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Editorial

V loňském létě jsme se rozhodli nabíd-

nout našim příznivcům z regionu i mimo re-

gion ryze plží letní čtení: připravili jsme

dvojčíslo, ve kterém zůstaly stranou rubriky

beletristické a kritické či publicistické, zato

se dostalo i na texty, které se pro svůj delší

rozsah nesnadno zařazovaly do jednotli-

vých čísel Plže. To jsme se totiž ještě neustá-

lili na nynějším, vesměs pravidelném rozsa-

hu 32 stran, nepočítaje Listy Ason-klubu!

Letos proto poskytujeme publikační prostor

co největšímu množství literátů ze Západ-

ních Čech a počet příspěvků se ve srovnání

s loňským dvojčíslem výrazně zvýšil. A to se

nám podařilo zachovat i průběžné „vinšo-

vání“ z pera Luboše Vinše.

V novém dvojčísle (opět vychází bez

stálých rubrik) s radostí otiskujeme texty

umělců, kteří již dlouho důstojně reprezen-

tují soudobou západočeskou tvorbu, jako 

jsou K. Erbová, J. Hrubý a J. Konečný nebo

B. Jirásek a V. Gruber. Neméně rádi uveřej-

ňujeme i příspěvky dalších literátů, ať pu-

blikují v Plži vůbec poprvé (D. Pecková

a L. Šťastná), resp. po větší či menší

prodlevě (Z. Holub a L. Mikisek). S potě-

šením předkládáme vizitku básnické naděje

Jana Hrubého, chodovského středoškoláka

(jde pouze o jmenovce renomovaného Josefa

Hrubého). Již podruhé uvádíme kapitolku

z pamětí Josefa Branda a dvěma texty z po-

zůstalosti si opět připomínáme památku

Františka Fabiana. K jeho básním a feje-

tonům se v Plži ještě určitě vrátíme.

A ještě jednu tradici máme v úmyslu 

dodržovat: samostatnou letní přílohu.

Letos ji připravil Josef Hrubý: sestavil ji

z neuveřejněných experimentálních textů

Zdeňka Barborky (1938-1994), převážně

psaných pro magazín Pramen, čili pro

předchůdce Plže z druhé poloviny šedesá-

tých let. Pak se Barborka octl mezi zapo-

vězenými 

autory. Některé jeho básně jsme posmrtně

otiskli už v listopadu 2002 - a nyní mu

poznovu skládáme hold jako jednomu z nej-

zajímavějších plzeňských básníků. - Všem

našim čtenářům i autorům také přejeme co

nejpříjemnější léto. Čili i léto s Plžem. Snad

jím nebudete zklamáni - a v září na shle-

danou.

Vladimír Novotný 

1

Svět tak známý
leží na tvém snu
Plž skrytý v růži

František Halas: Kohout plaší smrt
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Kateřina Kronďáková
Přišla válka, byl daleko, někde na Rusku,

tám ho ranili a to by byl skonal. Eště
že ho naložili do outa a vodvezli je

pryč. Měl prostřelený plíce, tak se tlouk
tám po nemocnicích, vojáci tam umírali

tří nebo čtyří do rána. Potom ležel v Plzni
na galerii v jednej sokolovně. Já mu tam

nesla jídlo. Postel vedle posteli, všude
vojska. V těch fousech zarostlej, nemohli

sme ho poznat. Doma potom pořád cítil, že
tu kuličku v sobě má. Jeden doktor ho

dal na desku, a tady to máte! Měl jí v sobě
čtyři roky. Dyž se voženil, tak mu pravým
bokem vylezla. Udělala se mu boule jako

pěst a žena nebožka mu jí vymačkla.

1. 4. 1959
Milá mami, jsem chudák, že mi ke vší

bolesti museli vytrhnout
přední zub čtyřku a teď

musím mít zlato a já žádné
nemám a musím to mít

do 5. června a já se zblázním,
kde mám vzít 1 deko zlata,

když škrtíme na vůz,
on má být brzo a my nevíme

co máme dělat,
je to škoda pustit. Přijedeme

asi za tři týdny. Musím
končit Jiřka

Věnceslav Metelka
Středa, 19. srpna 1840.

Narodí-li se člověk z bídy lidské,
musí babičce zaplatit její meškání.
Chce-li být pokřtěn, aby se dostal

do nebe, musí platit.
Chce-li se naučit číst, a třebas

ani nechtěl a do školy nechodil,
kantorovi musí zaplatit. Chce-li

umřít, lékaři již zdaleka naň čekají,
aby jim tu nemoc a své soužení zaplatil.
Umře-li skutečně a přestane-li dýchat,

všichni od prvního až do posledního
zdvíhají ruce a křičí: Plať! Zaplať!
Dej, co máš, vše, i tu košili, v níž

jsi zemřel. Do země ji beztoho nepotřebuješ!

Václav Jiráček
O kočičím sněmu.

Jednou přišel k Jiráčkom
v Koprniku na náuštěvu ňákej

strejc támle z Litkovic,
a povídá: "Váňa umřel!"

Tak to z něj vyhrklo.
Kočka spala spokojeně na peci,
a jak to řek, najednou vyskočla

jako divá, vyrazila vokno
a zruna ven. A už ji víckrát

neviděli. Ale to nebyla sama.
Všecky kočky, co jich bylo
v Koprniku, jako dyž třelí,

všecky za ní, rounou k těm Váňom,
a tam nad nim držely kočičí sněm.

Josef HrubýKočičí sněm
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Rosalie Voldřichová
Chodím dělat na pole
musím vyhovět lidem

a taky se chodím modlit za mrtvý.
Ty mi přijdou všichní naproti,

až umřu, i z cizí vesnice.
Než dojdeme na Stachy,
pomodlím se tři růžence.

Ani slyšet nemůžu tu písničku,
co hrajou muzikanti:

Mizerere, pudeš nebo ne,
už tě neseme.

Padesát korun jsem jim dala
na hřbitově, aby to nehráli,

že to nemůžu slyšet.
A jakou prej máme hrát?

Zahrajte tuhle:
Sadila jsem routu širokeho listí,

snad se má matička na hřbitově vyspí.
Vstávejte, matičko, já se budu vdávat...

Jan Stehlík z Bělčic
Já si domejšlím,

že muší zeměkoule stát na vodě.
Ponevadž, dybyse dělala studna hde chtěla,

na vodu se přijít muší.
Dyš s tý vody příde ňáká vlna,

tak se země jako votočí,
z toho bejvá západ a východ.

Slyšel jsem, že někde měli studnu
pět set metrů hlubokou
a mušeli přijít na vodu.

Tím pádem si domejšlim,
že muší bejt vespod voda

a měsíc vokolo všeho běží a vobíhá.

6. 3. 1963
V téhle situaci jsem schopna

utéci přímo z místnosti
konání opravné zkoušky.

Ale neuteču. Smutno mi však je,
to je fakt. Sana.

Já tomu říkám Sana - lahůdkový margarin.
A proto se ode dneška starám

jen o své vlastní produkce.
Friedrich Dürrenmatt je asi moudrý

pán, ale měl by vlastně říci:
já ubohý, ubohý, ubohý král

Šalamoun. A teď nevím, ze kterého
schodu jsem sestoupila. Eva.

Vládí,
to by si koukal jaký si teď Justovec

koupil heské tmavo zelené auto. Dali
prý 140.000 Kčs. To je Justovic a tý
jejich holky a toho Dundra bratra.

Tak že maji tři rodiny dohromady. Oni
se s penězma složili a koupili ho.

Ale až budou chtít jet všichni jeden den
někam a každý jinam. To se poštěkají.
Teď nebude žádný chtít chodit pěšky.

Každý na motorce nebo autem. Kola teď
už jsou jako předpotopní. Ty už se strácejí.
Za nějaký čas už kola vůbec snad nebudou.

U nás se přece taky tak začínalo. Nejdřív
jsme měli kolo potom Maneta a teď

stopadesátku. Později snad bude osobní
auto a na konec kolo na hnůj, potom

autobus potom nakladní auto. Tak Vládí
to jsem ti toho napísala viď. Tak zas

podruhé. A pošli si prádlo vyprat a napiš
si všechno co budeš ode mně chtít.
Ještě pozdrav a pusu máma. Ahoj.
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ničky a dítě položila uprostřed vsi na práh
pastoušky, malé roubené chaloupky s doš-
kovou střechou. Pak utíkala ze vsi pryč.
Chladnou rosou běžela asi kilometr nezná-
mou přírodou. Zastavila se až  na hrázi
rybníka, ďábelsky se rozesmála a šílená
skočila do vody. Za několik dní tam našli
neznámou utonulou ženu a nikdo nevěděl,
že děťátko položené na práh pastoušky
patřilo jí. 

V pastoušce se děťátka ujali. Žilo tam ve
dvou místnostech patnáct lidí, manželé

Oblohou se hnaly těžké mraky a z nich
na duši padal těžký smutek. Byla to duše
osamělé ženy. Zbýval rok do konce první
světové války, když jí došlo oznámení, že
její manžel, voják statečný, zemřel hrdin-
skou smrtí.  Ze žalu se jí předčasně narodi-
la dceruška. Obě se smutně dívaly do svě-
ta. Matka dala dceři jméno Růženka,
kostrbatým písmem to  napsala na útržku
papíru do povijanu a vydala se noční kraji-
nou neznámo kam. 

Ještě před svítáním došla do malé ves-

NeplačBohumil Jirásek

před úsvitem 
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s osmi dětmi, opuštěný stařeček, opuštěná
stařenka a vdova s dvěma dětmi. Matka
s osmi dětmi řekla: „Mám mít osm dětí,
tak jich budu mít devět, to už se ani ne-
pozná.“ Od pana řídícího si nechala pře-
číst, co bylo v povijanu napsáno. „Jmenuje
se Růženka, jak je tu napsáno,“ řekl pan
řídící. 

Z komína pastoušky se občas vznášel
k nebi dým, když děti přinesly z návsi
suché větve, které za větru pohodily koru-
ny ořechů a kaštanů. Na plotně pak zavo-
něly bramborové placky nebo polévka že-
bračka. 

Růženka často plakala, někdy se  nepří-
tomně usmívala a z temna duše vstupovala
do temna rozumu. Bylo jí už pět let, když
na návsi postavili památník padlým vojá-
kům z první světové války, jméno jejího
neznámého otce tam však nebylo. 

Slunce nad vesnicí vycházelo a zapada-
lo, bída hvízdala z komína pastoušky, děti
po sobě házely kamení a rozbíjely si hlavy.
Šíp světla a touhy nenacházel svůj cíl. 

Růženka obcházela chaloupku pastouš-
ky, v jejíž doškové střeše si vrabci dělali
hnízda a pokřikovali na Růženku, která se
usmívala a chodila stále dokola, bez cíle.
„Čemu se pořád usmíváš?“ ptala se jí
maminka. „Já nevím. Jen tak,“ odpovídala
Růženka a smála se dál. Maminka kroutila
hlavou a tušila zlou budoucnost. 

Jednou po ránu, když se slunce už pro-
cházelo po obloze, maminka poslala Rů-
ženku do školy. Růženka plakala, že do
školy nepůjde, ale nic platné, čtyři bratři ji
popadli, zprava dva a zleva dva, a šlo se.
Růžence padaly z očí veliké slzy a v ranní
rose se nepoznalo, co je rosa a co je slza. 

Dlouho do školy nechodila. Raději byla
nemocná nebo chtěla pomáhat mamince,

dělala po vsi poslíčka a nikdy se nenaučila
číst ani psát, jen počítat uměla do pěti.
Když dospěla a náhodou se musela někdy
podepsat, dělala tří úhledné křížky. 

Život k ní byl krutý. V osmi letech jí
zemřela i druhá maminka, otec se pak
toulal, pil a kradl, občas něco vyhrál
v kartách v hospodě, ale každý z rodiny se
už musel starat sám o sebe. Za rok zemřel
i otec a toužil dostat se  za manželkou do
nebe.

