s někým na takovém místě.“
„A proč ne!“ ledabyle pokrčila rameny. „Sám sis hned zpočátku stěžoval, že ložnice a manželská
postel je pro milování stísněný prostor. Zkusila jsem tedy něco jiného.“
„Hlavně sis to zkusila s někým jiným. O to ti šlo, ne?“ Ve své jedovatosti začal manželčinu nevěru
přece jen brát vážně. „A kdo byl ten šťastný?“ vyptával se. Domníval se, že tím svou bývalou ženu
zažene do úzkých. Nic konkrétního neřekne a tím se celá věc odbude. Ale ona se kupodivu vůbec
nerozpakovala:
„Znáš toho automechanika, co bydlí u nás v domě?“ zeptala se klidně.
„Ten libovej frajer? Ten, co věčně leží na rohoži pod autem a spravuje ho?“ horlivě přemýšlel, jak
by toho člověka co nejvíc zesměšnil. „Třasořítka, kdybych ho chytl, vytřepu ho z kalhot,“ začal, ale na
nic víc si nevzpomenul. Zato jeho exmanželka, ta ano:
„Je nejen machr na auta, ale na každou věc. Pračku, rádio, televizor dovede rozebrat do posledního
šroubečku a zase pak dát vše dohromady. Tak to dovede i se ženskou. Už jen to, jak ji umí svlékat.
Kousek po kousku, knoflíček po knoflíčku. Je to obřad,“ líčila mu.
„Říkáš obřad? V prádelně? A kde tam jste se vtěsnali? Na ranci s prádlem? K popukání!“ pitvořil se.
Nemyslel, že se toho jeho bývalá žena chytí a bude pokračovat dál:
„Na takové bezva rohoži se nemusí jen ležet pod autem. Je sice jen pro jednoho, ale když se dva
hodně k sobě tisknou,“ slastně vzpomínala. „Nikdo jiný, jedině on mě vždy rozebral kousek po
kousku, a pak mě zase celou složil. Rozprostřel mi vlasy, spočítal mi pihy na nose. S ním jsem
pokaždé měla i oční víčka, řasy, ušní lalůčky, rty, krk, prsa, ramena, boky, stehna, pokaždé znovu
vymodelované obliny, prohlubně. Tělo jsem měla jak ve vlnách a všude bylo dost místa, kde mohla
zakotvit ta největší slast.“
„Jen tak dál,“ radil jí, když se odmlčela,“ jo, pokračuj! Nakonec s ním dělalas jen to, co se mnou.
Fiky, fiky, fik!“
„Náhodou, s ním to byla bezva jízda. Věděl přesně, kdy zrychlit, přibrzdit a zase přidat.“
„Heleď, stejně po dvanácti letech manželství tě nejvíc znám já,“ fandil si. „Za ta léta jsem tě měl
seřízenou i rozebranou do posledního šroubečku, do každého nýtu.“
„Myslíš? Za celou dobu, co jsme spolu žili, nevíš, jakou mám loketní jamku,“ vyčetla mu náhle.
Zprvu to vypadalo, jako by na ruce vyhrnovala rukáv, ale nakonec udělala pravý opak. Pečlivě si loket
zakryla, aby nebyl vidět, a pokračovala: „Právě, bylo to nečekané i pro mě. Ten libovej frajer mě hned
napoprvé vzal za loket, stiskl loketní jamku a já byla celá jeho,“ vzpomínala.
„Loketní jamka, loketní jamka,“ naštvaně brblal. Uvědomoval si jedno. Pokládal se za velkého
znalce žen. Před kamarády se při každé příležitosti chlubil, že ví o ženách všecko. S oblibou vyprávěl
o tom, kolik viděl kudrnatých, bez pěšinky učesaných, či vyholených pápěřinek. Jak nepravé
blondýnky mají dole tmavé chlupaté pramínky. „Je lepší černovláska, rezavá, anebo bloňďatá? Štíhlá
nebo buclatá?“ bavili se o ženských. Nakonec kamarádi dali na něho: „Jo, nejlepší je ta, co má velké
rty a nosní dírky, ňadra jako terče a její vroucí kotel dole je o dva stupně teplejší.“ Jo, u žen
nezapomínal na úžasně dlouhé nohy, ani na velké číslo bot. Zabíhal do všemožných podrobností. Při
tom velkém množství žen, co jich měl, ale u žádné nevěděl, jakou má loketní jamku. Ani u své bývalé
manželky to nevěděl. Natáhl ruku k jejímu loktu, aby chybu napravil.
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„Co děláš?“ odtáhla se.
„Promiň!“ omluvil se.
„Nu co, měla jsi jednoho milence? Měla!“ řekl a pro svůj klid dodal: „Co oči nevidí, srdce nebolí,“
dělal jakoby nic. Svůj pohled ukotvil u vedlejšího stolu, kde u okna seděla velmi mladá dívka. Slunce
jí prozářilo vlasy do měděna. Mladík vedle ní vypadal vyplašeně, jako by se v životě teprve poprvé
holil. Takového puberťáka by lehce vyhodil ze sedla. Byl si jist, že kdyby chtěl, u dívky zaboduje.
Kupodivu veškerou jeho pozornost strhla na sebe exmanželka.
„Jen si flirtuj před mýma očima,“ pobízela ho. „Já ti před tvýma očima byla dokonce nevěrná
s jiným mužem. Ne za tvými zády, ne s tím automechanikem, ale s jiným a na jiném místě,“ tlumila
tajemně hlas.
„To mi říkáš schválně,“ usoudil. A tentokrát se ani na žádné podrobnosti neptal. Nebylo ani třeba.
„Vzpomínáš, jak jsme na dovolenou jezdili častěji k mým rodičům,“ pokračovala bez pobízení, „a
hráli si tam vždy na vzorné manžele?“
„Bodejť bych si nepamatoval! Ani do hospody jsem si tam nezašel,“ stačil pohotově zareagovat.
Řekl, co bylo nejdůležitější pro něho, ale co bylo podstatné pro ni?
„Je pravda, pro klid v rodině jsi tam nikam nechodil, ale já ano. Dokonce jsi mě za tím mužem
posílal,“ napínala ho jako v hádance.
„Já, a tebe někam posílat!“ nevěřícně kroutil hlavou.
„Ale ano. Posílal jsi mě k sousedům do včelína, a to proto, abych se přestala bát včel. Přesvědčoval
jsi mě, když si vyzkouším být mezi včelami, bude to oukej. Jedině tak se zmírní můj hysterický strach
z těch tvorů.“
„Počkej! Takovou terapii ti radil i včelař,“ bránil se. Nechtěl nechat nic pouze na sobě.
„Copak včelař!“ usmála se. „Jeho zásluhou jsem ve včelíně zapomněla na všechno. I na strach ze
včel. Zapomněla jsem i na to, že ty sedíš jen o kus dál na terase v zahradě a pokuřuješ.“
„Zapomínáš se i teď!“ tišil ji. Předstíral, že mu jde o hosty v restauraci, kteří by je mohli slyšet. Ve
skutečnosti se mu tohle dobře neposlouchalo. O takových věcech se spolu nikdy nebavili. Když už,
tak se hádali. A hlavní slovo měl on, ne jeho žena. Vlastně žena, která mu už nepatří...
„Víš,“ klidně se mu dál svěřovala, „dlouho jsem si myslela, že nejlepší milování je tehdy, když
ženské tělo se odkrývá kousek po kousku. Začne se od loketní jamky a skončí se u kotníků. Myslela
jsem si, že nahota ze všeho nejvíc patří k milování. Vůbec mě nenapadlo, jaké by to mohlo být, když
toho člověk na sebe navlékne co nejvíc. Kvůli včelám jsem se přece zahalila od hlavy až k patě. Vzala
jsem si na sebe ty široké kalhoty, vysoké holínky, na ruce rukavice a na obličeji jsem měla drátěnou
včelařskou kuklu. Ve včelíně, při včelím hukotu jsem nic z toho nechtěla sundat. Přes drátěnou kuklu
mě pak on, ani já jeho nemohla políbit.“
„Políbit jsi ho nemohla, ale pro jeho žihadlo se ve včelařském oblečení skulinka či rozparek našel,
co?“ Musel to hlavní říct za ni. Kdyby ale mluvil za sebe, řekl by prachsprostě, že... Zkrátka jinak. Její
orosené oči ho však odradily od dalších štiplavých poznámek.
„Bylo to úžasné,“ vzdychala. „Milovat se bez polibků, bez paží, bez loketní jamky a nemít přitom
málem ani tělo… Jako bych nebyla ani žena, jen slastná propast, jen rytmus, souzvuk. Milovala jsem
se bez dechu, bez hlasu...“
„A bez studu!“ dodal. Přece jen ještě naposledy zvýšil hlas. Uvědomil si, že z tolika žen svoji
manželku, kterou měl nejdéle, znal nejméně. Nevěděl ani to, jakou má loketní jamku, anebo jak se
dovede milovat bez polibků, bez paží, bez dechu, bez hlasu. Nevěděl, s kým to vlastně celá léta žil.
„Jsi pro mě cizí žena,“ musel naznat to samé, co mu řekla předtím, když jako rozvedení vycházeli ze
soudní budovy. Jenže s tímto poznáním přišlo i další. Cizí ženy ho vždycky přitahovaly. Jeho
exmanželka ho natolik zaujala, že si ani nevšiml, kdy mladá dívka, se kterou flirtoval, odešla
z restaurace. To by mu dřív nikdy neušlo. Zaplatil tedy oběd a cizince vedle sebe zdvořile nabídl
doprovod. Vykouzlil přitom široký úsměv a jeho výmluvný pohled zajiskřil.

