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Editorial

Prosincové číslo Plže uzavírá celoroční
„plží“ nabídku poezie, prózy a publicistiky
z per, psacích strojů a počítačů literátů ze
západních Čech - a znovu má své kompo-
ziční vrcholy a výšiny. K těm nejvyšším
patří rubrika Portrét Plže, teď věnovaná
mladému záhadologovi Aleši Česalovi.
Tenhle autor celé řady zajímavých publi-
kací měl za studií i ryze beletristické sklo-
ny, a proto předkládáme čtenářům coby
zvláštní záhadu jeden z jeho „hříchů mlá-
dí“. Jinou výšinou je rubrika Cena Bohu-
mila Polana. Tuto prestižní cenu obdržel
plzeňský rozhlasový redaktor Ondřej
Vaculík za knížku Jablko přešlé mrazem,
uveřejňujeme však novou autorovu povíd-
ku, k níž na slovní šalmaj oslavenci jímavě
zahudla Alena Zemančíková. Naposledy
se začteme do půvabných poetických roz-
jímání Luboše Vinše v rubrice Vinšování:
po Novém roce totiž spisovatel zkusí něco
jiného. V Kapkách deště uveřejňujeme
další oceněné práce ze soutěže Plzeňský
Literární deštník, vánoční fejeton sepsal
Bohumil Jirásek - a poezie prosincového
čísla je ve znamení mladé básnické tvorby.
Kromě již uznávaného Milana Šedivého

(dnes působícího v Teplicích) se svou poe-
tickou navštívenkou znovu přicházejí
Michal Tejček a Jan Hrubý - a v Plži vůbec
poprvé Hana Touchová. Próza Lubomíra
Mikiska má vánoční ráz: tklivý a vážný.
Snad vás zaujmou i další příspěvky, žádné
jiné se ale už do čísla nedostaly. A to jsme
v letošním ročníku otiskli víc literárních
materiálů než loni!

Podařilo se nám zato pokračovat v la-
dění prosincových příloh a sestavit ji opět
z textů, jimiž se známá výtvarná umělkyně
představuje jako talentovaná literátka:
loni to byla poezie Květy Monhartové, nyní
je to plží debutantka Dana Raunerová
a její soubor básnivých próz, mj. skálopev-
ně stvrzující, že netvoři skutečně netvoří.
A snad nebudou ani nezačnou, to bychom
totiž - redakce a redakční rada Plže - všem
příznivcům časopisu, jakož i všem ještě
myslícím lidem dobré vůle nemohli popřát
radostné vánoční svátky a vše nejlepší
v novém roce. A v něm zase na shledanou
s Plžem!

Vladimír Novotný

1

Jsem studovaná žába Mici
a potrpím si na mluvnici.
Moc věcí dělám jedině
jen kvůli správné češtině.

Vylezu třeba z kaluže
a jdu se dívat na plže -
to proto, že bych v kaluži
hleděla chybně na plži.

(A je to fajn i kvůli tomu,
že plži ráda, u sta hromů!)

Emanuel Frynta - Žába, Písničky  bez muziky
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Pojmy jako „tajemno“ nebo „české tajemno“
a vůbec termíny tohoto druhu vyvolávají u tzv.
akademických neboli papírových historiků
v lepším případě mrazení v mozku, zato v hor-
ším případě až nepřekonatelnou zášť. Zvláště
když se publikace o tajemnu v nás, a tím pá-
dem i tajemnu v dějinách utěšeně množí jak
houby po dešti a už vytvořily celé knižní odvětví
nazývající se záhadologická literatura.
Výrazným představitelem tohoto druhu knížek
věnujících se nejrůznějším záhadám a tajem-
nostem je Aleš Česal, rodák rokycanský, záha-
dolog pražský, nyní osídlenec kraje přeštic-
kého či končin přeštických, zakladatel taměj-
šího spolku okrašlovacího, pochopitelně věno-
vaného místním kulturním dějinám - čemu
jinému? Ostatně: historie přece není omezena
tím, co pokládají někteří omezení takyhistori-
kové za svatosvaté: nedávno jeden nadutý pu-
blicista napadl historika Třeštíka, že se odva-
žuje vyslovovat hypotézy o věcech, které nejsou
doloženy, a to z 10. století. Leč co je u nás
vůbec doloženo v 10. století? - Zpět k Česalovi:
ten nedávno vydal knihu, která by měla
každého Plzeňana zajímat, totiž publikaci