Růženka zůstala sama. Chodila po vsi
a stále se usmívala. Hlavu měla mírně
skloněnou k pravému rameni a při své
kachní chůzi už z dálky prozradila, kdo
jde. Lidé se jejímu úsměvu usmívali, ale
většinou se posmívali, především však
výrostci a děti. Maminky děti  okřikovaly
a říkaly: „Nechte Růženku a neposmívejte
se jí. Je hodná a hodně nešťastná, je to taky
tvor boží.“  

Růženka měla za tím věčným úsměvem
ve tváři něco smutného a dobrého. Občas
vypomáhala u sedláků, ale ničemu nerozu-
měla, každou práci pokazila, tak ji k ruce
raději nikdo nechtěl. Byla to duše dobrá,
ani krást neuměla na rozdíl od svých ne-
vlastních bratrů, kteří se však osamostat-
ňovali a Růženka měla už jen svůj koutek
na slámě v pastoušce. 

Někdy chodila po vsi s tím svým při-
hlouplým úsměvem tak smutná a vysílená,
že občas padla na zem a nevěděla, co si
počít s tím těžkým životem. Často se vy-
dala na hřbitov na hrob své maminky. Do
trávy jí tam pokládala kopretiny, chrpy
a vlčí máky z pole. 

Lidem se zželelo ubohého božího stvo-
ření, a tak i úředně bylo požehnáno, že
bude chodit na obědy po číslech, každý
den do jiné rodiny. Růženka vždy slušně
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poděkovala, usmála se tím svým bolest-
ným úsměvem, v dlani si odnášela ještě
buchtu, vdolek nebo krajíc chleba a s na-
kloněnou hlavou kráčela vsí domů, večeři
z ruky si schovala do slámy svého lůžka,
a zase se usmívala. 

Cval jejích mladých let letěl nepohodou
světa, o které Růženka nic nevěděla, ale
přesto na ni doléhala. Lidé říkali, že Rů-
žence už musí být asi dvacet let, ale nikdo
to nebral přesně, protože ani datum jejího
narození nikdo neznal. Vypadala dětsky
i stařecky, a tak jí někdo mohl hádat pat-
náct let, někdo čtyřicet. Ale bylo jí kolem
dvaceti. 

A Růženka dále procházela vsí se
zatrpklým úsměvem,  jen někdy se vypla-
kala u hrobu své druhé maminky. 

A přišla druhá válka. Na konci té první
se narodila, na začátku té druhé už jako
dospělá chodila po vsi se smutným úsmě-
vem a smutkem v očích. Vdovec Svozil ji
zastavil na ulici a řekl: „Růženko, zastav se
u mne, dám ti nějaké šaty po nebožce. Máš
jen jedny hadry a já to nepotřebuju.“
Růženka přišla, šaty si vzala a do roka se jí
narodilo děťátko.  Zabalila je na svém sla-
měném lůžku do starých šatů, ale nevědě-
la, co s ním. 

Ženská veřejnost byla však delší dobu
v postřehu, a tak se stalo, že pro děťátko
přišla  celá komise a Růženka se už nikdy
nedozvěděla, kam se její děťátko podělo.
Jen častěji chodila plakat na hřbitov. 

Vdovec Svozil se také ztratil. Zavřeli ho
za války do koncentráku a nikdy se už
nevrátil.

Růženka dál chodila po návsi se smut-
ným úsměvem a s hlavou nakloněnou
k pravému rameni,  její malá postava se
natřásala na krátkých nohou, které se

doširoka rozkračovaly a kolébavým kach-
ním krokem posunovaly Růženku někam
vpřed. 

V dálce bylo slyšet dunění výstřelů.
Obrovský nálet na Drážďany bylo v noci
nejen slyšet, ale i vidět až sem. Záblesky
a žlutá záře nad severním obzorem ohlašo-
valy nějakou podivnou bouři. Ani Růženka
nemohla na slaměném lůžku v pastoušce
usnout, schoulila se do klubíčka, třásla se
strachy a říkala: „To je divná a hrozná
bouřka.“

Německých vojáků s puškami a psy se
bála a raději  se zavírala do pastoušky,
když projížděli vesnicí na rachotících
autech. Všichni lidé šeptali, dávali si uka-
zováček před ústa a varovali Růženku:
„Nikomu nic neříkej, nebo by tě zabili.“
Růženka nic neříkala, ale taky nic
nevěděla, ani to, že její nevlastní bratři ma-
jí v pastoušce pušky a v noci chodí někam
do lesa. Snad pytlačit, snad za partyzány,
kdo to dnes vyluští. 

Těžké mraky se valily tmavou oblohou
a zdálo se, že je stále večer. Vůbec se ne-
chtělo rozednívat. Pahýly holých stromů
čněly do tmy, sem tam zablikala hvězdička,
i okénko v pastoušce bylo zatemněné
a matný svit petrolejové lampy padal na
zašlé stěny a strop. Lampa stála na hrnci
obráceném dnem vzhůru, byl poklopený
na  dřevěné desce stolu, prkna byla ro-
zeschlá a ve štěrbinách mezi nimi byly
temné pruhy špíny. Jiskřičky světla pro-
tékaly očazeným cylindrem jen nesměle až
k lůžku ze slámy, aby nezapálily. 

Růženka nemohla usnout. Vstala, zhas-
la blikající lampu a zase ulehla. Vtom přišli
její tři bratři, nerozsvítili a oblečení zalehli
na svá tvrdá lůžka. 

Byla tma a ticho. Růženka už do rána
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neusnula. Čekala na úsvit nového dne. Ale
zatemněným oknem slyšela jen kapky
deště, jak s pláčem padají na malé tabulky
okenního skla  a po něm kanou k zemi jako
velké slzy. 

Lidé se shlukovali na návsi a vykřikova-
li: „Je konec války. Němci utíkají. Ať žije
svoboda!“ 

Růženka vyšla z pastoušky a usmívala se
jako vždy svým bolestným úsměvem. Bylo
chladné ráno, deštivý úsvit. Ale druhý den
se rozjasnilo, slunce ozářilo orosené květy
kaštanů a třešní. 

Na stráni za vsí rachotily po silnici blí-
žící se tanky, za nimi auta a malí koníci
táhli malé vozíky. 

Byli to Rusové. Zastavili se ve vsi a od-
počívali. Bylo už po válce, jenom se pře-
souvali. Lidé se po dlouhých letech strachu
a utrpení na ně smáli. Vojáci jim to oplatili.
Začali si povídat a docela si rozuměli.
Vesničanky přinesly hrnce s mlékem a vo-
jáci si podávali jeden hrnek, do kterého na-
bírali sběračkou z hrnce  bělostné mléko,
jas bílého mléka jim usedal na vousy a od-
kapával po bradě. 

„Růženko, buď taky veselá a pojď mezi
nás. Máme svobodu. Němci utekli,“ volal
na Růženku starý Kopecký, který uměl
trochu rusky jako legionář z první světové
války. Růženka stála ve dveřích pastoušky,
usmívala se, pomalu vystoupila a šla
k hloučku lidí.

„Těm musíme být, Růženko, vděční, že
nás osvobodili,“ dodal ještě Kopecký
a Růženka se šťastně rozesmála. Stála
v hloučku a objímala se se zarostlými vo-
jáky. Jeden z vojáků seděl na tanku  a hrál
na malou harmoniku, druhý vedle něho
i v tom rámusu spal, třetí si ukrajoval
plátky špeku a jedl. Čtvrtý  mimo hlouček

si oprašoval uniformu, na ramenou se mu
zablyštěly malé hvězdičky, přistoupil
k Růžence, objal ji a řekl: „Svabóda.“
Něco Růžence vykládal, ale ta mu nero-
zuměla. 

Snad jí říkal, že by měli tu svobodu
oslavit. Ale Růženka se jen usmívala, tak
ji vzal za ruku a máváním ukazováčku jí
naznačoval, aby za ním šla. Tomu Růžen-
ka porozuměla a šla. Voják jí s úsměvem
ukazoval zápěstí, kde měl v řadě nad se-
bou patery hodinky, jejichž řemínky
obepínaly jeho ruku od zápěstí až někam
k lokti. Růženka se tomu usmívala, voják
se druhou rukou pleskal přes stehno
a vesele povyskočil, jako by chtěl zatančit
kozáčka. Stále držel Růženku za ruku
a někam ji vedl. Růženka byla šťastná.
Nikdo ji nikdy tak hezky za ruku nevzal.
Nikdo ji vlastně nikdy za ruku nevzal.
Rozesmála se a vychutnávala okamžik
neznámého štěstí. 

Voják sundal jedny hodinky a podal je
Růžence. Ta se na ně nechápavě dívala.
Nikdy hodinky neměla, ani neuměla z nich
přečíst čas. Ten dovedla určovat jen podle
sluníčka. Vzala podávané hodinky do dlaně
a nevěděla, co s nimi. Voják jí je připnul na
zápěstí. Růženka se na ně dívala jako na
krásnou hračku a byla šťastná. Nikdy
v životě žádnou hračku nedostala. 

Střapaté slunce svítilo a voják vedl
Růženku za ruku. Šli po silnici, ušli asi
padesát metrů a vesnice končila. Ze silnice
odbočovala do polí úvozová cesta. Vstou-
pili na ni. Vonělo to tam svěží trávou.
V trávě kvetly jarní kvítky a nad nimi se
vypínaly vysoké šípkové keře. Celé řady
jich vroubily oba svahy úvozu. Šli dál tou
voňavou přírodou a mezi rozkvetlými šíp-
ky si sedli. Hladila hodinky na zápěstí, ale
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neuměla z nich přečíst, kolik je hodin. Ani
nepoznala, jestli jdou, nebo se čas zastavil.
Slunce už ukazovalo k poledni a oschlá
tráva voněla  po jemné vůni rozkvetlých
šípkových keřů. 

Na silnici před úvozovou  cestou stál
hlouček žen v šátcích  a něco si šuškaly.
Asi za půl hodiny se voják s Růženkou vra-
cel. Ženské se na Růženku divně tvářily
a usmívaly se na vojáka. Růženka neuměla
poznat, jestli se jí vysmívají, jestli ji od-
suzují, nebo jí závidí. Sama se usmívala
jako vždy, voják šel zase do skupiny svých
kamarádů, mile se na Růženku usmál, po-
dal jí přátelsky ruku, sejmul hodinky z je-
jího zápěstí a řekl: „Na pamjať.“ A hodinky
si zase vzal. 

Růženka se usmívala, vstoupila do doš-
kové chaloupky  svého domova, do obecní
pastoušky, a stále si hladila zápěstí, kde
měla ještě před chvílí ty krásné hodinky, ze
kterých však neuměla vyčíst čas, a ten hod-
ný voják je  potřeboval a vzal  si je zase na
památku. 

Za  rok se jí narodilo děťátko. Zase jí
ho vzali, jako to první. Růženka plakala do
slámy svého lůžka a pak se šla vyplakat na
hřbitov. Když se vyplakala, šla ze hřbitova
zase tím svým kymácivým krokem a se
smutným úsměvem ve tváři domů, do pas-
toušky.  

x   x   x

Roky rychle plynuly jako temná oblaka
na nebi. Růženka už chodila o holi, svůj
kachní krok ještě více rozkývala, ale ten
smutný úsměv nevědění jí zůstal na tváři.
Pastouška byla za budování socialismu
zbořena. Nikdo ji nechtěl opravovat, a tak
spadla skoro sama. Růženku  přestěhovali

do útulné místnosti se skromným nábyt-
kem. 

Dostávala dokonce malou penzičku, ale
nevěděla, co s ní. Tak ji dávala sousedce
a ta jí občas něco nakoupila. Růžence ne-
chávala jen nějaké peníze na pivo, protože
to bývalo jedinou Růženčinou radostí.
Hostinskému v malé hospůdce vždy ne-
chala přepočítat útratu  a naléval jí dvě pi-
va najednou, jak si přála, aby nemusel čas-
to odskakovat pro další točené pivo k pípě.
Růženka seděla v hospodě sama mezi
chlapy, ti na ni spiklenecky mrkali a Rů-
ženka se smála a přiopile jim hrozila svou
holí.  