Gabriela Kopcová
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Theofil Halama
Antagonisté
Kdyby se na druhém konci světa setkal
Vítězslav Nezval s Robinsonem Jeffersem
mohlo by dojít k vážnému
nedorozumění

Pocit

Za prvé by se asi neshodli jazykově
a za druhé Zvíkov dosud nevstřebal
Jestřábí věž

Ptám se proč spodní proudy vod
tak sveřepě derou se nazpět
když přitažlivost Země už dosáhla
extáze

Jenže Pegasovi by se zrovna z toho
nemuselo
udělat zle jako spíše kdo z nich dával
přednost slunci

s Měsícem
proč se na jednom místě nedá žít déle
než trvá intenzita jeho záření

anebo průtržím mračen

proč plameny ohňů při opékání ryb
s prvními hvězdami hasnou

Atlantidě
či zániku veškeré civilizace

zatímco některé lásky doutnají
za hrob

V tom by se někde sešli tito dva elévi
přes hromovládu
/otočil se vítr u Stalingradu a oba proto
neobdrželi Nobelovu cenu/

Není nás vidět na modrobílé Zemi
ale jsme už zřetelni
ve vesmíru

Teď už je všechno v tichém nepořádku
Jeden leží na vyšehradském Parnasu
a druhý pro lásku k ženě nechal se rozprášit
do vln Pacifiku

proto se ptám proč naše satelity
tolikrát v noci ozářené sluncem

Nepřekážejí si takto velvyslanci

ZA OBZOR SRDCE

plují až

Nápisy na zvonech (2008)

VRTKAVÝCH MÚZ

Theofil Halama (narozen 1932) emigroval v roce 1970 do Spojených států a žil v kalifornském
Monterey na březích Pacifiku, dnes na Havaji. Po studiích germanistiky a bohemistiky v Brně ještě
absolvoval Lateránskou univerzitu v Římě, promoval na University of St. Thomas v texaském
Houstonu, později přednášel na University of Houston a Rice University.
Je autorem řady básnických sbírek (také v česko-anglickém zrcadlovém vydání nebo v angličtině), jež
byly vydány v Praze, v Brně, v New Yorku a v Tišnově.