Česal
Aleš

Tajemná města - Plzeň, a zanedlouho i soubor
úvah Toulky českým tajemnem I-II. Píše v něm
mj. o pramenech „živé“ čili léčivé vody v zá-
padočeském regionu - o mariánské studánce
v šumavské obci Stachy či v Kašperských ho-
rách, kde se nalézá zázračný pramen v kapli
jménem Grantl, anebo připomíná nejmenší
studánku na území Čech, která je k vidění
v nedalekém Strašíně.

Nicméně i historikové záhadologové se
musejí pro svého koníčka nadchnout, a k tomu
nestačí znát sta, ba tisíce knížek a jiných ma-
teriálů, nutno být též romantikem v duši -
a třeba i člověkem píšícím. Literaturou krás-
nou tak hřešíval v mládí i náš záhadolog Aleš
Česal (dnes řádný člen Střediska západo-
českých spisovatelů): psal básně (jednou v Plži
rádi aspoň některé otiskneme) a také prózu -
a jakou jinou než historickou, alchymickou,
esoterickou, fantaskní, v duchu Gustava
Meyrinka. Z jednoho Česalova staršího textu
vybíráme alespoň úvodní fragment, nechť je
zřejmé, že náš záhadolog i v beletrii miluje
záhady, např. záhady starých knih.

Vladimír Novotný
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Succubus
Z prózy

Od mládí jsem byl nadšený okultista
a každá pracně sehnaná kniha pro mě
představovala učiněný poklad. Magie,
alchymie, kabala. To byl můj svět plný
mystiky, do nějž jsem se uchyloval před
světem skutečným, který byl pro mě ma-
cešský a cizí. Stál jsem stranou okolního
světa, v němž jsem se cítil hůř než Kain
a který mě častoval jen - samotou. Ne,
necítil jsem nenávist k lidem, jenom jsem
se jich bál. Mým světem byly knihy. Všech-
ny peníze jsem vydával za ně. Obcházel
jsem antikvariáty, zakrátko jsem byl zná-
mý a prodavači mi sami dávali stranou
literaturu, o niž jsem měl zájem. Jedním
z mých stálých dodavatelů byl antikvárník
a starožitník Vingl. Věděl, že jsem solvent-
ní a platím i dopředu. Snad proto si mě
vážil a zásoboval mě jedním unikátem za
druhým.

O to víc jsem byl té noci napjatější. Jak
že to řekl? „Všechno, co jsem kdy pro vás
sehnal, je naprostý brak proti tomu, co mi
přinesli před čtvrthodinou...“ Byl jsem jak
omámený, rukou jsem přejížděl po kože-

ných hřbetech starých knih, které mi Vingl
opatřil, a přemýšlel jsem o nabízeném
skvostu. Ani jsem se nepozastavil nad tím,
že jej dodavatelé navštěvují o půlnoci.

Sotva udeřilo poledne, vzal jsem si kabát
a utíkal do Vinglova krámku. Železná role-
ta byla stažená. Zabušil jsem na výlohu. Po
chvíli jsem uslyšel, jak se někdo z druhé
strany snaží vytáhnout roletu. Pomohl
jsem mu. Vingl mě pozval dál. Sešel jsem
po třech schodech a čekal na majitele.
Prásk. Obchodník spustil roletu zpátky,
a než jsem se stačil rozkoukat v nastalé
tmě, pevně mě chytil za ruku a táhl jako
slepé kotě do zadní místnosti, kam směli
jen ti nejváženější zákazníci.

Posadil mě do staré lenošky a sedl si na-
proti. Seděl a nic neříkal. Už jsem se chtěl
zeptat, kdeže je ten skvost, vtom se ale
Vingl náhle probral ze strnulosti, přejel si
žlutou, vrásčitou rukou po řídkých vou-
sech a řekl, ačkoli bych v tu chvíli dal ruku
do ohně, že vůbec nepohnul rty: „Vím,
vím, čekáte na tu knihu a já vás takhle
trápím.“ Sehnul se a z hromady zapráše-
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ných svazků vytáhl malou, v rudé kůži
vázanou knížečku. Mohla mít tak deva-
desát, nanejvýš sto stran. Vingl mě vybídl,
abych se podíval.