„Tak už jdi taky spát,“ říkal jí hostinský,
když se pozdě večer hospoda vyprazdňo-
vala. Růženka se tedy poslušně zvedla, ve
stoje dopila pivo a šla domů. „Já přijdu
zase ráno,“ oznamovala hostinskému.
„Jen přijď, Růženko.“

Brzy ráno přišla, snesla hostinskému
nedopité sklenice se stolů, slivky přelila do
dvou sklenic, byly plné. Prázdné sklenice
postavila do dřezu u pípy a umyla je. Pak
se vrátila ke stolu a obě sklenice se slivka-
mi s chutí vypila. Oddechla si, otřela si
hřbetem ruky ústa a spokojeně se usmí-
vala. Večer zase přijde. Co by doma dělala. 

x   x   x

Jednoho dne v létě vesnicí zase zabu-
rácely tanky. „Němci s Rusáky nás přijeli
okupovat. Jak je možné, že se proti nám
spolčili?“  Lidé utíkali pryč, jen Růženka
zvědavě stála u silnice a zkoumala, co se
děje. Není tam ten její voják? 

Jedno auto zastavilo, voják se vyklonil
z kabiny a ptal se Růženky: „Kudy se do-
staneme do Rakovníka? Nikde tu nejsou
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směrovky.“ „Já vám nerozumím,“ špitla
Růženka. „Babo, děláš, že nerozumíš, ale
zatím nám to nechceš říct. Raději se tváříš
jako blbá,“ odpovídal jí rusky, ale Růženka
mu nerozuměla ani slovo. „Babo!“ zahučel
ještě a hodil po ní pohrdlivě nadávku, ta
sletěla do jejích šedivých vlasů rozcuchaně
vyčnívajících pod šátkem a hnala Růženku
domů. 

Růženka se ještě zastavila, hůlku si
pověsila přes skrčenou ruku a dívala se na
špinavé zápěstí. V mlze vzpomínek si tam
vybavila hodinky, které před dávnými lety
dostala. Mlha vzpomínek se však přelila do
mlhy nevědomí a Růženka se rychle belha-
la k svému opuštěnému obydlí. Začala se
něčeho bát, ale nevěděla čeho. Zavřela se
a nevycházela z bytu. 

Vyšla až za týden, vyhublá, sehnutá, hůl-
ka jí vyčnívala  až vysoko nad schoulenou
hlavu. Malá postavička se kolébavě belhala
k hospodě. Brzy však Růženka mířila na-
zpět domů. Neměla už peníze a pivo jí také
nechutnalo jako dříve. 

Přišla zima. Růženka nevycházela. Jen
občas se z komína  vyvalil kouř. Jinak o ní
nikdo nic nevěděl. „Baba, šla vítat oku-
panty!“ říkali o ní. 

Jen sousedka byla k ní vlídnější: „Rů-
ženko, ty se tak přiblble usmíváš, ale já
stejně vím, že pořád pláčeš. Teď už ani na
ten hřbitov nedojdeš, tak si doma i ve vsi
brečíš na špičky svých děravých bačkor,
v kterých chodíš i ven do bláta, protože nic
jiného nemáš.  Ale neplač, to je prd platný,
a věř, že  bude zase lépe. Přijde zase ráno.
Znovu vyjde slunce, zahřeje nám ruce
a bude zase dobře. Neplač před úsvitem.
To nejhorší už máme za sebou. Brzy nás
vysvobodí zubatá, pokud se nedočkáme to-
ho rána a slunce, tak nám stejně naděje

svítá. Přijme nás buď nový den, nebo smrt,
nebo Pán Bůh. Vždyť je to nakonec jedno,
kdo nás vezme do náruče a pohladí. Tak
neplač, Růženko.“

Růženka se šťastně usmála, že na ni
někdo promluvil, ale vůbec sousedce
nerozuměla. A jak se zase smutně usmí-
vala, veliká slza zazvonila na kamenité
pěšině před jejíma chromýma nohama. 

Zavřela se do své místnůstky, opuštěná
od lidí, od světa, od mládí, od rozumu.
Občas se z komínu vyvalil dým. Mráz
zbytečně a vytrvale kreslil krásu na její 
okna, Růženka cítila jen zimu, hlad
a samotu. 

Když už asi tři neděle nevycházela
a přestalo se kouřit z komína, otevřeli ves-
ničané násilím dveře a uviděli spoušť. Dře-
věný nábytek stopila, stůl i židle, zůstalo tu
jen plechové umyvadlo, železná kamna
a železná postel s pruhovanou chudou
peřinou, pod níž spala Růženka. Spala,
ale nedýchala. Byla mrtvá. 

Hrobník jí vykopal hrob v rohu hřbitova
a místo květin jí tam postavil veliký kámen.
Byla pochována bez obřadu, dechovka
nekvičela do smutného ticha nad vesnicí.

Růženka už tu nepobíhá svým kachním
krokem, jen její hůl vysoko nad sehnutými
zády míří v paměti někam vysoko k nebi. 

Leží vedle travou zarostlého hrobečku
své druhé maminky. Ta její pravá maminka
leží v druhém rohu hřbitova, kam už se
dnes vyhazují  suché květiny a věnce
z hrobů. 

Zemřela před úsvitem, ale neuměla pře-
stat usmívat se a plakat, protože nevěděla,
že nějaký úsvit přijde, nebo ho vítala smut-
ným pláčem. Ale vesničané ji měli stejně
rádi jako hodné, ale duchem nepřítomné
hovádko boží.
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Pršely hřebíky
S batohem plným nespavosti

z dluhů a fízlů
z nedožranejch bab

co náhle zbohatly
a rvalo jim to prsa

snílkové bloudí po tržištích
Chuděrky kosti ohryzané duše!

A my tam veselí!
Rohatý pondělí Ohryzky pohledů

Suchopár loňských básní
Andílci zdejchli se

a zrcadlo mi ukázalo tvář
co opět zestárla

Snad toho štěstí nemusels dát tolik
ó ty můj drahoklame

Snad aspoň jeden jedovatý výtisk
vlastního životaběhu

Snad aspoň jedny okocený hrábě!
Jak si teď mohu zítra sednout k řece

a vyčkávat
až poplave mé tělo?

Pózuje vítr
Daleko ještě

k bílému mléku dne
V Zahradě rozkoší zachmuřen

Hieronymus Bosch
jakož i Bestiář Aristotelův

A tady honci zvěře
s dychtivým ohněm v očích
A tady schody k opouštění

Krajina česká s Hladovou zdí
s výkřiky básníka: Kde jsi?

Ach kde jsi teď
má bído?

A tady úlek Kassandřin
Titěrnost citu tam
kde stromy neslyší

jakož i trhliny ve struktuře díla
A ještě: Otče náš

Já táhnu za sebou tvůj jas
Seber ty přede mnou můj prach

Karla Erbová

Jaký todivý
svět
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Zamykal průvan 
všechny dveře
A voda sem A voda tam
K závorám tekly útěky

by zpátky
se loudaly už bezejmenné

podobny dětským šlápotám
co rozpačitě mezi vrátky

se zastaví
Bylo to šedé Roztřesené

Jen tužka chtěla pořád psát
v načaté noci svoje chyby

pochyby úhyby a omylnosti
než rovněž ona obrátí se k stěně

přes hlavu polštář
Pod ním pak opuštěná tvář

něco na způsob pobřeží:
Lastury Písek Ve vlnách

šepot...
To co se zítra možná stane

Srpnová půlnoc kutálí si
jiskřící katránový keř
Jak moucha v jantaru

ryšavec Mars
Zrníčka písku jsou naše

Brány pekel!
Jediný Johann Sebastian
cítil ten žhnoucí dech - -

A spatřil nohy babylonských býků
vzepřené v jeho brázdách
S očima dávno vyhaslýma

a řvoucí do prázdna

Za 10 minut 6
Padalo město na loukotě světla

po náměstí zrovna táhli dlouhovlasou bídu
Na kraji dětmi kresleného lesa

na gumovejch kšandách
pověšen život ďas

Jenom já zpuchřelá a včera odzvoněná
ne a ne se s ním sřečit

Pořád chci dokřiknout až za štít cizoty
jímž obdařil mne kdysi

Snad proto naříkám
když každičkého rána

ve schránce najdu další černý parte
Jaký to divý svět Ačkoli v rovnováze

anebo skoro
anebo občas

anebo to tak vypadá
Snad proto vyřvávám:

Když už jste nechali hory na svém místě
Dejte mi ten blín taky!

A ono ticho - na loukotě města
padalo světlo z odvrácené hvězdy

déšť hledal v loňském listí brýle
Kroky a zase Sirotčí a vlastní:
člověk a bůh tu bez ustání

hledají jeden druhého
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Gogo se rád pohyboval rychle. Moderní
muž v moderní době a v moderním stroji.
Rychlost je jeho druhou přirozeností.
Jezdil rád a každodenní dlouhé cesty mu
nevadily. Pevněji stiskl kůží potažený
volant svého nového „devítkového“ BMW
a ještě trochu přidal plyn. Svištěl si to ve
vnitřním pruhu dálnice bez ohledu na to,
jestli před ním někdo jel nebo ne. 

Provoz je po ránu minimální, skoro žád-

ní hlemýždi. Neměl rád hlemýždě ve star-
ších pomalých autech ani ty moderní, co se
i na dálnici vlečou sotva dvoustovkou.
Někteří mají dokonce elektronický omezo-
vač rychlosti. Brr, omezovač rychlosti,
příšerný vynález. 

Nejvíc Gogovi vadili kloboukáři. Jak má
řidič na hlavě klobouk, jede pomalu, tohle
platí skoro stoprocentně. Gogo netušil, že
klobouk se nenosí jen proto, aby při dešti

Vá
cla

v 
Gr

ub
er
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neteklo za krk. Nikdy ho nenapadlo, že 
vzduch uzavřený pod dýnkem klobouku se
ohřívá a temeno je pak v teple. Pod teme-
nem mají někteří mozek a ten se má v teple
dobře, myšlenky jsou v teplém prostředí
rychlejší. 

Gogo nikdy nenosil klobouk. Jeho teme-
ni to bylo jedno. Občas, když měl dobrou
náladu, dráždil kloboukáře tím, že se plazil
stovkou těsně za kufrem auta před ním
a snažil se ho svým nárazníkem zlehka
dotknout. Nebo hlemýždě předjel těsně
před vrcholem stoupání na dvojité plné
čáře a zařadil se hned před něj, takže klo-
boukář musel ještě víc zpomalit. Na dálni-
ci se také dá nečekaně předjet zprava.

Gogo se řítil světem a vůbec nevnímal,
co je kolem. Neuvědomoval si, že při
vyšších rychlostech se zužuje zorné pole,
mění se sluchové vjemy a při opravdu
vysoké rychlosti se začínají dít různé divné
věci s časem a prostorem. Pro Goga byl
prostor místem, kde se dá závodit, a čas
surovinou, ze které se dají vyrábět peníze. 

„A kruci, ti si nějak přivstali,“ zabručel
Gogo pro sebe, když před sebou zahlédl
blikající modrý maják na střeše auta dál-
niční policie. Zauvažoval, jestli nemá při-
dat a ujet jim, ale pravá noha už podvě-
domě uvolnila plynový pedál a začala
přerušovaně brzdit. No co, koneckonců
nikam nepospíchám. 

V prvním okamžiku si ani neuvědomil
zvláštní blankytně modrou uniformu poli-
cistů. 

„Pane řidiči, překročil jste maximální
rychlost.“

No jo, no, maximální povolená rychlost,
to je taky takový policejní obrat. Dávno
překonaná formalita, nic se přece nestalo,
to je důležité. Nahlas neřekl nic, jen sáhl

do kapsy pro kreditní kartu. Hádat se s ni-
mi nebude, za ten čas to nestojí. 

„Ale ne maximální povolenou rychlost,“
namítl vlídným hlasem policista. „Překro-
čil jste maximální rychlost.“

Tak maximální rychlost, jaký je v tom asi
rozdíl, ty chytráku. 

„Je v tom rozdíl. Dostal jste se k nám.“
Policista si trochu posunul čepici do týla. 

Gogo si uvědomil, že placaté čepice poli-
cistů má rád podobně jako ty klobouky.
Moc hezké čepice, pan velitel má dokonce
brigadýrku se zlatým proužkem kolem
dokola... Vypadáte skoro jak hradní stráž... 

„My jsme strážní,“ řekl s úsměvem
mladší policista. Ten měl na sobě dlouhou
pelerínu bez rukávů. 