(u)
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Miroslav Kubíček
HLUČNÁ HLÍNA
u volavé vody
hlučí hlučná hlína

FILIPOVICKÉ LOUKY

v ruchu much v suchu
hlučí hlučná hlína

nerovná voda skáče po horách
jako dříve stejná
jen já se po kopcích
plouhavě ploužím
to hory doly
zahvězdily zatichlé záděry
časného času

hlubinou hlídající tajná hnízda
hlučí hlučná hlína
vyždímaná voda hvízdá
hlučí hlučná hlína
poslední hrstí v hrobě
zmlká hlučná hlína

co pohladit
koho pohladit
mí dávní přátelé
změsíčněli
filipovické louky květokvasí
tady zůstanu
ještě chvíli

PODZIMNÍ ZÁVRAŤ
na tvé gondole rezavý liste
nikdo nezpívá
chvějivá touha čiší čistě
varlata skal zimnost zahřívá

TOUŽENÍ
v nejhlubší pokoře
před životem smlčíme city
už vím kde a s kým nebýt
když přečtu krásnou knihu
jsem jako zbitý

počítám svoje kroky
ubývají jak láska
drhnou v lapadlech roků
jen podzim čuňácky mlaská

po lesích šťastně bloudím
nasávám vůni pryskyřice
modlím se potichu
a toužím po hříchu
Z nové knihy
Hlučná hlína