Nasadil jsem si brýle a vzal knížku opa-
trně do ruky. Rudá kůže vypadala jako
nová. První, čeho jsem si všiml, byla pěti-
cípá hvězda obrácená hrotem dolů. Ďábel-
ský pentagram, symbol černé magie. „Tak
odtud fouká vítr,“ pomyslel jsem si. Ote-
vřel jsem knihu a přičichl k ní. Je to zvyk.
Vždycky když se dostanu k nějaké zajímavé
knížce, tak k ní čichám. Mám rád sklepní
zápach zatuchliny, kterým se vyznačují
staré tisky. Obrátil jsem první stránku
a četl titul: Doktor Johannes Faust, Magia
naturalis. „To snad není možné - to je
opravdu Faust?“

„Je,“ přitakal Vingl. „Je to Faust, a navíc
rukopis.“

„Chcete říci, že tohle je písmo doktora
Fausta?“ užasle jsem kroutil hlavou.

„To víte, že je,“ pronesl suše Vingl. „Tak
máte o ni zájem?“

„Samozřejmě.“
„Pak vás musím upozornit na dvě věci.

Tou první je vysoká cena této bibliofilie.“
A pověděl mi ji.

„Peníze nehrají žádnou roli. A ta druhá
věc?“

„To je nebezpečnost tohoto rukopisu.
Měl byste vědět, že všichni předchozí
vlastníci zahynuli za podivných okolností.
Včetně autora. Poslední majitel tohoto gri-
moáru, profesor Doležal, zemřel na srdeč-
ní kolaps po prvním prolistování této kni-
hy.“ Usmíval se pod vousy, antikvárník.
Mně do smíchu nebylo.

„Tak co, nebojíte se?“
Když jsem se nezalekl částky, kterou

Vingl předtím vyslovil, nevím, proč bych

se měl bát nyní. Sáhl jsem do saka, vytáhl
peněženku a odpočítal požadovanou
sumu. Knihu jsem vložil do připravené
etuje z tvrdého černého papíru, uschoval
do aktovky a chystal se k odchodu.

„Počkejte, ještě něco od vás budu
požadovat.“

Tázavě jsem se na obchodníka se starý-
mi knihami podíval.

„I když jsem vás varoval, musím se ujis-
tit. Nechci od nikoho slyšet, že vás mám na
svědomí.“ Otevřel zásuvku starobylého
psacího stolu, vytáhl nažloutlou kartičku
a podal mi ji.

„Podepište to,“ požádal mě tónem, který
jinou možnost ani nepřipouštěl.

Trochu pobaveně jsem si prohlížel re-
vers, v němž stálo, že jsem si vědom
nebezpečí, která vyplývají z vlastnictví této
knihy, a že jsem byl o všem řádně poučen.
Také jsem  se zavázal, že budu dbát, aby
výtisk nepřišel nikomu nepovolanému do
rukou, a pokud ho budu chtít prodat, má
na ni předkupní právo antikvárník Jadba-
lot Vingl. Se všemi podmínkami jsem
souhlasil. Z knihy jsem strach neměl
a nepředpokládal jsem, že bych se jí někdy
chtěl zbavit.

Magie doktora Fausta pohltila všechen
můj čas. Byl jsem jí naprosto fascinován.
Utíkal jsem z práce, odbyl se něčím k jídlu
a už jsem se vrhal do studia. Fascinovaly
mě rudé siluety démonů, podivné znaky
a pantákly. Zkoumal jsem ponaučení
a varování doktora Fausta, který radil, jak
ovládat legie ďábelských duchů, jak narý-
sovat magický kruh, jak se bránit zlým
silám a jak otvírat brány do jiných světů.
V knize jsem si četl mnohdy až do rána
a nejednou se mi stalo, že jsem nad jejími
stránkami usnul...
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Krleš, krleš. Prosíme ve své nejistotě

o pevný bod. Ne že bychom chtěli pohnout

vesmírem, ale rádi bychom na něčem sta-

věli. Jistiny je nám třeba. Ve viklajícím se

světě hledáme skalisko. V naději zpíváme:

Přijde, přijde, vykupitel, všeho světa utěši-

tel. Těšíme se, že se mávnutím kouzelného

proutku všechno vyřeší. Ale omyl, stejně si

musíme pomoci sami. Haldu hnoje dlící

nám v úzké dušince  za nás nikdo nevykydá.