„Měl jste štěstí, že jsme si vás všimli,
mohl jste dopadnout podstatně hůř,“ při-
dal se třetí. Taky s pelerínou. 

No jo, musíte řidiče poučit. 
„Nejen poučit. Jsme tu hlavně, abychom

vás chránili. Tady patron to má na staros-
ti,“ kývl hlavou k veliteli hlídky. 

Kdyby si Gogo občas ohřál mozek pod
kloboukem, možná by mu došlo, co se sta-
lo. Jenže při jízdě Gogo ze všech svých
orgánů používal jen pravou nohu, kterou
mačkal plynový pedál, a tak si ani neuvě-
domil, že zvláštní policisté odpovídají i na
to, co si říká jen v duchu. 

„Musíme vám provést omezení rych-
losti,“ znovu se ujal slova velitel. 

Tak to ne, na auto mi sahat nebudete.
Takové kompetence zase nemáte, to přece
vím. Nesmíte mi sebrat ani řidičák, šaško-
vé. „To přece nemůžete,“ vyrazil ze sebe
nahlas. 

„Můžeme.“ Pořád ten klidný hlas a pří-
větivý úsměv. 

„A jak to asi tak chcete udělat?“
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„Nebojte se, nebude to bolet.“ Nejstarší
policista se naklonil ke Gogovi a zlehka
mu položil pravou ruku na temeno. „Ve
vašem případě budeme omezovat opravdu
jenom rychlost.“ Zdvořile nedodal, že
u Goga vlastně nic jiného k omezování
není. 

Gogo sebou trhl. Ucítil v hlavě zvláštní
teplo, pak jakoby záblesk světla. Možná
tam uvnitř hlavy přece jen zůstal nějaký
zbytek toho, co používal kdysi na devítilet-
ce. Najednou si uvědomil, že se opravdu
mohl v autě zabít. 

„Musíte dávat pozor, jste teď o hodně
pomalejší.“

„Budete mě hlídat?“
„Snažíme se ochránit všechny.“
„Kryštofe, musíme letět, nějaký šílenec

sjíždí na výjezdu dvacet tři dvěstěosmde-
sátkou a předjíždí přitom zprava.“ Dva
mladší policisté rozpažili, roztáhli bledě-
modré peleríny a když vzlétli, vypadalo to,
jako by se vznesli na Rogallových křídlech. 

Kryštof si narazil kulatou čepici se zla-
tou obroučkou štítkem trochu víc do čela
a otevřel dvířka auta s majáčkem. „Opa-
truj se, Gogo, ať tě nějaký idiot nepřejede.
To víš, všechno neuhlídáme.“

x   x   x

Gogo se teď pohyboval opravdu pomalu.
Plazil se tak pomalu, že devítkové BMW
bylo najednou nepohodlnou přítěží. Pře-
stavěl ho na lehký domek, který se po ně-
kolika úpravách dal poměrně pohodlně
nosit na zádech. Brzy také přišel na to, jak
zvlhčovat podklad, aby zmírnil tření a ne-
musel vynakládat tolik síly. Vyrazil na da-
lekou cestu. Do Skandinávie. 

Vzpomněl si, co všechno slyšel o ne-

dotčené přírodě a o ochraně živočichů
v severských zemích. Jenže v nedostatečně
prohřívaném a v podstatě zakrnělém
Gogově mozku nebylo dostatek informací
k úspěšné realizaci takové expedice. Gogo
nevěděl, že Skandinávie je na severu a že
sever je možno určit podle hvězd, slunce,
mravenců nebo lišejníku. Zabloudil. 

x   x   x

Michel Rogé měl hlemýždě rád. Samo-
zřejmě nejen hlemýždě. Moc často se
k nim nedostal, protože příprava hle-
mýždů je poměrně náročná a zdlouhavá.
Také to není tak jednoduché, že se nasbíra-
jí na zahradě a hodí se do hrnce s horkou
vodou. Když Mic Rogé při výjimečných
příležitostech připravovala hlemýždě,
kupovala polotovary v supermarketu. 

Dnes měli Rogéovi opravdu vzácné
hosty. Přátelé z druhého konce Evropské
unie ještě hlemýždě nejedli. . . 

Hlemýždí maso v ulitách se servíruje na
zvláštních talířcích s důlky. 

„Podívej, takhle.“ Michel vzal do levé
ruky ulitu a do pravé úzkou drobnou
vidličku se dvěma zuby. „Musí to být
horké, jinak nejsou k jídlu.“ Obratně
vytáhl vidličkou maso z ulity. „Výborné,“
pochvalně pokýval hlavou k Mic. „Dnes se
ti opravdu povedli.“ Odložil prázdnou uli-
tu na tácek, aniž si všiml drobné, jakoby
smaltované skvrnky.

Na prvním závitu ulity, kousek nad jejím
okrajem bylo malé lakované kolečko.
Pravoúhle rozdělené na čtvrtiny, střídavě
bílé a modré a byla na něm i nějaká písme-
na. Tři písmena. Tak dobrý zrak, aby je
mohl přečíst, už Michel ve svém věku
rozhodně neměl.
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Modlitba
Hospodine

měl jsem sílu
nést břemeno kříže

a lásky
Odpusť mi moji slabost
že jsem nedokázal nést

břemeno nenávisti
Nejsem tak silný

Hospodine
ty jsi mě stvořil

pro lásku
Amen

Únava
Už nenapíši ani verš
Zbytečně bych házel

klacky pod nohy
opravdovým básníkům
Už neudělám dobrý čin

abych se vyhnul zlu
Kafemlýnek nebe mele hvězdy

do ranního šálku mé kávy
Už se tě nedotknu

a budu sám A mlčenlivý
A nechám shnít vlastní krev

v mém těle

Konečný

Jindřich

nedotknu
Tato noc

Kdybych tuto noc přirovnal k věčnosti
byli bychom spolu věčně

Kdyby tato noc byla sluncem
obíhaly by kolem nás světy naší vášně

Ale tato noc
je tak temná

tak pustá
že nebýt vzpomínky na tebe

považoval bych ji za svůj hrob

Řeka
Voda

před sebou
tlačí

jinou vodu
Nikdo neví

z kolika
sobeckých kapek

se skládá
řeka

Návrat do ráje
Tolikrát jsme se ptali kdo jsme

Tolikrát jsme se chtěli vrátit do ráje
A kdykoliv - alespoň v představě

jsme se tam vrátili
potkali jsme hada

Had jako vždy - měl podobu člověka

Už se tě
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Červenec. Měsíc, ve kterém i ti nejzarpu-
tilejší jihnou. Léto, prázdniny, dovolená.
Čas bezstarostných radovánek, kdy se
z kapsy tak snadno kutálejí penízky poctivě
i nepoctivě vydělané. Unylá atmosféra
plováren, koupališť, šeptání milenců pod
pláštíkem všemocné letní tmy plné příslibů.
A záhadná řeč hvězd.

V tvůrčím smyslu se jedná o poněkud
chabý měsíc. Až na několik zarputilých
pověsila většina jedinců z tvůrčího nárůdka
umění (nemám rád to slovo)  na hřebík.
Snaží se urvat co se dá z krajíce všeobec-
ného blaha léta. Zapomenout na kruté
postní měsíce podzimu a jara, kdy vybičo-
váni k nadlidským výkonům slézali svahy
nedostupných horstev imaginace. Užívají si
života normálních smrtelníků. Pouze roma-
nopisci a milovníci samoty s nezbytnou
sklenkou vína vzývají vlahou letní noc. Sem
tam slyšet úder palice, zaskřípění rydla,
a jenom občas mazlivé šolíchání štětců. Tu
a tam vrzne smyčec. Zrcadlo společnosti
hází jenom chabý šajn. Odlesky mlhavé,
matné. Vše zdá se v pořádku, svědomí spí.
Okurková sezona.

Nenechme se však mýlit zdánlivým kli-
dem. Podivíni žijící pro svoje vypjaté názory
na okraji společnosti, kvůli zmatenému
chování odsuzovaní do role šašků, nemohou
svoje citlivé radary jen tak omotat hadrem

a odložit na půdu. Trápí se pro věci normál-
ním smrtelníkům lhostejné. Paměť bez
přestání ukládá nechtěné vzruchy. Nic ne-
unikne bolestivé pozornosti. Vše připravuje
se na podzimní orgie utajených přání
a gejzíry nevidomých vrstev. Ale proč by
měli být vždy majetkem veřejným? Existuje
bezpočet těch, kdo nikdy nic nenapsali, ne-
složili ani nenamalovali. Neznásilnili jedi-
nou skálu. Přesto je, a právě je, řadím mezi
umělce života. Stačí slovo zvednout, poko-
chat se jím, a máme báseň. Už nikdy se ne-
ztratí. Co imaginace skryto v krásném snu.
Netřeba záznamu, tvoříme skutečnost!
Pochybná tvůrčí individua si pojmenování
umělec beztoho vysluhují až poté, co jejich
ostatky tlí líně v hlíně, ale nic se neděje.
Oni, nebojácní mluvčí svých hlasů osvobo-
zují lidstvo od starých strachů, zveřejňují
tajnosti, které ve skrytu jednosměrných
myslí působí pravé katastrofy. Venku však
vadnou. Stávají se neškodnými. Šelma vy-
puštěná z klece přece nepatří do moderní
domácnosti.

Nelze se divit, že hledači pravdy přijdou
leckdy na pranýř. Lidé nechtějí slyšet prav-
du a tím méně pravdu o sobě. Kumštýři tedy
konají jen jakousi zástupnou oběť. Jedná se
o novodobé šamany. Jak svědčí knihy o do-
morodých kulturách, takoví mají přístup do
zásvětních síní nevědomí, odkud vyvěrají
těžké prameny. Jak se to stane, nevím.
Někdo tam musí, aby vypátral, odkud se
bere ona tíže. Jde o nelehký úděl, a přitom
dotyčný smělec zůstává slabým člověkem se
všemi nectnostmi vyvažujícími snad výji-
mečnost nadpřirozeného spojení. Břemeno
nezlehčí ani tvůrčí opojení. Volání po slávě,
publicitě, uznání... jak nicotné! Možno tedy
říci, že touží-li někdo příliš po uznání, že to
naznačuje jisté pochybení? Někdy.

ČervenecLuboš Vinš
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Srpen, obilí zkláceno bez zpěvu, bez lad-
ného pohybu sekáčů. Mizí v útrobách těž-
kých a hřmotných strojů. Jako vymizela
poezie života, mizí i poezie práce. Nešťast-
níci plahočí se za obnosem obolosů. Jiní
trůní v obludných, dobře placených funk-
cích, titánsky pozvednuti sami nad sebe,
jenom aby pak mohli zkecnout zase dolů.
V konečné fázi nezáleží na pocitech. Klam-
ná stavbička života povážlivě měkne.
Potřebujeme pouze jeden obolos, abychom
tady přestali strašit a mohli se uchýlit do
říše za řekou. Do říše mlčení, která snad
ani neexistuje. K čemu tedy ono zmatené
těkání? Těžko vyskočit z rozjetého vlaku,
těžko ubránit se pokušení o důležitosti,
nepostradatelnosti. Nu, a jeden se bojí, že
na neznámém chodníku klopýtne a ještě se
ztrapní! A tak tedy, nafukujeme se, nafuku-
jeme svůj úděl. Ostatně, proč ne. Vždyť na
tom nesejde. Žába se také nafukuje.

Srpnové léto už nám prosáklo pod kůži,
umíme přestát delirium poledních veder
a večery trávit v klidu a pohodě s očima
upřenýma do hovězího nebe. Nabiti slun-
cem, vítězem nad depresemi, poživačně
bloudíme vyhřátými ulicemi hotovi slastně
vychutnat noční koupel.

Srpen, mystický srp připravující nás
o vítězství nad stvořením. Nastupuje nejis-
tota blížícího se podzima. Na Annu musíme
noc o něco přiodět, aby nestuděla. Pár zora-
ných již polí ukazuje, kam věci míří. Listí
vedrem vadne, trávy, věčné klepetalky,
žloutnou. Podivná tíže opanuje prostor.
Člověk se v tom všem ztrácí, okouší bezmoc.
Půlměsíc srpen, kdy stíny uléhají do moře
klínů.