V rámci projektu TramBus Ostrava!!! Poetry se až do konce roku 2010 vozí na reklamních plochách v ostravských tramvajích básně Petra Hrušky, Blanky Fišerové, Martina Skýpaly, Lukáše Bárty, Petra
Pěnkavy, Evy Kotarbové a dalších autorů.
(r)
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Zdrávas, Milostiplná
Anděl krmící malé děvčátko jako hrdličku?
Marie, ta panna sotva odrostlá dětskému věku, běží o překot úzkými zastíněnými nazaretskými
uličkami sevřenými nízkými domy s terasovitými střechami a pod jejíma bosýma nohama víří prach,
zachytávaje se lemu její suknice.
Později, až mnohem později se bude vyprávět, že dívku nevychovávali její
rodiče Joachim a Anna, nýbrž že od svých tří do dvanácti let vyrůstala
v jeruzalémském chrámu, kde ji po všechen ten čas jako hrdličku krmil anděl.
Krásný lyrický obrázek, avšak Joachimovi a Anně by se sotva líbil, neboť jak
by vysvětlili, že se vzdali svého jediného dítěte?
A teprve prý až přišel její čas, pokračuje vyprávění, kněží jí vybrali za manžela
hodného muže, postaršího vdovce Josefa.
To by se zase sotva líbilo Marii a přišlo by jí to k smíchu, neboť Josef, do
něhož se tak prudce zamilovala, až se jí z přívalu lásky dělaly mžitky před
očima, byl všechno, jen ne postarší vdovec.
A my nepochybíme, řekneme-li hned teď, že to byla láska na celý život.
Bezstarostné a veselé dětství bosonohé Marie
Kdepak jeruzalémský chrám! Přidržme se raději pravdy. Marie vyrůstala v domku na nazaretském
předměstí a ničím se nelišila od ostatních tamějších dětí. Hrávala si s hadrovými panenkami, po dešti
plácala z bláta bábovičky, skotačila a se smíchem běhávala za motýly. Nerada se česala a umývala se,
jen když na to maminka dohlédla. Po celý den nezavřela pusu a byla samý smích. Protože byla
nadmíru zvědavá, ráda lehávala na střeše a dívala se do uličky na přecházející a zastavující se lidi.
Někdy dokonce slyšela, co si povídají! To pak každé zaslechnuté slovo převracela v hlavě, nejvíce
však ta, jimž nerozuměla. Kdyby ji maminka nezavolala, zůstala by na střeše až do večera.
Často mívala ukopnutý palec, neboť vždy běhávala bosky, a pod nehty se jí držela hlína.
Řečeno jen několika slovy – byť vyrůstala v chudobě, její dětství bylo bezstarostné, veselé a
nevinné.
Jen co trochu odrostla dětskému věku, maminka Anna ji držela při domácích pracích a učila ji šít,
prát a vařit. Otec Joachim ji naučil několika modlitbám, ale příliš jim nerozuměla; slova modliteb jí
šla jedním uchem tam a druhým ven.
Bledě modrý dívčí stín v bílém kameni
Panna proběhla poslední příčnou uličkou, kde ji dostihlo nízké ranní slunce a otisklo bledě modrý
stín její štíhlé postavy do bílého zdiva.
Marie již vběhla na dvorek před tesařskou dílnou, avšak její stín ještě chvíli v opoždění prodléval
v kamenných kvádrech zdiva, což byl sice poněkud nevšední, nikoli však nepochopitelný úkaz. Co je
na tom podivného, že bílé kameny podlehly lyrické nápovědě dívčina těla a podržely si jeho otisk
déle, nežli je obvyklé? Nic, zhola nic! Neboť i kámen, jejž máme za něco netečného, se probudí
k životu a ustrne nad takovou krásou, nad takovou jitřní svěžestí a nad něžným půvabem, jímž byla
Marie obdařena.
„Josefe!“
A teprve nyní bleděmodrý dívčí stín z bílého kamene vymizel. Škoda! Jak by to bylo krásné a
s jakým vzrušením bychom si Mariin stín prohlíželi, kdyby byl zůstal v kameni otištěn do dnešních
dnů…
Jenže koho z nás by napadlo, že je to zachovalý Mariin stín?
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Zadýchaná i nezadýchaná
Dívka vpadla do otevřených dveří dílny, v níž se s hoblíkem v ruce skláněl nad dlouhým trámem její
ženich, žel zatím pouze budoucí, a dokonce nepříliš jistý ženich, ježto svatba ještě nebyla domluvena.
Měl na sobě vyryšavělou halenu, pod níž se mu zřetelně rýsovaly napínající se svaly.
„Jozífku, běžím za tebou přes půl Nazaretu, dechu už nemůžu popadnout a kolena se mi
podlamují...!“
Jak ráda by svého ženicha (ano, v jejích očích to již byl její neodvolatelný ženich!) objala a
schoulila se v jeho náručí! Avšak neodvážila se toho, jelikož se bála, že by se mu taková důvěrnost
jako velice předčasná nic nelíbila.
Protože ji však Josefova mužná postava až příliš neodolatelně přitahovala, živě k němu přiskočila a
do svých dlouhých štíhlých prstů, jež s velikou láskou budou jednou na oltářních obrazech zachytávat
gotičtí malíři, vzala aspoň jeho dlaň a pozvedla ji ke své tváři.
„Tak ráda čichám k tvým rukám!“ usmála se. „Hezky voní dřevem a pryskyřicí… A hobliny máš i
ve vlasech, ty můj tesaři! To je cedrové dřevo?“ otázala se.
„Goferové,“ odvětil.
Zalíbeně a zálibně si prohlížel svou nevěstu (také Josef již napevno věřil, že Marie se stane jeho
nevěstou!) od hlavy až k patě, nejdéle utkvívaje pohledem na jejích zadýchaných ňadrech, která
vzdouvala její košili. Už aby nadešel ten čas, kdy Marie ulehne do jeho lože!
„Když takhle nemůžeš popadnout dech, jsi moc, moc hezká, Mařenko. Ale rozumí se,“ rychle dodal,
„že jsi hezká i nezadýchaná. Vlastně jsi hezká pořád, zadýchaná i nezadýchaná. Ale zadýchaná přece
jenom –“
Tesař se zaplétal do svých slov a upadal do rozpaků; nebyl příliš výmluvný a dobře to věděl. To
modrooká Marie, jíž z hlavy až do půli zad padal těžký snop černočerných vlasů, měla lepší vyřídilku
a slova jí ze rtů plynula snad sama.
„A v obličeji máš dnes takové zvláštní světlo, Mařenko! Celá jsi taková… no taková nějaká
rozzářená. Připadáš mi jako vyměněná.“
„A kdo by mne vyměnil?“ zasmála se. „Jsem to stále já, Josefe, tvoje Marie. I když,“ dodala váhavě,
„i když najednou jsem možná trošku jiná.“