Hezké pomyšlení, že stačí pár planých slov

a je čisto, bere páternoster. To možná tak

poprašek sněhu...

Ne, nechci snižovat moc větrů vanoucích

shůry, nechci zpochybňovat tišivý účin bal-

zámu naděje. Ale institucionalizace božství

světu moc nepomohla. Nestali jsme se lepší-

mi. Pouze většími pokrytci, alibisty. Zlobu,

jež v nás doutná, pouze tajíme. O to bývá je-

jí účin horší. Ale jak se tedy postavit běsu

zarezlému uvnitř? Kterak nalézti pokoje?

Běs nepovažuji za chiméru, já osobně,

každý z nás přichází se svou troškou do

mlýna. Dál nevím. Lze pouze hledat, hledat

opravdu všude. Hledat a konat. Špinavou

práci za nás žel nikdo neodvede. Prosinec

evokuje prošení. Prosíme, aby už nastal

konec zimy, abychom byli ušetřeni holomra-

zu. Prosíme, aby se něco stalo. Anebo na-

opak, aby se nestalo nic. Stále s prosíkem.

A když to dobře dopadne, sype se nám

z nebes bdělý snížek. Pokryje bělobou nevin-

nosti svět. Ale co to, po čase taje a nevinnost

proměňuje se ve svinstvo. Jakého podivného

koloběhu se to účastníme?

Konec roku svádí k bilancování. O kolik

stoupl hrubý národní produkt, o kolik více

hamburgerů se prodalo? Zlepšil se svět?

A my? Nevěřím tomu. Stále ta žalostná

rovnováha dobra a zla. Co někde přidáš,

jinde ubereš. Co platno, že se naše životní

úroveň zvyšuje, když jinde pláčou? Co plat-

no, že máme, nač si pomyslíme, když nás

ovládá červ vrzající uvnitř?

Jistě, malinko optimismu by neuškodilo.

Tak tedy: Naše patálie neznamenají nic

v porovnání s patáliemi kupících se horstev

a vzdychajícího magmatu Země. Naše pro-

blémy ve srovnání s velrybí bitvou vesmíru

jeví se nicotné. Ale přesto mají něco společ-

ného. Kdybych tak věděl, co je to. Pravda,

čistá pravda bez ideologických příměsí se

asi pro člověka opravdu nehodí. Setřel by,

jat nebetyčnou pýchou, jistě její nevinnosti

pel. A bylo by zas po srandě.

Zimní krajina zhlíží se v ocelovém svitu

měsíce,  za dne vzývá zlatistou zbroj slunce.

Zasněžené lesy zjevují svá tajemství. Otisky

tlapiček a drápků, tady se odehrála bitva

na život a na smrt, k sobě přirůstají tuli-

hrášky běžek. 

ProsinecLuboš Vinš
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záměně s otcem a za svůj hovor vždy ručil
vlastním jménem.

S komentáři Ondřeje Vaculíka ke spole-
čenskému dění jsem často nesouhlasila,
ani dnes se zdaleka neshodneme. V Lite-
rárkách mi připadal nemožně konzerva-
tivní, nesnesitelně uvědoměle pravicový,
takový budovatelský, jako ona literární
postava z Českého snáře se jménem
Ondráš, která se učí a potom stává zední-
kem a svědomitě dbá na to, aby i v tom
zas… komunismu se odváděla poctivá

„Vaculík Ondřej“ - ozývalo se na telefon-
ním čísle Literárních novin, když telefon
zvedl Ondřej Vaculík. Někdy se ozvalo tře-
ba „Společnost Menšího města pražské-
ho“ - to když byl na drátě Ivan Wernisch,
jindy „Literární noviny, Slomek“  nebo
„Dobrý den, zde Literární noviny“, když
byl ve službě pan šéfredaktor Karfík. Vždy
jsem se trochu bála volat do slavných
a velezasloužilých Literárek, ale zase mě
bavilo slyšet „Vaculík Ondřej“ hlasem, jenž
se tak celkem zbytečně ohrazoval proti