Bolestivý přelom prázdnin. Již od malič-
ka mne trýzní ubývající volné dny. S každým
datem na kalendáři se lodička přibližuje
splavu a už, už ji chvátí proud. Ale ještě ne.
Ještě třeba hmatatelně žít! Ale co se dá
v tom malátném vedru urvat? Jak se vyznat
v bludišti myšlenek, posedlostí, citů? Kte-
rak lehkovážně nevletět do rvačky? Srpen
připomíná okupaci mojí země „spřátelený-
mi“ nepřátelskými armádami před 36 lety.
Totální vystřízlivění z ošklivých teorií o dě-
jinné nutnosti, nadvládě, boji a diktatuře.
Molocha nelze zreformovat, pouze zrušit.

V srpnu ‘68 mne z výchovných důvodů
dali na pionýrský tábor, a neboť byl značně
daleko, cesty neznav nemohl jsem se vrátit
domů jako předešlý rok. Od malička bytost-
ně nesnáším schůze, nástupy, hesla, sou-
družskou atmosféru, a proto takový pobyt
představoval hotové utrpení. Naštěstí pro
mě se po začátku invaze všeobecně mělo za
to, že vypukne válka. Tábor zrušili a rodiče
si museli šťastného táborníka vyzvednout.
Takhle mne tedy vysvobodily spřátelené
armády, které tehdy uvrhly moji zemi do
totálně drtivého obětí sibiřského medvěda
a vyjevily bezbřehou aroganci moci jakého-
koliv druhu. Z toho plyne poučení: Nevěřte
medovým řečem, nenechte se nachytat na
žádné -ismy, na žádné zbožné kecy. Ráj,
nebo peklo? Stejně nikdy nevíme....

SrpenLuboš Vinš
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Čas
Je ráno, deštivé a ospalé. Oči se nechtějí

otevírat a tělo hýbat. Ještěže už nemusím
do práce. Přece jen má to stáří určité
výhody. Ještě chvíli si poležím, času dost.
Ale dnes mám přece narozeniny. Určitě
přijdou gratulanti. Musím vstát a nachys-
tat nějaké pohoštění. Už mně práce nejde
tak jako dřív. Na všechno potřebuji více ča-
su. Čím všechny pohostím? Už vím. Upe-
ču čokoládovou bábovku. Mají ji rády děti
i vnoučata. Měla bych udělat pár chlebíč-
ků. Ale nohy neposlouchají a do obchodu
je daleko. Snad bude bábovka s kávou sta-
čit. Šlehám vajíčka chromýma rukama.
Pak zapínám troubu, a když z ní za hodinu
vyndávám bábovku, oddechnu si. Zvládla
jsem to. Ještě trochu uklidit, dát na stůl
sváteční ubrus a vázu na květiny. A pak už
jen sedím a čekám, až zazvoní zvonek.
Místo zvonku zvoní telefon. Mami, nezlob
se, máme moc práce, nemůžeme přijít. Až
někdy jindy. Všechno nejlepší a užij si to.
Za chvíli volá vnučka. Babi, nezlob se,
nestíhám. Mám nácvik na maturitní večí-
rek a to nemohu odložit. Čao, babi, užij si
to. Ale jak? Sedím u prostřeného stolu, 
uprostřed váza bez květin. A kolem prázd-
no. Prázdno i v duši a těžko. Nikdo nemá
čas. A budou ho někdy mít? Ale ano, až
budou ve věku jako já, budou mít času
dost. Ale nebude nikdo, koho by mohli
navštívit.

Naději máš
I kdybys břemena života těžko nes,

i kdybys padal a pod ním kles
nezůstaň ležet, vstaň a jdi dál.

Třebas po kolenou, z posledních sil
vzpomeň si, pro co jsi žil,

všechno svůj smysl má, i prohry, věř!
Postav se na nohy a zas dál běž!
Nesmíš se litovat, musíš se rvát,
nesmíš se té trochy námahy bát,

jenom tak vyhraješ nad smůlou zlou,
přivoláš lepší čas, světlo nad tmou.

Vždy zbývá naděje na lepší čas,
musíš se snažit a přijde zas

klid, který hledáš a najdeš snad,
pak budeš opět na světě rád.

Danuše

PeckováVšechno 
svůj 
smysl 

má
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Posledním soustem jsem vytřel talíř
a sáhl po ubrousku. Pak jsem si upravil
uzel na kravatě, pozorně prohlédl sako
a kalhoty a zapálil si cigaretu.

Za okny pršelo, ale v kavárně bylo teplo
a útulno. U rohového stolku sedělo několik
studentů a občas se z jejich hloučku ozval
dívčí smích. Číšník stál opřený o servíro-
vací stolek a kradmo nahlížel do otevřené
zásuvky, v níž měl rozečtený časopis, chví-
lemi však zvedl hlavu a pátravým pohle-
dem přejel celou místnost. Jako vždycky
skončil u našich šachových stolků, ale ze
zkušenosti věděl, že hráči jsou zaujati hrou
a jen málokdy mají nějaké přání. Většinou
dokáží prosedět dlouhé hodiny u studené-
ho šálku s kávou, nakonec udiveni tím, že
si ji vůbec objednali. 
Čekal jsem na jeho pohled a pak jsem

významně pozvedl prst. Číšník zavřel zá-
suvku a přistoupil ke mně. 

„Přejete si, pane?“
„Dvě deci červeného,“ řekl jsem a od-

klepl popel z cigarety.
Číšník pokývl, na účtenku napsal cenu

a vzdálil se s prázdným talířem. 
Podíval jsem se na hodinky a zjistil jsem,

že do příchodu Heleny mi zbývá ještě asi

hodina času. Chtěl jsem si zahrát šachy,
a proto jsem přišel o něco dříve, než jsme
měli domluveno, ale nenapadlo mě, že
v této době tady nikdo ze šachového klubu
nebude. Zachmuřeně jsem začal rozesta-
vovat figurky na šachovnici a potom jsem
se rozhodl, že se půjdu podívat na dva osa-
mělé hráče u posledního stolku. Napil
jsem se vína, udusil cigaretu v popelníku
a povstal jsem. 

„Budete hrát, mladý pane?“ ozval se ve-
dle mě hlas. 

Otočil jsem se a pohlédl do tváře staré-
mu, vysokému muži, který se na mě tázavě
díval.

„Prosím, jestli máte zájem…“ ukázal
jsem na protější židli, „ale jenom dvě tři
hry, čekám totiž na svoji přítelkyni,“ dodal
jsem na vysvětlenou.

Stařec přikývl. „Vy hrajete závodně?“
zeptal se. 

„Ne, jen někdy… příležitostně,“ zalhal
jsem, protože jsem ho nechtěl odradit od
hry. „Víte,“ pokračoval muž, „já se ptám
proto, že bychom mohli hrát o nějakou
malou částku, jen tak symbolickou, aby to
bylo trochu napínavější… Já jsem totiž
také amatér.“

Dojetí
Lubomír Mikisek
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Každá koruna dobrá, pomyslel jsem si,
zvláště teď po maturitě. „Dobře,“ přisvěd-
čil jsem, „za každou hru padesát korun.“

„Ehm…, no tedy víte… to se mi zdá pře-
ce jenom trochu moc,“ starý muž se utápěl
v rozpacích, „abyste pochopil, mně je osm-
desát let a nemám moc velkou penzi.“

„Ale sám jste to navrhl,“ poznamenal
jsem udiveně. „Nutit vás ovšem nemo-
hu…“

„Tak dobře,“ vzdal se stařec, „já to tedy
zkusím.“ 

„Jste na tahu,“ řekl jsem a díval se na
něho, jak si pečlivě upravuje figurky v zá-
kladním postavení. Zvláštní děda, pomys-
lel jsem si, má docela odvahu. Vůbec ne-
tuší, koho proti sobě má, a chce hrát o pe-
níze. Měl jsem mu říci ještě větší částku,
aby mi to stálo za to, ale já mu ukážu, ten
se bude divit… Pozoroval jsem ho, jak nad
každým tahem přemýšlí, váhá a hodnotí
celou situaci, jak se bojí zaútočit, aby něco
nezkazil, a jak opatrně stahuje své figurky
do obrany. Díval jsem se na jeho bílé vlasy
sčesané dozadu, na vějířky vrásek okolo
očí a na hladce vyholenou, životem pozna-
menanou tvář.

Rád jsem sledoval lidi kolem sebe, často
je doslova studoval a snažil se analyzovat
jejich chování, ale tenhle stařec mě fasci-
noval. Někoho mi připomínal, ale součas-
ně jsem věděl, že jsem ho nikdy nespatřil.
Bylo to podivné, hrál jsem skoro poslepu,
při každém tahu jsem vrhl na šachovnici
letmý pohled a pak se opět věnoval svému
pozorování. 

„Šááášek,“ řekl muž bodře a s jakousi
radostí posunul svého střelce o jedno pole.

Pohlédl jsem na své postavení a udiveně
jsem zjistil, že když ustoupím králem, ztra-
tím věž, když představím jezdce, dostanu

vzápětí mat. Sakra, dědovi to pálí, pomy-
slel jsem si, a začal hrát pozorně. Ustoupil
jsem králem, vyměnil věž za střelce a po
několika tazích jsem nastražil léčku. Pak
jsem se pohodlně opřel na židli a s chutí
jsem ho pozoroval.

Muž dlouho přemýšlel, nemohl se roz-
hodnout, několikrát už vztáhl ruku, aby ji
zase nechal nerozhodně klesnout. Popel
z cigarety mu padal na staromódní sako,
bezmyšlenkovitě se po něm ohnal jako po
dotěrném hmyzu a rozetřel ho po hnědé
látce v šedivé nevzhledné mapy. Nevnímal,
zapomněl na svět, ve višňové špičce mu
zůstal už jen opálený filtr, ale držel ji mezi
rty jako něco, co je s ním nerozlučně spja-
to. Nakonec se váhavě rozhodl, přijal na-
bízenou oběť a vzápětí zjistil, že mu hrozí
neodvratný mat druhým tahem.

Díval jsem se zkoumavě na starcovu
tvář a v jeho očích jsem spatřil nejprve
zděšený údiv, pak směs smutku a lítosti
a nakonec bezmocnou rezignaci. Bylo to
tak opravdové a bezprostřední, že mě to
pobavilo, až jsem musel sklonit hlavu a za-
krýt úsměv. 

„Vyhrál jste,“ ozval se chraplavě muž
a shrnul figurky na jednu hromadu. „Už
mi to nemyslí,“ dodal zkroušeně a znělo
to, jako by se omlouval. Z kožené náprsní
tašky vytáhl padesát korun a položil je na
okraj šachovnice. 

„Hrajete dobře, byla to jenom náhoda,“
řekl jsem ke svému vlastnímu údivu, „ty
peníze si zatím nechte a dáme si odvetu, tu
určitě vyhrajete,“ usmál jsem se na něho
povzbudivě. 

Napil jsem se vína a začal hru svým ob-
vyklým zahájením. Pak jsem pohlédl na
soupeře a pojednou jsem před sebou viděl
známé šumavské údolí, dům na kraji ves-



Lubomír Mikisek 21

nice, kde jsem prožil dětství, kluky ze
školy, třídního učitele Procházku, i školní-
ka s jeho věrným jezevčíkem. Před očima
se mi střídaly obrazy jako z němého filmu.
Viděl jsem zasněžené šumavské lesy
a stráně a to ticho… Přímo fyzicky jsem
cítil uklidňující ticho, které ten zastrčený
kout odlišovalo od civilizace. A viděl jsem
také maminku, jak s odřeným kufříkem
nastupuje do sanitky okresní nemocnice
a jak ji stejná sanitka za čtrnáct dní přiváží
zpět s nevyléčitelnou nemocí. A sebe, jak si
po jejím pohřbu svlékám sako s příliš
krátkými rukávy a po tváři mi tečou slzy.
A viděl jsem také tátu. Jak statečně polykal
před vyřezávanou skříní z minulého století
a neustále opakoval: „Co si počneme… Co
jenom budeme dělat…“

A pak i ten poslední den.
Na gauči jsem měl připravený kufr se

svými věcmi a vedle něj ležela kytara. Otec
seděl u stolu s kostkovaným ubrusem
a bezmocně, s jakýmsi zoufalým výrazem
ve tváři četl dopis, který stručně sděloval,
že jsem přijat k dennímu studiu na střední
zemědělské škole. A druhý dopis od tety.
Ať už jen chlapec přijede, cítím se tu tak
sama, připravila jsem mu pokojík v pod-
kroví a u mě se bude mít dobře, psala
těžkým písmem bez teček a bez čárek, pís-
mem starého člověka, pro kterého takové
detaily už nic neznamenají. 