„Nikdy ses ještě u nás neukázala tak časně ráno. Máš něco na srdci, ty můj kvítečku voňavý, ty
jablíčko červené?“
Ještě chtěl dodat – a ty lilie bělostná, avšak tohle už spolkl. Poněkud se styděl, ježto měl za to, že
taková něžná slova se k muži ani nehodí, avšak nemohl si pomoci: kdykoliv stála jeho nevěsta tak
blízko něho, slova mu sládla na jazyku.
Zdrávas, milostiplná, požehnaná ty mezi ženami
„Zdál se mi v noci sen, ale nejspíš to sen ani nebyl,“ odvětila na jeho otázku a v bezmoci rozhodila
ruce.
Sebrala Josefovi z vlasů několik goferových hoblin, dlouhých a stočených jako skořápky mořských
mlžů, a vetkla si je do svých vlasů co ozdobu, jelikož po dětském způsobu věřila, že právě tyto
hobliny ji napevno spojují s jejím ženichem již před svatbou.
A že Josef ještě není její ženich a možná nikdy nebude? To si v nejmenším nepřipouštěla, protože
kdyby měla přijít o Josefa, to by bylo totéž, jako kdyby se jí mělo zastavit srdce.
Goferové hobliny v černotě Mariiných vlasů přímo zářily svou bělostí! Měla kdy která žena ve
vlasech skvostnější šperk? Žel středověcí malíři neměli o hoblinách v jejích vlasech sebemenší
povědomí.
„A v tom snu, co možná ani nebyl sen, mě navštívil… jen si to představ, navštívil mě anděl Páně. No
Jozífku, já jsem z toho dočista vedle.“
„Anděl? A tebe?“
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„Jo, anděl Páně. Říkal, že se jmenuje Gabriel. A pozdravil mě a řekl, teď dobře poslouchej:
Zdrávas, milosti plná, Pán Bůh s tebou, požehnaná ty mezi ženami.“
„Proč by měl anděl, a zrovna tebe, Mařenko, to se mi nějak nezdá…“
Josef přejel po dřevě hoblíkem a díval se, jak se pod ním kroutí hoblina. Nedůvěřivě zavrtěl hlavou
a znovu pohlédl na její již nezadýchaná hrotitá ňadra.
„Proč by… a proč hned milosti plná a požehnaná ty mezi ženami?“
Anebo Marie už není panna?
To se Josefovi nelíbilo, nic se mu to nelíbilo a takový sen měl pro mladou dívku za nevhodný.
„Jsi přece panna, Mařenko, a ženou se staneš teprve, až ulehneš ke mně do našeho svatebního lože,
což jak věřím, už bude brzy.“
„Zítra aby už to bylo!“ zasmála se. „Ale Jozífku, tak ten anděl Páně. Taky mně to nejde na rozum!“
zvolala, hledajíc u svého ženicha pomoc a vysvětlení. „Prý jsem nalezla milost u Boha. Ale hlavně,
Josefe, a teď našpicuj uši, protože anděl mi ještě řekl: Aj, porodíš syna, a nazveš jméno jeho Ježíš. Ten
bude veliký a syn Nejvyššího slouti bude. A ještě potom dodal, a tomu jsem už vůbec nerozuměla, že
království jeho nebude konce.“
„No tak počkej, počkej, teď už tomu ani já jaksi… porodíš syna? Ty? Vždyť jsi ještě panna! Panna!
Nebo,“ zaváhal, „nebo snad ne?!“
Teď se tesař Josef zachmuřil a jeho jindy tak bezelstné tmavě modré oči se zúžily.
Ano, též on, stejně jako Marie, měl modré oči. Že je to neobvyklé a podivuhodné, aby černovlasá
žena a černovlasý muž pohlíželi na svět seversky modrýma očima? Co na tom! Vždyť celý jejich život
bude podivuhodný.
Josef udeřil hoblíkem o trám a dobře vyzrálé dřevo zazvonilo.
„Marie!“ pravil varovně.
„Ale ty můj tesaři, to víš, že jsem panna, jakpak by ne. Mužská ruka se mě dosud nedotkla. Jenže
anděl Páně Gabriel mi vyjevil, víš v tom snu, co možná nebyl sen, že Duch svatý sestoupí do mě,“
přejela si dlaněmi od prsů až ke klínu a její slova byla taková: „A já panna že porodím. Porodím syna
božího. No co na to říkáš, jsi z toho moudrý?“
„Nejsem,“ přiznal. „Nejsem! Jak bych mohl? Že porodíš, a rovnou syna božího, k tomu všemu jako
panna, no to ale přece…?“
Přiložil dlaně k očím a zakryl v nich celou tvář.
Anděl byl světlem oděný
Marie stála proti dveřím a slunce ji uchvacovalo do své záře, v níž celá zezlátla, jen tvář měla
bělostnou s lehkým olivovým nádechem.
Josef odklonil dlaně z tváře a pohlédl na svou budoucí ženu.
„Víš, Mařenko,“ pokračoval s nezvratnou jistotou, „sen je sen, ale teprve až ulehneš do našeho
svatebního lože a já tě té první noci k sobě připoutám co ženu, tak teprve potom –“
„Byl to sen, já vím, jenže já ti nějak… no pořád toho anděla Páně vidím… celý byl světlem oděný…
Takový živý sen snad ani nemůže přijít jenom tak, zničehož nic. Jozífku, pořád mi něco napovídá, že
ten nádherný a tuze velebný anděl se mi nezdál a vskutku mi zvěstoval, že já panna porodím syna
božího –“
„Ale no tak, no tak!“ přerušil ji, varovně zvedaje proti ní prst. „Už dost!“
Ještě nikdy se na Marii ani v nejmenším nerozhněval! Vždy byla milá, líbezná a celá k zulíbání,
přesto ji – to dá rozum – ještě nikdy nepolíbil, leda na čelo. Ten zázrak prvního milostného polibku je
čeká až o svatební noci.
„Pusť to z hlavy,“ přikázal.
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„To se ti řekne, Jozífku, pusť to z hlavy. Ale jak, když mám ten sen stále před očima? A co ti mám
povídat, teď ráno je ještě mnohem živější než v noci.“
„Nikdy jsem neslyšel, že by snad Duch svatý s některou ženou, no víš, že by s ní tohle… a vůbec,
kdo to je ten Duch svatý?!“ utrhl se na ni, jako by mu mohla odpovědět. „Hospodina si dovedu
představit, vyvedl náš lid pod Mojžíšovou pastýřskou holí z egyptského zajetí až sem do země nám
zaslíbené, ale Duch svatý? No kdo je to?!“
„Jozífku, to já ti vysvětlit neumím.“
Marie pohodila ramenem, a jak ukročila do strany, sluneční záře, jež po jejím těle splývala jako zlaté
roucho, pohasla.
Je to moc těžké, nesahat na Marii
„Jak bys mohla porodit z Ducha svatého, ty?“ lámal si nad tím Josef hlavu. „To bych si potom
nejspíš musel myslet, nic jiného by mi ani nezbývalo, že už –“
„Že už nejsem panna?“
Marie užasla, že jí její ženich, co ještě není jejím ženichem, tak málo věří. Snad je dokonce ochoten