„Vaculík
Ondřej…“

Alena 

Zemančíková
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Většina povídek Ondřeje Vaculíka je za-
ložena na detailním zážitku z pracovního
postupu - autor ho pozoruje nebo sám
vykonává, a práce to bývá současně
manuální - ta jeho věčná stavba - nebo
duševní - psaní. U Ondřeje je i modlitba
prací, jíž zachraňuje nějaký havarijní stav
s bídnou technickou výbavou. Při četbě 
jeho próz je čtenář podrobně seznámen
s procesem stavby nebo  úředního jednání,
či třeba jízdy vlakem, kde se však nedozví
ani tak to, co je vidět z okna, ale zcela jistě
bude obeznámen, jak funguje ta sama jíz-
da. Anebo proces dlažby v této poslední
povídce. Procesuálnost jeho textů je podi-
vuhodnou směsí  „kolářovské“ metody,
kdy s přirůstáním textu sledujeme i při-
růstání díla, a mimovolného odkazu
Franze Kafky, kdy se z realistického detail-
ního popisu skládá obraz  vnitřní, poněkud
absurdní reflexe skutečnosti.

Ondřej Vaculík, na povrchu konzerva-
tivní,  se nikdy nehlásil  k žádné z generač-
ních revolt.  Ve své podstatě je ovšem
naprosto nekonvenční člověk, konající
nenápadně, leč většinou tak, jak se to
neočekává,  jednající  i hovořící smířlivě,
ale nakonec vždy po svém.  Kdo tohle
nepozná, má to s ním těžké - a myslím jak
pana ředitele plzeňského rozhlasu, kde
Ondřej pracuje, tak čtenáře. Kdo se však
poddá jeho způsobu vidění světa, najde
v něm pro sebe zastání, o něž se může
opřít.

Je dobře, že Ondřej přešel z těch
slavných Literárek do rozhlasu, je ku
prospěchu posluchačům, čtenářům i jemu
samotnému, když za svá slova může ručit
taky hlasem. Když ho dnes zavolám tele-
fonem, chtěla bych v telefonu uslyšet
„Ondřej“, ale ozve se jenom „Vaculík“.

práce. Pracovala jsem tehdy v chebském
divadle a na psacím stroji s ním někdy
písemně polemizovala, on nikdy neodpoví-
dal, protože už zase musel psát další tako-
vý komentář, konzervativní a vice versa.

Když mi jednou počátkem devadesátých
let přišly předplacené Literárky a v nich
povídka Den otevřených dveří, zažila jsem
po čase to, co v době mého mládí dokázali
autoři jako Ivan Bunin nebo Tennessee
Williams: povídka mi rozbušila srdce,
roztřásla ve mně  jakoby celou mou dosa-
vadní zkušenost a rozplakala mě nikoli lí-
tostí, ale sdíleným prožitkem. V té povídce
jede autor na kole z bytu svých rodičů
kamsi do Roztok, kde potká převozníka
přes Vltavu a svoje vlastní dospívání - však
si to může každý přečíst, povídka vyšla
v knížce Jablko přešlé mrazem v roce 2003
v nakladatelství Petrov. Tento  Ondřej
Vaculík už nebyl ten poněkud moralizující
vašnosta, radní z Hořovic a budovatel ka-
pitalistického maloměsta, ale člověk
vnitřních rozporů a hlubokých prožitků,
svědek „časů zaživa pohřbených“, hnusné
normalizace, jejíž byl autorův otec Ludvík
slavnou obětí,  jeho syn  Ondřej v druhé
generaci však dějinnou nespravedlností už
jen  jakýmsi odpadem. 