„Tak i ty mě opouštíš,“ řekl tehdy otec
smutně a byla to slova na rozloučenou.

„Vždyť já sem budu často jezdit, táto,“
bylo mi ho líto, ale v tu chvíli jsem o tom
byl opravdu přesvědčen. Pak jsem zaklapl
kufr, sáhl po kytaře a ve dveřích jsem se
ještě naposledy ohlédl. Otec seděl nehyb-
ně, hlavu měl složenou v dlaních a zdálo
se, že spí. Potichu jsem za sebou zavřel

a ještě od autobusové zastávky jsem se
několikrát otočil. Okna a dveře však
zůstaly zavřené. 

V myšlenkách jsem se vrátil zpět do
kavárny a náhle jsem se zastyděl, když mě
napadlo, že za celou tu dobu jsem byl do-
ma u táty pouze třikrát. Podíval jsem se na
starého muže a najednou mě přepadl jaký-
si neodbytný pocit, že jsem tomu ztělesně-
nému stáří něco dlužen. Kdyby se mě ně-
kdo zeptal, nedokázal bych odpovědět, ale
ten pocit byl stále naléhavější, cítil jsem ho
zřetelně jako svou záchranu a ospravedl-
nění se před sebou samým. 

„Jste na tahu,“ upozornil mě stařec
a nervozně si odkašlal.

Sklouzl jsem pohledem na šachovnici
a zarazil se. Moje pozice nebyla právě nej-
lepší, ale ihned jsem objevil, že tahem jed-
né věže mohu vyhrát. Bylo to jediné správ-
né řešení, jestliže ho nezahraji, přijdu
vzápětí o druhou nekrytou věž a partie
rychle skončí mojí prohrou. Automaticky
jsem chtěl uchopit figurku, ale pak jsem
zaváhal. Koutkem oka jsem zahlédl ruku,
třesoucí se utajovaným napětím, spatřil
promodralé žíly a do prstu zařízlý staro-
dávný snubní prstýnek a vzpomněl jsem si
na podobnou ruku, ležící na modrobílém
kostkovaném ubrusu. 

Jemně jsem vzal za hlavičku bílého
střelce a posunul ho po diagonále o tři
pole. Udělal jsem docela bezvýznamný
tah, jako bych vůbec nezpozoroval skrytou
hrozbu. 

A pak už jsem jen sledoval, jak starý
muž radostně ožil, jak se hra chýlí ke konci
a k mé prohře a náhle mě zcela ovládl
zvláštní pocit uspokojení, něco tak hře-
jivého a tak těžko definovatelného, že jsem
musel polknout dojetím. 
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1
Ač v životě jsme byli málo svatí,

měli jsme v úctě světic smutné tváře.
S nevěstou, klečící u oltáře,

za kterou stáli v hloučku starosvati,
jsme vdechovali vůni kadidla,

čekali mlčky v davu uvnitř chrámu.
Hořící svíce na oltářním rámu

nám na cestu svou záři nabídla.
Když vyšel průvod ze chrámových dveří,

nevěsta tiskla k ňadrům kytici.
V očích jí plála oněch svící záře.

A my jsme viděli v té podvečerní páře,
jak cosi šeptá... jak onu světici

snad prosí o štěstí... a jak jí věří...

2
Častokrát jsme šli od vřídla k vřídlu.

Kosové, ti černí vzduchoplavci,
sedali na sochu v parku na podstavci,

a k sobě tiskli se, křídlo na křídlu.
A my též se k sobě tiskli rameny

v mrazivém vzduchu, co nám krátil dech,
a bílou barvou natřel řídký mech

v nábřežní zdi s lesknoucími se kameny.
Lavičky v parku kryla jinovatka.

Proč ženy nehřejí své ruce v rukávníku,
z něhož by teplo čerpaly jak doma z kamen?

K zemi přimrzla uschlá listopadka
a opodál kos bušil zobcem do trávníku,

jak objevit by se nám chtělo horký pramen.

3
Čekal jsem tě tam pod Třemi kříži
a ty jsi nešla... Den zavíral brány,
šero lehalo do parku, na fontány,
na sochy, střežené přísně mříží,

na obě věže Maří Magdaleny,
a portály u staré kolonády.

Ženy mne míjely, vždy ke mně zády
otočeny a v pláště zahaleny

a ztrácely se na písčité pěšině,
mnohá přitisklá ke svému průvodci.

Pak jedna sama šla, tak divně smutná...
A já se rozpomenul v oné vteřině,

co slýchal jsem o zakázaném ovoci
a o tom, že prý nejvíc ze všech chutná...

6
Zabloudili jsme v lese pod rozhlednou
a zlost nás týrala. A my jsme znaveni

po sobě slova metali, až spásné znamení
nás svedlo k domku, co stál pod lucernou.

Snad čekal unavené poutníky,
že nabízel jim za skleněnou stěnou

omšelé poháry, co prošly sterou směnou,
a staré mince, dukáty a troníky.
Válečná přilbice a křivý jatagan

tu ležely a vedle samovaru
dva vousatí a dávno mrtví krabi.

Pak náhle do noci jak žena vykřikla by
a v písku zaskřípala dvě kola od kočáru.

A tichem kolem nás se prosmyk d’Artagnan.

Visuté
Z cyklu zahradyZdeněk Holub
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Nesnáším loučení
Nesnáším loučení. Bolestné loučení,

když přichází po špičkách.
Proč po smutném loučení

smích z tváří plách?
Nesnáším loučení a výčitky svědomí,

když náhle a z čista jasna
bez mého vědomí

skončí se ta láska: velká a krásná.
Nesnáším loučení - bolet u srdce

a oči zalité slzami.
Kolik těch bolestných loučení

je ještě před námi?

Náhrobní kameny
Z mé paměti se nikdy neztratíš,

stále tě nosím v hloubi srdce svého.
I když se nikdy nevrátíš,
nechci myslet na jiného.

Každý prý v srdci má
jakýsi hřbitov těch, které miloval.

Jsou to místa bolestivá,
která si člověk v srdci uschoval.

Má v srdci schovaná před světem
jména těch, které miloval. Jména lidí.

Jsou tam lásky čerstvé i minulé,
však náhrobní kameny chybí.

Ztrácím lásky bývalé
Dělám inventuru ve svých vzpomínkách

a je mi střídavě do smíchu a k pláči.
Zásuvky se smutnými raději vynechám

a v těch veselých probírám se radši.
Vzpomínky jsou jak velký prádelník

a zásuvek v něm je víc než dost.
Mám chvilku klidu, tak jich pár otevřu

jen sobě pro radost.
Postupně otvírám jednu za druhou,

smutné míjím.
Málo je radosti. Málo.

Teď na těch zásuvkách to vidím.
Můj velký prádelník zeje prázdnotou

po hrstičce zásuvek, co veselý obsah měly.
Často otvírány byly - už ne tak veselé,

a tak stalo se, že zevšedněly.
Inventura skončila a velké je skóre

v neprospěch smíchu.
Teď je mi ještě hůř

v tom půlnočním tichu.
Prádelník zavírám. Půlnoční můry jsou

jakžtakž zahnané.
Vždy takto: potichu a beze svědků

pohřbívám své lásky bývalé.

Hořké slzy
Už po tváři stéká. Zatím je první

má chuť hořkou jak pelyněk.
Teď vytryskla druhá, třetí, čtvrtá...

Pláčeš. A na pláč neznáš lék.
Pláčeš a ty slzy jak perly krásné

stékají po tvé tváři.
S cinknutím dopadnou na zem
a než vpijí se, jak hvězdy září.

Ladislava 
Šťastná

pů
ln

oč
ní

m
V tichu
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Karlík na dobu svého komisařství vzpo-
mínal rád a vždycky s humorem. „Za mé-
ho panování prostituce v Plzni kvetla,“ za-
čínal obvykle své nevážné vyprávění.
„Dneska je to bída ve všem všudy, už to
nemá úroveň.“ Velmi rád dával k dobru
jednu příhodu z té doby.

Stalo se, že vzal do vyšetřovací vazby
jednu prostitutku neoprávněně. Někdo mu
podstrčil mylné informace. Svůj přehmat
mohl vyřešit bez cavyků propuštěním té
ženy. Nepochybně by byla odešla bez výči-
tek a bez žádosti o satisfakci. Odpočívala
v cele jen dva dny. Ale komisař měl smysl
pro spravedlnost. Pozval do své kanceláře
dosažitelné lehké ženy, dal předvést zadr-
ženou, před jejími družkami vysvětlil, že

Marně vzpomínám, kdy jsem poprvé potkal plzeňského literáta doktora Karla Fleissiga. Moje
osmdesátiletá paměť už je děravá, ale přece jen mě vrací do druhé poloviny roku 1945. Do redak-
ce Pravdy nosil tehdy zprávy z Kaznějovska bystrý člověk, skromný, nenápadný. Hádali jsme mu
asi tak třicet let a kdosi nám prozradil, že „ten tichošlápek se narodil na Sulkově, študoval na
universitě, ale okupanti ho nasadili do ňáký ševcárny v Černošíně a níčko žije s rodičema v Kaz-
nějově.“ Neuběhlo mnoho vody v plzeňských řekách a příspěvky tohoto čipery jsme postrádali.
Doneslo se nám, že „dodělává universitu, bude advokátem“.

Znovu se Karel Fleissig objevil v redakci v roce 1946 - patrně v podzimku. Už měl doktorský
titul. Jako dopisovatel ničím zvláštním nezaujal, ale ani doktorát mu na výjimečnosti nepřidal.
Vážnost vzbudil, když nám poněkud nesměle sdělil, že je u policajtů mravnostním komisařem.
Toto postavení přece jen vzbuzovalo respekt. Později se ukázalo, že vážnost a respekt doktor
Fleissig chápal po svém. Asi proto brzy komisařství zanechal. Nebo musel zanechat? Nepídil
jsem se po tom. V roce 1948, když jsem se vrátil z působiště v Olomouci, pracoval na Okresním
národním výboru Plzeň-venkov.

Ale teď už otevírám své rukopisné Paměti ušmourané tiskařskou černí a nabízím úryvky ze
života nenápadného samorosta z lesa literátů. Měly by osvětlit jeho člověčenství. O jeho dílech
nebude mnoho řeči.

došlo k omylu, a postižené se omluvil. „Od
té doby si mě všechny doroty považovaly
a nedaly na mě dopustit,“ končíval Karel
své vyprávění s hlubokou vážností ve tváři,
ať se jeho posluchači řehtali sebevíc.

Když jsem na podzim roku 1951 začal
pracovat v rozhlase, našel jsem bývalého
komisaře v místnosti označené tabulkou
Čertova sluj. Měl tam pracoviště od
1. února toho roku. Kdo do sluje vcházel,
musel se nejdříve protáhnout mezi regály
knihovny a teprve v rohu u okna našel
u psacího stolu „fedrfechtýře, halapartní-
ka, tradyášníka, ševce a uzenáře“ doktora
práv Karla Fleissiga. Sám poctil svou oso-
bu všemi uvedenými tituly a v dobré, legra-
ci nakloněné společnosti se jimi představo-

z rukopisu Paměti ušmourané tiskařskou černí
Advokát s duší

bohéma
Josef Brand
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val v pořadí, jak je zaznamenáno.
S Karlíkem jsem neprožíval v plzeňské

stanici jen vážné chvíle pracovní. Humor
se za ním táhl jako stín. A nejenom humor,
také srdečnost a dobrá pohoda. V jádru byl
důvěřivým člověkem a ve své dobrotivosti
nedokázal nikomu něco odříci, přestože
bylo nabíledni, že nebude moci splnit, co
slíbil. Nedovedl se pohněvat, pohádat se,
nebo vyřknout pravdu, která by zraňovala.
Proto se stal výhodným objektem pro
nevinná či znevažující šprťouchlata.