ji zatratit! Zatratit, odstrčit ji od sebe a najít si jinou, třeba tu Rebeku ze sousedství, která po něm,
dobře si toho všimla, nestydatě hází očkem, jako by nevěděla, že se to nesluší, házet očkem po
mládenci, zvláště po takovém, který si už vybral nevěstu.
„Že už nejsi panna,“ s těžkým srdcem přisvědčil. A jen to vyřkl, hned nato ucítil pod jazykem chuť
pelyňku, která mu rázem zaplnila ústa. „A že jsi už poznala jiného muže,“ dodal, dívaje se stranou.
„Josefe!“ vykřikla a v zoufalství se jí zadrhl hlas. „To přece…! Ani malíčkem se mě dosud cizí muž
nedotkl! Ani malíčkem! Hanbou bych se musela propadnout, kdybych… ani tobě jsem přece nikdy
nedovolila, abys na mě sahal, a že jsi už kolikrát chtěl!“ neváhala mu to připomenout.
„Chtěl,“ přiznal, stále se dívaje stranou. „A jak moc jsem chtěl na tebe sahat a dotýkat se tě, celičké
se tě dotýkat! Ale sáhl jsem někdy na tebe?“
„Vždyť povídám, že jsem ti to nikdy nedovolila.“
„Ani na prsa jsem ti nikdy… ani na zadýchaná, ani na ta nezadýchaná… Je to moc těžké, Mařenko,
nesahat na tebe. Proto tak chci, abychom se už vzali! Ale otec pořád, že prý je ještě dost času.“
„Na to není nikdy dost času, abych už byla tvoje. Proč mu to neřekneš?“
„Opakuji mu to každý den!“
O sahání na prsa anděl Páně nic neví
Avšak potom se Josef vrátil k tomu, co Marii vyčítal už před chvilkou, a znepokojeně řekl:
„Já ještě nikdy, ale teď najednou by ti měl na prsa sahat nějaký ten Duch svatý? A já že bych měl
něco takového připustit?“
„Ale, Jozífku! O sahání na prsa anděl Páně Gabriel nic neříkal. Jenom mi vyjevil –“
„Že porodíš syna božího. Ale když se tě Duch svatý ani nedotkne, no tak jak…“
„To já přece nevím, jak. Ale anděl Páně mi zvěstoval, že já panna porodím syna božího. Slyšíš? Že
já panna porodím. Panna! Podle toho bych řekla, že se mě Duch svatý ani nedotkne.“
„Nedotkne. Jenom do tebe sestoupí! Celé je to nějak proti zdravému rozumu.“
Touha po vzájemných dotecích
Náhle ji odhodlaně chytil za obě ruce a tak prudce ji přitáhl k sobě, že na krátký okamžik mu ležela
v náručí. Kdo se toho doteku těla o tělo ulekl více, Marie, anebo Josef?
Ulekli se oba stejnou měrou a poplašeně vydechli, neboť se jich v tu chvíli zmocnilo silné vzrušení.
A Marii, té plaché a tuze cudné dívce, se z toho tak nečekaného přiblížení Josefova těla až zatmělo
před očima.
„Ale vždyť já neříkám, že bys… věřím, Mařenko, sedm a sedmdesátkrát věřím, že jsi čistá panna,
ani ta nejmenší pochybnost se mě nedrží.“
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„Ale vždyť jsi zrovna řekl, že už nejsem... “
„To mi jen tak něco z pusy ulítlo,“ řekl omluvně. „Nevím, co mě to tak najednou popadlo, ale když
jsi začala o tom, že se ti zdají takové… takové podle mě až moc nemravné sny.“
Stále držel Marii za ruce, dívaje se jí zblízka do očí, avšak teď už stáli půl kroku od sebe a to
vzrušivé kouzlo doteku těla o tělo již bylo pryč. Opravdu bylo pryč? Řekněme si hned teď, abychom
pravdě nenatrhli kabát, že ta jejich touha po vzájemných dotecích nepomine nikdy.
„Muže jsi dosud nepoznala, ano, já to přece vím.“
Josef se vzpamatovával ze své nedůvěry, za niž se již styděl, avšak pelyňkovou pachuť pod jazykem
cítil stále.
Milostné vyznání
„Nikdo se tě nikdy ani malíčkem nedotkl, jak bych mohl o tobě pochybovat, o nevěstě, která je
sladká jako mísa plná právě utržených datlí, svěží jako studánka studené vody a hebká jako voňavý
větřík vanoucí z libánských hor…“
Přepadl ho ostych za to až příliš zjihlé vyznání a znovu si připomněl, že taková slova jsou nevhodná
pro dospělého muže, a tak se v rozpacích chopil pily, ježto nejjistěji se cítil právě s pilou v ruce.
Její zuby se zakusovaly do trámu a na podlahu se snášely hrubé piliny. A Marie se zhluboka
nadechla jejich goferové vůně, která jí naplnila hlavu, a se zalíbením pozorovala muže před sebou,
jehož tělo přitom, jak tahal pilu, vyzařovalo sílu, takovou tu nanejvýš přitažlivou mužskou sílu; znovu
se jí zmocnila touha přitisknout se k němu, k tomu silnému mladému muži vonícímu dřevem, a
vychutnat slast ze vzájemného splynutí.
A pila při každém pohybu tam a zpět výsměšně opakovala, zařezávajíc se Josefovi do hlavy, Duch
svatý, Duch svatý, Duch svatý… a stále dokola.
Vezme si tě do svého lože?
„Ach, Josefe, Josefe, Josefe, ty můj Jozífku, já mám ještě jednu starost, a to velikou, až moc
velikou. Kdybys ty jen věděl… ani nevím, jak ti to mám říct,“ pravila a mnula mezi prsty hobliny a
lámala je.
„Anděl Páně Gabriel se ti zjevil, navíc se staneš milenkou Ducha svatého, a ke všemu ještě jako
panna porodíš syna božího… a to není všecko? Ještě s něčím jsi za mnou přiběhla?“
„Ale Josefe, jakoupak milenkou Ducha svatého! Co tě to napadá! To jako že za ním budu běhat a
tak něco? Podle anděla Páně, jestli jsem mu dobře rozuměla, do mě sestoupí, no vždyť jsem ti to už
řekla… já teda nevím jak, ale sestoupí do mě Duch svatý… a tím by to mělo podle mého rozumu
jednou provždy skončit, ne?“
„Vezme si tě na jednu noc do svého lože, takhle to myslíš? A tím by to mělo skončit. Ale vždyť ty
mi budeš nevěrná! Mařenko, uvažuješ jako dítě, které nic neví, jak to chodí mezi mužem a ženou.“
„Co bych nevěděla, už přece nejsem malá!“ odvětila dotčeně.
Anděl Páně nasadil Marii brouka do hlavy
„Ale já teď hlavně nevím, jak to myslel ten anděl Páně a jak si mám jeho slova vysvětlit. Budeš
nešťastný, až ti povím, co mi straší v hlavě. Možná už mě ani nebudeš chtít, až ti to řeknu, a odeženeš
mě od vašeho prahu, a když mě potkáš na ulici, ani na mne nepohlédneš. A já nešťastná se tomu ani