Ondřej Vaculík se s postavou svého otce
vyrovnává těžko. Nikdy ho nekritizuje -
však LV  na sebe  průběžně zveřejňuje tolik
kritických námětů, že toho od syna nepo-
třebuje. Vždycky ho staví vysoko nad sebe,
někdy si ovšem pomáhá sebeironií a zve-
ličením rozdílu v hodnotě obojího psaní:
na tom se pozná, že žít s otcovým věhla-
sem je těžké břemeno, které Ondřej navíc
vzpírá tím nejobtížnějším způsobem.
Ondřej vůbec všechno vzpírá tím nejob-
tížnějším způsobem.
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Své město dnes známe jen z jedné stra-
ny: z ulice. Dvory uvnitř bloků jsou utaje-
ny, vchody domů a průjezdy zamykáme.
Na nachýlené kolny s potrhaným térovým
papíren padají kaštany ze starých, avšak
zdravých stromů. Do jejich uzavřeného
světa klíněnka nepronikla. Stará dílna
čalouníkova ještě z první republiky: - Vý-
věsní štít „Alois Pokorný“ - i po převratu
dál rezaví. Opuštěné klepadlo na koberce.
Rám těžkého pánského kola vedle kamen
z doby, kdy se v Praze topilo uhlím. Zbytky
marné zahrádečky, zakryté pámelníkem.
Ten dvůr znám. Vchází se do něj z ulice
U studánky, kde je i škola, do níž jsem
chodíval. Vlastně je to tu tak, jak bylo,
když jsme zvonívali na zuřivého domovní-
ka Šimona. Úprk přes polorozpadlé zídky,
dnes ještě zubatější a křovím zarostlejší.
Lstivě jsme mu sice tehdy utekli každý
jiným vchodem, ale tím se také rozešli. 

Veletržní ulicí stoupal lampář, za ním
i syčivý rozbřesk plynových lamp. Ráno on
zas s bambusovým tykadlem proti, za ním
jen mdlé ranní šero škaredého školního rá-
na. Trochu mě bolí břicho, jako vždy. Do-
háním muže, který po pravé straně Vele-
tržní ulice tlačí žebřínový dvoukolák. Oko-
vaná loukoťová kola po kočičích hlavách
rachotí, jako by kdovíjak pádil, ale on jen
co noha nohu mine. Prošívaný kabát na tři

velké knoflíky, kolem krku šál jako hadr, na
hlavě propocená placatice, táž v zimě i v lé-
tě. Na káře červenobílé latě a trojnožky,
lopata, krumpáč a sochor. Můj starý zná-
mý! Z boku se chytám ohmataného madla
káry a pomáhám tlačit. Napínám všechny
síly, školní taška na zádech poskakuje, bři-
cho přestává bolet. Muž je už starý, krk šla-
chovitý, brada vytrčená vpřed. Pod žebří-
nem nad osou dvoukoláku je nízká dřevěná
bedna, na ní ledabyle vyvedený nápis Praž-
ské komunikace, n. p., „p“ je rozpité. Prrr,
konečně promluvil muž. Vím, co se bude
dít: Zdelšeným krokem měří ulici, kráčí
sem a zase zpět. Rozkládá trojnožky, zaklá-
dá do nich pruhované latě, v korbě pod žeb-
řínem chvíli rachotí a vyndává plechovou
značku, staví ji na trojnožku: Na bílém čer-
veně lemovaném trojúhelníkovém poli
pracuje úplně černý chlap v propocené
čepici placatici. Pohledem ještě jednou
přeměřuje zabraný úsek ulice. Pak se shýbá
pro sochor, dloube jím do spáry v dlažbě.
Střídavě zabodává sochor z jedné i z druhé
strany dlažební kostky, rozviklává ji. So-
chorem pozvedává, kostka povylézá, ale
když si utře hadrem z čela pot, kostka za-
padne a sedí, jak byla. Muž proti ní socho-
rem znovu, konečně je ta svině venku,
nadává. Ta svině je vždycky jen ta první, os-
tatní už jdou snadno. Černý obdélník vy-

Ondřej Vaculík
Vrypy v dlažbě
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braných kostek roste do délky. Aby si muž
odpočinul od sochoru, bere kleště a na
vnější straně záboru rovná z kostek hranici.
Vím proč: aby zemina držela ve figuře a ne-
rozplizala se. Pak bere do rukou krumpáč,
ale než kopne, na chvíli se o něj opře: „Běž
do školy, tohle není pro tebe.“ V dolních
Holešovicích, tam kdesi Pod Zátorami, už
mizejí poslední světla. Běžím. Paní učitelka
dřevěnou kostkou tříská do katedry, nad ní
portrét presidenta Novotného.