Vymýšlel je zpravidla dr. Vaněk, jeho
druh v práci, ale troufli si na něj i technici.
Karlík jim svěřil rádio, které přestalo hrát.
Nesměle je požádal, aby mu dali dohroma-
dy ten zatracenej chrchlafon. „Pane dokto-
re, pro vás všechno,“ slibovali docela upří-
mně. Když opravu dokončovali, nedalo jim
to, aby si nezažertovali. Věděli, že si pan
doktor ponese poměrně malý přístroj do-
mů sám. Do rádiové skříňky mu zamonto-
vali menší cihlu a na jednu boční stěnu na-
malovali láhev s rumovou vinětou. Opra-
vené rádio předvedli, zasunuli je panu dok-
torovi do podpaží a on se vydal přes park
k tramvajové zastávce. Spokojeně odchá-
zel domů.

Samozřejmě snad všichni na stanici
věděli, co doktorovi vyvedli, a tak druhý
den se s napětím očekával jeho příchod.
„No, ty technicí jsou rošťácí, to jsem si ne-
myslel, že tak slušný lidi by mohli vyvést
takovou darebnost,“ rozhořčoval se posti-
žený, sotva se někdo zeptal, jak mu rádio
hraje. „Pořád mně bylo divný, že mě lidi
okukujou a ušklebujou se. Myslel jsem si,
že mě litujou, jak se s tím táhnu. Opravdu
jsem se s tím podřel. Když jsem to nes sem
k opravě, tak mně to tak těžký nepřipada-
lo.“ Rozhořčení vypadalo spíše jako uzná-
ní, že se technikům povedla legrace s tou

rumovou lahví. „Byla to legrace, ale hlavně
že to teď dobře hraje,“ řekl nakonec pacha-
telům. Všichni se zasmáli a nakonec mu je-
den technik svěřil: „Bodejť by to nehrálo!
Hraje to na cihlu.“

Dlouho vrtalo Karlíkovi hlavou, co je to
za technickou novinku, až se rozhodl roz-
šířit si technické znalosti a zeptal se, co teď
montujou do rádia, aby lepší hrálo. Prý to-
mu říkají cihla. Dověděl se pravdu a hned
začal svou pochůzku po kancelářích, aby
vyprávěl, jací jsou ti technici mizerové.
Vyprávěl spíše pro pobavení než pro po-
horšení nad těmi holomky, kterým není nic
svaté.

Několikrát vyšel z budovy rozhlasu
„vyzdoben“ zcela nepříhodně. Měl to
zpravidla na svědomí dr. Vaněk. Podařilo
se mu nalepit Karlíkovi ostruhy ze zlace-
ného papíru nebo mu nabarvit podpatky.
Jednoho dne přišel fedrfechtýř do práce
s ozdobou z domova. Jeho syn Jiřík mu na
zimník připevnil liščí ocas. Tatínek se v sy-
novi viděl, a jakkoli se na něj za to „uličnic-
tví“ zlobil, bylo patrné, že jen „na oko“.
Více se chlubil, že synek má smysl pro hu-
mor jako tatínek.

V době, o které je řeč, se Karlík ponejví-
ce zabýval oblíbeným pořadem Panopti-
kum. Bylo to satirické pásmo, v němž au-
toři, páni doktoři Václav Vaněk a Karel
Fleissig tepali různé nešvary našeho života
- úplatkářství, lajdáctví, byrokratismus,
špatnou práci podniků a jiné nepořádky.
Každý případ ztvárnili jako scénku a větši-
nou ji uzavírali písničkou ve formě častuš-
ky. Verše okrašloval muzikou Alois Bauer,
violoncellista Plzeňského rozhlasového
orchestru. Vytvořil hudební skupinu, která
obstarávala doprovod zpěváků a celé hu-
dební orámování tehdy nejposlouchaněj-
šího pořadu. Když byl vysílán, musely prý
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elektrárny zvyšovat svůj výkon. Kritika
přehmatů a nedostatků dávala lidem pocit,
že se mohou aktivně podílet na formování
života společnosti. Ale! Vždycky se vylíhne
to mnohovýznamové „ale“.

Autoři čerpali náměty pro svou práci
z dopisů posluchačů a nedostatečně ověřo-
vali pravdivost či oprávněnost stížností.
Tvořili svůj pořad, jako by šlo o umělecké
obrazy postihující obecně se vyskytující
negativní jevy. Zapomínali na to, že vždy
vycházeli z jednoho konkrétního případu,
o němž se museli zmínit. I sebemenší
nepřesnost poskytla „potrefené huse“
možnost, aby kejhala. Sílu protestního kej-
hání určovalo její společenské postavení.
Protesty ředitele měly větší účinnost než
protesty obyčejného smrtelníka, navíc se
obvykle oháněl partajní legitimací. Pro-
testy chodily zpravidla do Prahy a vedly
k rozhodnutí, že se Panoptikum bude při-
pravovat v Praze. Plzeňská autorská dvo-
jice se rozešla. Dr. Vaněk odešel do Prahy,
Fleissig zůstal v Plzni, ale nějak se nepo-
hodl s pražskými pracovníky a nezbývalo
nic jiného, než ho přeřadit do krajové
redakce. Ani tento „manévr“ ho nemohl
uchránit před karambolem, který skončil
jeho odchodem z rozhlasu.

Nastoupil práci v Západočeských pa-
pírnách, kde po zapracování obsluhoval
papírenský stroj. Domníval se, že si po
dvouročním frmolu v redakci rozhlasu
oddychne a bude se věnovat literární práci.
Po krátkém „vydechnutí“ musel chytat
nový dech v továrním prostředí, zvykat si
na nový rytmus života.

V té době měl za sebou už pět knižně vy-
daných vlastních prací. V roce 1934 debu-
toval sbírkou lyrických básní Melancho-
lická láska. V roce 1944 následovala
prozaická prvotina Návrat (povídky)

a v roce 1945 mu vyšly dvě básnické
knížky Hymnus a Nebeské romance. Do
širšího povědomí se zapsala teprve pátá
Fleissigova kniha a dlouho byla považová-
na za jeho literární debut. Byla to histo-
rická freska z konce patnáctého a začátku
šestnáctého století. Pro svou první rozsáh-
lejší práci si z plzeňské minulosti vybral
postavu Jana Bavora ze Švamberka, po-
tomka šlechtického rodu, který znepokojo-
val plzeňské měšťany. Životní příběh Jana
Bavora tlumočil čtenářům neotřelým
jazykem. Knihu nazval Ryšavec s labutí.

V papírně Karel Fleissig vydržel téměř
dva roky. Nesplnil se mu předpoklad, že si
při manuální práci vyčistí hlavu a bude
moci psát. V novém prostředí nenašel klid
a atmosféru, která by ho inspirovala. Přišel
se podívat na své bývalé pracoviště v roz-
hlase. Náhoda tomu chtěla, že se uvolnilo
místo v krajové redakci. Naznačili jsme
„fedrfechtýřovi“, že by se mohl vrátit. Oči-
vidně ožil. Netrvalo to dlouho a 14. dubna
1954 znovu nastoupil v plzeňské stanici.
Svěřili jsme mu přípravu literárních půl-
hodinek na krajovém vysílání. U této práce
vydržel až do 30. září 1961.

Proseděli jsme spolu s Karlíkem kratší
i dlouhé chvíle při vínečku nebo jen při
„černé bryndě“ a nezřídka i „na suchu“.
V těchto zdůvěrnělých chvílích obyčejně
pan doktor začínal své meditace, úvahy
o jsoucnosti světa. Opíral se o buddhistic-
kou filosofii. Naslouchal jsem rád myšlen-
kám o podstatě života, o radosti i utrpení
a o cestách k jeho překonání. Podstatou je
vlídné nenásilné chování i řešení problémů
lidského soužití. Tyto úvahy se promítaly
do Karlíkových postojů i do jeho praktic-
kého jednání. Nemohu si vybavit ani jednu
příhodu z jeho knih, kde by se situace
vyhrotila na ostří nože a vyústila v nesmiři-
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telný střet soků. Pan advokát se nedovedl
hádat, vyhýbal se konfliktním situacím
a svému okolí se mohl jevit jako bábovka
a někdy dokonce jako nezásadový člověk.

Pamatuji si, jak za mnou přišel plný
rozhořčení. Přinesl do Pravdy příspěvek,
v němž jako doktor práv pozvedl hlas
zcela rozhodný a kategorický. Bylo to
21. srpna 1968. Jeho článek nesl název Je
to okupace! Citoval paragrafy mezinárod-
ního práva a dokazoval neoprávněnost
vstupu vojsk Varšavské smlouvy na území
ČSSR. Zvláště ostře odsuzoval přítom-
nost armády NDR, neboť mezinárodní
ujednání velmocí po skončení druhé svě-
tové války zakazovalo budoucí nepočetné
německé armádě opustit území státu. Pod
tlakem vnějších okolností nebyl příspěvek
publikován. Tiskárnu Pravdy obsadila
sovětská armáda, museli jsme redakci
rozdělit. Fleissigův článek se v tom frmo-
lu nadlouho ztratil ve spoustě jiných pa-
pírů.

Buddhistická filosofie ovlivnila jednání
dr. Karla Fleissiga i při jednání o novém
řediteli plzeňské městské knihovny za nor-
malizace. Přišel za mnou celý nesvůj.
Svěřil se mi, že má vystřídat Josefa Hrubé-
ho na místě ředitele. Sám v sobě převracel
svědomí, protože jeho názory se v roce
1968 nelišily od názorů Josefa Hrubého,
ale hlavně se obával, že na něm bude poža-
dováno, aby knihovnu „očistil“ od provi-
nilců, kteří v krizovém období „neobstáli“.
Zároveň si uvědomoval, že je více bohé-
mem než řídícím pracovníkem. Opřel se
o svou filosofii. Souhlasil se svým jmeno-
váním, ale kladl podmínku, že se nebude
vracet k minulému období a nebude pro-
pouštět lidi za činnost, které sám nebyl
svědkem. Odmítl tedy úlohu vykonavatele
vrchnostenské „spravedlnosti“. Za dobu

svého panování v městské knihovně si
skutečně v tomto ohledu neposkvrnil ruce
ani svědomí.

V době svého ředitelování se Karel začal
intenzivněji věnovat literární práci. Psal
výhradně doma ve večerních a nočních
hodinách, kdy se mohl plně soustředit.
V poměrně rychlém sledu předkládal
Západočeskému nakladatelství rukopisy,
o nichž přemýšlel v minulých letech. Byl to
Cestopis lásky a Ďábelská fuga. Doma měl
ještě dva rukopisy, Za hvězdou mořeplavce
Behaima a Hříšné časy, které ještě „vylep-
šoval“. Západočeské nakladatelství jeho
beletristická díla vydalo a práci literáta
Karla Fleissiga uzavřelo ještě lyrickým
triptychem Stromy.

S přibývajícím věkem dolehly na Karlíka
neduhy. Prodělal infarkt a po něm se do-
stavila angina pectoris, kterou si přejme-
noval na Andulu z Petrovic. Nikdy na své
nemoci nežehral, trpělivě snášel nepříjem-
nosti a bolesti. „Své neduhy musíš mít rád,
musíš se s nimi skamarádit,“ radil jakoby
v humorné nadsázce, ale myslel to vážně.
Po druhém infarktu se už z nemocnice ne-
vrátil. Zemřel tiše 7. února 1976. Nevzdo-
roval smrti, protože pro něho nebyla důvo-
dem ke smutku a k pláči.

Uběhla už řada let od jeho posledního
vydechnutí. Kdykoli na něho vzpomenu,
zjevuje se mi se sklínkou červeného vína
v ruce, ochoten připíjet na zdraví, na krásu
života a líbeznost žen. A také na zapomně-
ní nectností, jimiž oplýval a nedokázal se
jich zbavit. Nemyslím, že by nectnosti, ji-
miž překvapoval, dráždil a někdy i zarmu-
coval, ale nikdy vědomě nezraňoval, zne-
važovaly pohled na jeho život a práci. Ve
vzpomínání se mi jeho nectnosti jeví
v jiném světle. Patří k postavě každého bo-
héma.
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A vidím se
klečet v nespočetných hladinách

notorických idiotů, s vyhaslou cigaretou
vetknutou do spálených a rozpraskaných rtů,

komíhám se s nima, tělem hlodá
nitrožilní infekce z dob rozjařených večírků.