nebudu moci divit,“ povzdechla a rozkmitala se jí víčka.
„Já že tě už nebudu chtít? Anděl Gabriel ti popletl hlavu, Mařenko. Brouka ti do ní nasadil! Jsi moje
všecko, jakpak bych tě mohl vyhnat od našeho prahu, tebe, svou nevěstu. Vybral jsem si tě mezi
všemi nazaretskými pannami, protože hned poprvé, když jsem na tebe pohlédl, najisto jsem věděl, že
už nikdy nebudu chtít žádnou jinou.“
Marii ta slova natolik dojala, že se jí v očích zaleskly slzy, avšak zapřela je a jen tak lehce si přejela
přes oči dlaní. Nadechla se a vyslovila svou velikou obavu:
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„Víš, říkám si, že jestliže mám porodit syna božího jako panna, uvažuj se mnou, Josefe, potom
možná –“
„Když už jsi tady, Mařenko,“ přerušil ji, jen aby už z Mariiných úst neslyšel jediné slovo o Duchu
svatém, „pojď, nasnídáme se spolu, maminka upekla placky, také otec tě rád uvidí u našeho stolu,“
dodal poněkud nejistě, „a ty vrátíš anděla Páně Gabriela tam, kam patří – zpátky do svého snu. No tak
pojď, placky voní až sem do dílny.“
„Josefe, potom možná,“ držela se svého, ježto si to nemohla nechat pro sebe „no tak uvažuj se
mnou… jestliže toho syna božího porodím jako panna, nechce mi tím Bůh dát znamení, abych pannou
zůstala? Pannou navždycky, jednou provždy a nadosmrti a navěky?“
Hádat se s bohem, to přece nejde
Tesař Josef, ten silný a ztepilý mládenec, jenž nikdy nezapochyboval, že ta líbezná dívka
z Joachimova domu bude jeho, teď užasl a chvíli nebyl schopen slova.
„To jako že bys byla i nebyla mou ženou? Marie! To nejde, buď budeš, anebo nebudeš! Nic mezi
tím. Až se ti zase zjeví anděl Páně, řekneš mu, že porodit Syna božího není nic pro tebe, ty že máš
před svatbou s jedním tesařem, co se jmenuje Josef. A ať tam nahoře vyřídí, že chceš porodit syna
jemu, tomu Josefovi! A syna božího, když už je ho tady na zemi zapotřebí, ať přivede na svět jiná
panna, nějaká ošklivější, která nemůže splašit ženicha a bude vděčná i za toho Ducha svatého. A už
vůbec mi nejde do hlavy, Mařenko, proč by to musela být zrovna panna? To jako že Duch svatý se
spokojí leda s pannou a žádnou jinou že nechce?“
„To já ti nevím, Jozífku, to chceš po mně trochu moc. Ale vím něco jiného, že bych nedokázala
odporovat andělu, i kdybych hned chtěla. Vždyť je to posel samotného Pánaboha! Víš, to se ti všechna
slova v hrdle zadrhnou… to přece ani nejde, hádat se s andělem Páně a říkat mu ne!“ bránila se a její
slova byla taková: Dnes v noci jsem byla úplně bezvládná a nezmohla jsem se na slovíčko. Však anděl
se mě ani na nic neptal a rovnou mě postavil před hotovou věc. Prostě mi vyjevil boží vůli a hotovo!“
Boží syn pouze z rodu krále Davida
„Já jsem jenom obyčejný tesař, ze svatých knih jsem toho mnoho nepochytil, tak proč bych zrovna
já měl najednou vychovávat syna božího? A k dovršení všeho vydávat ho před lidmi za svého? A tebe
se za celý život ani nedotknout a šetřit tvé panenství? Mařenko, vzpamatuj se, to bych přece ani při
nejlepší vůli nedokázal! Ale co, proč se hněvám,“ zasmál se, avšak ten smích zazněl nakřáple, „vždyť
anděl Páně Gabriel stejně všecko popletl, anebo jsi mu špatně rozuměla.“
„Jestli špatně nebo dobře, Jozífku, to se uvidí, až mi zničehož nic začne růst břicho.“
„Abys porodila děťátko,“ udeřil Josef pěstí o trám, „o to se po svatbě postarám já, žádný Duch
svatý. Já se o to postarám, jenom já! Tak,“ lehce šťouchl Marii do ramene, „a teď se s námi nasnídáš,
pojď. Ale o tom snu s andělem Páně jménem Gabriel před našimi raději ani slovo. Něco mi říká, že
otci by to nešlo pod nos a že by měl tvůj sen za bezbožný. Víš, jak je prchlivý, hned by se na tebe zase
rozhněval! A na mě vlastně taky, že ti to trpím, takové sny. Věří tomu, co je psáno, totiž že Spasitel a
syn boží vzejde z rodu Davidova.“
Nespletl se anděl Páně?
„Ale tuhle jsi říkal, Jozífku,“ připomněla, „dobře si to pamatuji, že právě váš rod se táhne až ke
králi Davidovi a možná až k Abrahamovi.“
„No vidíš!“
„Ale co mám vidět?“
Pousmál se na ni a vetkl jí do vlasů ještě jednu hoblinu a zdrsnělou dlaní ji pohladil po tváři, což ji
vzrušilo stejně, jako když před chvilkou na sebe padli těly.
„Takže až porodíš mého, mého syna,“ zdůraznil, „mohl by to být Spasitel z rodu krále Davida.
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Ale kdybys počala z Ducha svatého, Mařenko, k čemuž jak věřím nedojde, protože ty to Hospodinovi
vymluvíš, zkrátka že s Duchem svatým nechceš nic mít mu vzkážeš –“
„Toho se já neodvážím, Jozífku. Hospodin je veliký a já jsem jenom zrnko prachu pod jeho
podrážkou.“
„Jen hezky Hospodinovi vzkaž, anděl Gabriel mu to jistě vyřídí, že máš-li porodit Syna božího
z rodu Davidova,“ držel se Josef pevně svého, „tak jedině se mnou, s tesařem Josefem.“
„Ale Jozífku, vždyť ty nevíš, co říkáš!“ rozesmála se. „Jak by ses ty, tesař, mohl stát otcem syna
božího? Co je v tobě božského?“
„A co je božského v tobě,“ namítl, „že si tě Hospodin skrze Ducha svatého vyvolil za matku našeho
Spasitele? Nic bych se nedivil, kdyby si tě anděl Páně spletl s jinou nazaretskou pannou, s tou opravdu
vyvolenou. No, s pomocí boží bude třeba ten omyl napravit,“ dodal.
„Co by mělo být ve mně božského?“ zarazila se. „Ale to víš, že nic! A právě proto, Jozífku, jak jsem
ti už řekla, jsem z toho celá vedle. Možná, že máš pravdu,“ pravila s nadějí, „když si myslíš, že si mě
anděl Páně spletl s jinou. Takový hloupý omyl to byl, který se brzy vysvětlí. Ale na druhé straně zase
– může se anděl Páně vůbec splést?“ zaváhala. „Splést se můžeme my lidé, ale anděl?“