Vidím ho, jak minutu po minutě se
hlouběji zanořuje do výkopu, lopatu po
lopatě kupí se nad ním zemina. My máme
svačinu, on hadrem stírá lysou hlavu. Než
Jarda Bláža do učitelčiného řvaní dokoktá
odstavec, jemu z výkopu vyčnívá už jenom
hlava. V proudu aut má v zemi zahloubený
ostrůvek, kde na něj nikdo neřve. K nám
přijde na inspekci soudruh ředitel, budeme
mu zpívat píseň o Ivanovi, bude VŘSR.
Běda, kdo bude bručet, Průcho. Kdo chce
kopat, musí prý hodně jíst. Placatko, to
máš špatně, dělníci nepracují na poli, děl-
níci pracují v továrnách. Na lánech pracují
traktoristé. Placatko, čím je tvůj tatínek? -
Účetní v mlíkárně. - Tak si sedni, Placatko.
Tejralová, řekni nám, čím je tvoje mamin-
ka. - Doktorka, léčí děti. - Tak vidíte, děti,
Tejralové maminka je doktorka. To se mu-
sela dobře učit, viď, Evičko, aby mohla
léčit, abyste vy byly zdravé. Vaculíku,
řekni, co dělá tvůj tatínek. - Kope. - Cože?
Nahlas. - Kope. - Vaculíku, tvůj tatínek
přeci není kopáč. Tvůj tatínek je redaktor
a také pomáhá budovat naši vlast. Tejralo-
vá, čím bys chtěla být. - Doktorkou. - Ano,
soudružkou doktorkou. A ty, Vaculíku? -
Soudruhem kopáčem. - Já ti dám soudru-
ha kopáče. Zůstaneš po škole. Podívej se,
jak vypadáš, a to bys chtěl kopat.

Běžím, abych ho ještě stihl. Vedle výko-
pu už jenom lopatou honí rozkutálené
hroudy. Má dokopáno, z hlíny se ještě paří.
Na trojnožku zavěšuje červenou lucernu,
z plechové bandasky dolévá petrolej. „Tys
byl po škole, viď! Když se nebudeš učit,
zbyde ti to nejhorší. Jako mně.“ Lopatu
hází do káry, vaťák na ramena a pomalu
hrkotá Veletržní dolů. Proti němu lampář
se svým rozbřeskem. Z výkopu syčí pára,
na dno není vidět.
Čaj a chleba se sýrem s vránou. Nedojí-

dám. Běžím, lampář je ještě daleko. U vý-
kopu stojí nákladní auto, má oblý čumák
jako morče. Můj kopáč opřený o lopatu
dívá se dolů na modrý plamen, kterým dva
muži propalují potrubí. „Ty na to nečum,
zkazíš si oči a nebudeš vidět na tabuli,“
odhání mě, „bylo to děravý, tak se to musí
vyměnit. V prdeli je ale celej řad, jenom to
flikujem.“ Proč v prdeli? Lampáře nechci
vidět, to jeho ubohé bidlo. Zapomněl jsem
si cvičky. Učitelka bude zase křičet. Na
lavičce ve školní šatně kolena přitahuju
k bradě, tak břicho bolí míň. Solněčnyj
krug, něbo vakrug - budou zpívat ze škol-
ního rozhlasu, pak budou hlásit pionýři,
a pak budem cvičit a ona bude křičet.
Nechá mě za cvičky po škole? Třeba si
cvičky zapomene i Vokatý. Dneska není
„solněčnyj krug“, ale „krásná věc pionýr-
ský tábor“. Soudruh ředitel hlásí, že vzhle-
dem k opravě teplovodu a nezajištění
přiměřeného tepla do učeben dnes výji-
mečně vyučování odpadá. - Tak tiše, děti,
tiše - tříská paní učitelka kostkou do kated-
ry - to nás za protektorátu takové flikování
výuky mrzelo, a vy se radujete. 