A vidím se
mezi tupými střepy zrcadla,

jak se marně snažím otevřít své tepny,
nechat křičet 5,5 l krve na
počmáranou zeď ubytoven

v rozčilených městech nahoty.

A vidím se
se spletenými údy, rozpuštěnými řasami,

v odulé kádi plné ledu,
chybí mi ledviny, plíce, oči, játra,

nad hlavou visí slogan
složený z mé empatie.

A vidím se
opět na kolenou

na hlavní třídě, s lahví Díkůvzdání,
v nejnovějším balení oslizlých

kornoutů opojení z uřvaných kaktusů
schovaných v podzimní zahradě.

A vidím se
na ztmavlých loukách

s ostny místo dětských prstů,
hrabu a skučím chtíčem

u velké jantarové podložky,
pokapané obilím z tekutého medu.

V
i
z
e

Hrubý

Jan
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A vidím se
kázat na střechách věžových domů,

s havrany a lidskou závistí
na shrbených ramenech,

lid kolem září a oslavuje beton,
jen má ústa se pomalu slévají v jedno velké ostří.

A vidím se
povídat s haldami popsaných papírů,

nočními agregáty času,
zpitých básníků při mizerném

osvětlení kapesními baterkami,
se svačinou z velkých skladišť.

A vidím se
pod Golden Bridge,

při studivém ohni dovezeném
odněkud z východní části Baku,

prvotřídní jakosti,
s cenou čínské rýže bezmocných.

A vidím se
dýchat v jeskyních vystlaných

tuhým grafitem a prachem,
co opadává z andělských per

natěšených dívek z rodinné školy,
skomírám a černám v hlušině.

A vidím se
s horečkou stojícího

na kraji sběrných jam,
jemné kosti těch dole

na mě mávají a vybízejí,
abych i já vzdal se barevných snů.

A vidím se
za okny dřevorubecké chajdy,

v klíně chovám dvoubřité sekery,
sestry příliš rychlých dam,

srážejících slabší z jejich
mola přívětivých emocí.

A vidím se
v křepelčím vejci,

se zásobami fantaskních rozinek,
nadutých plodů vyskakujících

z úst unylých zpěvaček
letošní operní árie.

A vidím se
stát vedle zvonu márnice,

s potrhanou košilí a starší biblí
pojednávající o převazu

bolestivých bezpráví, v očích
tlustého středoškoláka.

A vidím se
s rety orosenými boláky,

trmácím se větrací šachtou,
abych mohl poskřípat

večerní krysy, schované
v zánovních galoších.

A vidím se
držet nazlátlou oprátku,

ve vážnosti lidského rozjímání
dávám luxusní kravatu

teatrálním soudcům,
opřeným o slova svatých lidí.
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Tady a teď
Mé verše se ti zdají nesrozumitelné

To je tím že se tak kantorsky snažím abys mne pochopila
Mé verše ti připadají dotěrné a vlezlé

To je tím že se ti chci podívat do očí a ty je odvracíš
Mé verše nejsou zpěvné

Protože zpívá ve mně všechno celý den
Mé verše jsou nudné

Protože se tolik bavím touto hrou na lásku
Mé verše jsou starobylé vyčichlé

Je to třicet let stará poetika mého mládí
Mé verše mluví stále jenom o mně

Protože jsem to já kdo myslí stále na tebe
Mé verše se nerýmují

To proto že ti přede mnou vybrali do dna studánku rýmů asonancí
Mé verše jsou potřebné

Neboť láska nezahyne na to že bylo o ní řečeno vše
Mé verše jsou tady a teď

Tak jako my

František Fabian
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světa 
Kdybych byl farář a listoval v bibli a hle-

dal vhodný citát pro nedělní kázání, asi
bych obrátil až k vůbec první stránce,
k první knize Mojžíšově, kteráž slove
Genesis. Stvoření světa je tu totiž nádher-
ně rytmizováno refrénem na konci každé-
ho ze šesti Hospodinových tvůrčích dnů.
Poslouchejte, den první, kdy Bůh stvořil
světlo: „A viděl Bůh světlo, že bylo dobré.“
Den druhý, kdy Bůh oddělil moře od země:
„A viděl Bůh, že to bylo dobré.“

A tak tvoří Bůh v dalších dnech rostliny
a hvězdy na nebi a ryby ve vodách a ptac-
tvo pod oblohou a zvířata a nakonec muže
a ženu k obrazu božímu a každý večer se
podívá na to, co dnes uhnětl, a spokojeně
si říká: „Dobré je to.“ Tahle kapitola končí:
„A viděl Bůh vše, což učinil; a aj, bylo vel-
mi dobré.“

A pak bych v neděli, den sedmý, kázal
o tom, že Bůh netvořil pro peníze, pro ob-
živu, ale pro tu radost večer se podívat na
to, co mám dnes za sebou, a říct si: „Není
to nejhorší.“

Jestli se Bůh v dalších tisících nebo mi-
lionech let občas zaposlouchal, co si na ze-
mi povídají potomci Adama a Evy, možná
zapochyboval, jestli se v tom prvním týdnu
trochu nepřechválil. Ale kacířsky si mys-
lím, že na nějaké odposlouchávání ani
neměl čas, protože kdo jednou něco stvořil
a zalíbilo se mu to, ten musí tvořit vždycky
znova, třeba to bude něco úplně jiného
a v jiných galaxiích.

Nakonec tu Zemi Adamovi a Evě oprav-
du vyfešákoval, to se nedá upřít, a co z ní
udělala další pokolení, to už Stvořitele ne-
musí zajímat. Jestli dnes taháme ze země
ropu a vyléváme ji do moře, abychom vy-
hubili ryby, které Pán stvořil, jestli vybíjí-
me ptactvo a zvěř, kterou stvořil, jestli pou-
štíme do vzduchu exhalace a ničíme rostli-
ny, které stvořil, to je naše věc. Spíše to vy-
padá, že se spletl až ten šestý den, kdy tvo-
řil naše plemeno. Nebo se ten den do jeho
tvoření připletl nějaký ten Ďáblík ničitel.

Splést se může každý, pokračoval bych
ve svém kázání. Hlavně si vemte ze Stvoři-
tele příklad v tom, jak se každý večer kritic-
ky zadíval na výsledek své celodenní práce.
Kdybyste to zkusili sami, řeknete si oprav-
du „aj, je to dobré“?

Stvořitel se ovšem svou prací vlastně
bavil, mohl dělat to, co se mu líbilo, nikdo
mu do toho nemluvil, bylo to jeho hobby.
To můžete namítnout. Kdežto zrovna vy se
musíte takhle blbě dřít za pár šupů.

Jenže jestli smím uvést nějaký příklad
ze svého života, teď už ne jako farář z kaza-
telny, ale prostě jako já, taky jsem dělal ne-
záviděníhodnou práci za krátký peníze, jak
se říká. Třeba jsem přeházel celé vagony
uhlí širokou lopatou, nejhorší byl koks, na
lopatu se nedal nabrat, z vidlí mi zase pro-
padával. A jiné lahůdky, prostě jsem příjem-
nější práci momentálně nenašel. Toseví,
občas jsem si v těch letech večer říkal: „To
jsme tomu socialismu dneska zase dali na
prdel.“ Ale vždycky se se mi líp usínalo,
když jsem si jako topič mohl říkat: No,
dneska se lidi v těch mejch barákách ohřáli.

Dneska už jsem v penzi a můžu dělat,
co mě baví, třeba vymýšlet fejetony. Dej
Bůh Stvořitel, abych se mohl večer ohléd-
nout a povědět: „Aj, bylo to dobré.“

Stvoření
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JOSEF BRAND
Narozen 1923 ve Skašově. Vystudoval obchodní
školu, po r. 1945 pracoval jako redaktor v regionál-
ním tisku i v rozhlase (1953-1958 byl jeho ředite-
lem), pak v Západočeském nakladatelství. Publi-
koval odborné práce o umění a národopisu.

KARLA ERBOVÁ
Narozena 1933 v Plzni. Od r. 1984 žije v Praze.
Debutovala r. 1966, byla členkou skupiny Červen ‘63,
po r. 1989 vydala řadu sbírek. Je laureátkou Ceny
Jana Zahradníčka a Ceny Bohumila Polana (za
sbírku Lianový most, 2002).

FRANTIŠEK FABIAN
Narozen 1929 v Plzni. Zemřel 2002. Studoval FPE
v Plzni a VŠP v Praze, v letech 1960-1968 pracoval
jako redaktor Čs. rozhlasu v Plzni, do něhož se
r. 1990 vrátil a do r. 1992 jej řídil. Publikoval ve
sbornících SZS, je autorem scénářů rozhlasových
pořadů, knihy Fejetony (2002) a sbírky básní Král
ze Sáby (1994).

VÁCLAV GRUBER 
Narozen 1953 v Plzni. Žije v Holýšově, kde pracuje
jako praktický lékař. Vydal prózy Bezprostřední
příčina smrti (1988), Poslední operace (1988),
Případ chirurg (1990) a Počkám do tmy (2003).

ZDENĚK HOLUB
Narozen 1933 v Praze. Vystudoval střední školu
technického směru v Plzni, kde také žije. Verše píše
od studentských let, ale publikoval zatím jen v Plži.

JAN HRUBÝ
Narozen 1984 v Ostrově nad Ohří. Studuje na
Obchodní akademii v Chodově. Píše básně a prózu.
Získal ocenění v Literární soutěži studentů západo-
českých středních škol (2. místo za poezii v r. 2003).
Žije ve svém rodišti.

JOSEF HRUBÝ
Narozen 1932 v Černěticích u Volyně, studoval ve
Vimperku, od r. 1959 působí v Plzni. Po r. 1969
nesměl publikovat. Je autorem řady básnických
sbírek a prvním laureátem Ceny Bohumila Polana.

BOHUMIL JIRÁSEK
Narozen 1931 v Pavlíkově u Rakovníka. Od r. 1965
působí jako bohemista na FPE ZČU v Plzni, kde tr-
vale žije. Vedle odborných monografií (L. Stehlík,
J. Hrubý) píše i beletrii (Loučení po západu slunce,
1987; Plzeňské fejetony, 2001 aj.).

JINDŘICH KONEČNÝ
Narozen 1940 v Leeden Loose (SRN). Vystudoval
FF UK - obor filosofie a historie, byl spolupracovní-
kem časopisu Svědectví, pracoval na Ministerstvu
zahraničních věcí ČR. Píše poezii i prózu, vydal ně-
kolik knížek básní a „nápadíků“. Žije v Horní Blatné.

LUBOMÍR MIKISEK
Narozen 1950 v Praze. Vystudoval SPŠ - obor stro-
jírenství, nyní pracuje jako vedoucí technik ve stát-
ním úřadu. Píše povídky a poezii a zúčastňuje se
literárních soutěží. Žije v Plzni.

VLADIMÍR NOVOTNÝ
Narozen 1946 v Praze. Pracoval v nakladatelství
Odeon a v Ústavu pro českou literaturu AV ČR
Věnuje se literární kritice. Od r. 1999 působí jako
bohemista na FPE ZČU v Plzni. Vydal mj. knihy
Problémy a příběhy (2001) a Mezi moderností
a postmoderností (2002). Žije v Praze.

DANUŠE PECKOVÁ
Narozena 1932 v Plzni. Pracovala v administrativě.
Píše povídky, publikovala mj. v Plzeňském večerní-
ku, příležitostně se zúčastňovala literárních soutěží.
Žije v Plzni.

LADISLAVA ŠŤASTNÁ
Narozena 1962 v Plané u Mariánských Lázní.
Absolvovala FPE ZČU v Plzni (bakalářský obor so-
ciální práce), je zaměstnána jako odborný referent
Městského úřadu v Tachově. Publikuje články a fe-
jetony v tachovských periodikách (Tachovgraf,
Tachovské noviny a Vaše noviny).

LUBOŠ VINŠ
Narozen 1959 v Blatné. Vystudoval v Plzni na VOŠ kni-
hovnictví. Pracuje jako soukromý překladatel a učitel
angličtiny. Píše poezii i prózu. Žije ve svém rodišti.
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