Miroslav Stoniš

Jak se křtily Pradědovy letokruhy
Pradědovy letokruhy nejsou jen názvem sbírky básní naší kamarádky a
vedoucí turistiky Miluše Šajnohové. Dnešní doba poezii moc nepřeje. Při
toulkách slovenskými Poloninami jsme si o tom s Míšou povídali a naše
předsedkyně Zdena Daňková, ředitelka šumperské knihovny, přišla s nápadem oslovit známého fotografa Jeseníků Ivo Netopila a přírodou
inspirovanou poezii propojit s jeho pohledem na naše hory. To se zdařilo.
Dalším krokem bylo najít vydavatele a tím se stalo nakladatelství Veduta
Pavla Ševčíka ze Štítů, ovšem s tou podmínkou, že zajistíme knize odbyt.
Tak se sbírka Pradědovy letokruhy dostala na program schůze výboru
Klubu českých turistů Šumperk a tehdy vznikl nápad zorganizovat na horách velkou turistickou akci
Pradědovy letokruhy. Dům dětí a mládeže Vila Doris přišel s návrhem uspořádat i koncert. Spojili
jsme síly, jako vhodnou lokalitu jsme vybrali chatu Paprsek. Domluvili jsme kapelu Dixieland Loučná.
Jak ji tam dovezeme? Přece autobusem a ještě v něm zbude místo pro ty, kteří by po svých již na
Paprsek nedošli. Seniorů nakonec bylo tolik, že jsme vzali autobusy dva. V určený den 26. června 2010
bylo z prosluněné travnaté louky před chatu Paprsek vidět daleko do kraje. Jako první sem dorazili
pořadatelé s příležitostným razítkem, pamětními listy a se
zásobou útlých knížek Miluščiných básní. O něco později přijely autobusy, za nimi začali po stezkách z různých stran
docházet pěší turisté a přijíždět cyklisté. Nejvzdálenější až
z Tábora, nás Šumperáků přišlo pěšky od vlaku z Ramzové asi
čtyřicet. Když už jsme byli kousek od chaty a četli jsme si
jednotlivé básně rozvěšené na stromech, zazněl z kapličky na
louce zvon, po něm první tóny dixielendu. Jen jsme přišli,
nastal křest knihy. Moderoval jej Petr Konupčík z Vily
Doris, křtilo se jesenickou vodou, kterou přinesli poutníci ze
tří stran – z Kladské Nysy, ze Staříče a z pramínku u Císařské
boudy. Jeden z kmotrů, šumperský starosta Zdeněk Brož, řekl,
že všechno k sobě krásně ladí – příroda, básně, fotografie, hudba, dobrá nálada, pohoda. Účastníků bylo
na tři sta. Dojem byl natolik silný, že se pořadatelé rozhodli tuto akci příští rok na stejném místě
zopakovat.
Zdena Daňková a Jiřina Skřivánková (redakcí zkráceno)
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Alicja Ungeheuer-Gołąb
*
po večerech čtu
Bertolta Brechta
pletu svetry
hledím do hlubin temné ulice
skrývám se za sítí záclon
myslím
na velmi důležité věci
natenko mažu chléb máslem
a pak ho jím
při poslechu nějaké noční radiostanice

*
lidé které potkávám každý den
nejsou dobří ani zlí
jsou unavení
mají sevřená ústa a lhostejné pohledy
ti lidé
kteří čekají na chléb a maso
zapomněli na nebe
usínají pozdě
a budí se brzy
unaveni hroznými sny
o novém dni

žiju
a v noci usínám
s vyschlými ústy
a stísněným srdcem
*
nehodila jsem kamenem
prázdnou dlaň jsem zvedla nad hlavu
jenom jsem jí nakreslila oblouk

*
už mne nechte být
nemůžu vyslovit obyčejné slovo
když mnou tak cloumáte na všechny strany
nemohu zaslechnout nejprostší myšlenku
v tom shonu
v tom neustálém spěchu
sním o loukách plných květin
o oblacích
za nimiž pomalu otáčíš hlavu
a nevíš kde končí nebe
nejsem nádoba
semeno ani ovoce
nejsem knihou
ani pramenem
mám trochu odvahy v žilách
abych hlasitě vyslovila své jméno
a vy se mne ptáte na duši
když jsem jako džbánek u studně
s několika kapkami živé vody

a viděla jsem jak z hranice vytéká
život stále výš
a celá jsem se chvěla
s nohama vrostlýma do dlažby
se stejným obličejem a pohledem
které se mnou po léta zůstávají
nemohla jsem
neuměla jsem nic zadržet
nepokoušela jsem se to ani uzvednout
takže se vás ptám jestli je to také hřích
byť jsem jeho příčinou
vždyť na té hranici
není můj kámen

Alicja Ungeheuer-Gołąb je odbornou asistentkou na Ústavu pedagogiky Řešovské univerzity
(Polsko). Zabývá se literaturou pro děti a mládež. Vede semináře z bibliopedagogiky. Vydala knihy
Poezja dzieciństwa, czyli droga ku wrażliwości (1999), Tekst poetycki w edukacji estetycznej dziecka
(2007), Wzorce ruchowe utworów dla dzieci (2009), byla redaktorkou sborníku W pobliżu literatury
dziecięcej (2008). Vydala pohádku pro děti O Taju, Jasiu i Rowerku (2009). Píše básně pro děti i
dospělé, které sebrala do sbírek Dotknięcia (1997), z níž pocházejí ukázky, a Kęsy życia (2004).

Text a překlad veršů Libor Martinek
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Janusz Wójcik
Nevinné zábavy
Děti s atrapami pistolí
přeběhnou přes dvorek
jako gangsteři ve filmech
střílejí bez stínu lítosti
do vyprázdnění zásobníku

Můj list poštovní holub
Otci Janu Piekarskému do Čech

zločin na plátně a na ulici
mají málo společného
s archetypem antické tragédie
ne bohové rozhodují o osudech
ale hrst pomačkaných papírů
na předměstském bazaru

můj list
poštovní holub
vzletí na úsvitu
nad štíty hor
nad hranice království
aby v okně na via Merulana
položil vrbovou halouzku
holub anděl přinese Ave
černé Madoně
od vůdců a věštců
spících v kryptách katedrály
a dokud ve věži
bije zvon Zikmunda
živí neztrácejí naději
a Matka naše
v srdcích bude trvat
byť ještě nejednou
smečky zrádců zbabělců
z cizích rukou vyrvou stříbrňáky
proto obezřetní jako hadi
ve službě řádové rodiny
dohlížejte bratři
na záležitosti Otčiny
a jestli někdo uzří z Říma
jak se přibližují temné mraky
nechť poštovním holubem
pošle neprodleně do Polska
varování před bouří

s čím tedy jdeme
na setkání s novým věkem
v tmavých brýlích
s dřevěným klackem
vykřikujíce hesla
o toleranci a svobodě
za kterými se schovávají okovy
nového znevolnění
děti s atrapami pistolí
otrávené napodobováním
hledají nová dráždidla
přece nemohou bez konce
sestavovat zástupy vojáčků
anebo houpat hadrové loutky
již brzy mladí lvi byznysu
v toku laserových světel
do tančícího davu v křečích
na všechny stresy a problémy
zavedou laciné soupravy
barevných kapslí

Janusz Wójcik (1961) – polský básník a organizátor festivalu Nájezd básníků na zámek v Brzegu.
Autor tří básnických sbírek.

Překlad veršů František Všetička
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Hledáme sponzor y pr o Průhledy.
Jednotlivce, instituce a fir my.
Čekáme právě na Vás!