Běžím do Veletržní. Kopáč souká z díry
rezavé roury, muži se ve výkopu krčí kolem
modrého plamene. Dnes se ani moc nero-
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zednilo, lampář zaspal. „Tys utekl ze školy,
viď? Co z tebe bude?“ - „Neutekl, pustili
nás, kvůli vám se ve škole netopí,“ vysvět-
luju. „Bedřichu, hoď to na erenu,“ leze
z výkopu muž, očazený plamenem. Také
konce starých rour plamenem zmodraly.
Bedřich kopáč je hází na korbu, „a bude tu
čumět celý den, ten kluk.“ Zahřívám si
ruce nad komínkem lucerny, červené svě-
týlko ztmavlo sazemi. Muži někam jdou,
můj kopáč pomalu za nimi. Lezu do
výkopu. Roury se noří do tmy vyzděného
tunelu, z něhož vane vlhké teplo. Říkali
flikování. To na jedné i druhé straně vy-
padá jako modrý hrbolatý prstenec a je
teplé. „Lezeš odtud, ty dacane, počkej,
Bedřich tě přetáhne lopatou.“ Ale ten je
ještě daleko, v chůzi kývá hlavou jako kůň.
Muži na něho čekají, konečně si Bedřich
sundává zalátaný kabát a leze do výkopu.
Muži mu podávají betonové desky. Oka-
mžik drží desku šest rukou, proletáři všech
zemí, spojte se, ale na kanál je Bedřich kla-
de sám. S poslední se dlouho hmoždí, oni
už nastartovali erenu a jedou. 

Bedřich naplil do rukou. Když hází lopa-
tou, kývá hlavou, šlachy na krku napjaté.
Postupuje podél hromady, rovnoměrně za-
hazuje výkop, pak dřevěným okovaným
pěchem udusává, pot se mu řine po čele.
Stmívá se a Bedřich s károu jako kůň
hrkotá dolů ulicí, lampář dnes nechal svítit
celý den.

Snídám čaj a chleba se sýrem s vránou,
ale dnes mě břicho nebolí. Vím, co bude.
Ve škole budeme mít čtení a to mi jde.
Potom budeme kreslit moderní továrnu
s pilovou střechou a tovární komíny, to
mám taky rád. Dokonce vím, co kopáč. Na
udusanou zeminu rozhrabuje písek, na
koleno si váže jutový pytel. Z hromady

zrakem vybírá vhodnou dlažební kostku,
chvíli trvá, než pro ni sáhne. Zploštělým
kladivem ji podhrabává a druhou stranou
kladiva přiklepává. Jizva na vozovce se
sceluje, rána se hojí, jen je trochu vypouk-
lá. Za pár dnů auta bouli zamáčknou, že tu
kdy kopáč byl, nikdo nepozná. „Kluku,
nečum tady furt a běž do školy,“ bere do
hrsti písek a hází ho po mně.

Dál čte Musil - vyvolává nás paní učitel-
ka, ale Musil nečte. Musil když má číst,
zčervená a nikdy nepřečte nic, jako by
ztratil řeč. - Musile, já čekám, rudne i sou-
družka učitelka. - Musile, tak ty nebudeš
číst? Musile, zůstaneš po škole, až zčernáš.
Ty si myslíš, že nebudeš číst. Ale budeš!
Běž na hanbu! Slyšíš, běž na hanbu - zlobí
se soudružka učitelka, Musil pomalu vstá-
vá. - To my za protektorátu jsme museli
číst německy!

Veletržní podtínají plynové lampy, válejí
se na dlažbě opřeny o široké klobouky.
Nad katedrou visí nový president, v ředi-
telně nový ředitel. Paní učitelka Nezkusi-
lová zkouší zeměpis, Kanadu. Dostávám
dvojku, i když o Québecku jsem nevěděl
skoro nic. - Ale když tvůj táta píše tak krás-
ně ta Ostatně soudím…, víš-li vůbec,
Ondřeji, z čeho on ten nadpis převzal? -
Vím, ostatně soudím, že Kartágo… -
Správně, je to za dvě i bez nadržování. -
učitelka Nezkusilová má modré texasky
a povětšině dobrou náladu. Musila zkouší
písemně. S Radkem Švancarem vydáváme
školní časopis Pension, fotografujeme na
formát šest krát devět starými měchuřino-
vými aparáty, já Adoxem, on Voiclende-
rem. Novou vládu si opakujeme při dělání
fotek: ministr kultury Galuška, ministryně
obchodu Machačová-Dostálová, ministr
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vnitra Pavel, ministr školství Vilibald
Bezdíček… Na kopáče Bedřicha mi zbyl
poslední snímek. Snídám čaj a chleba se
sýrem s vránou. Břicho nebolí, letím
Veletržní nahoru. Nemám raději vyfotit
montéry u vysokých kandelábrů, jak mon-
tují zářivky? Ne, Bedřicha. Je ve výkopu,
slyším funění a křusání krumpáče o kame-
ny. Počkám, až vyleze. Dřevěný dvoukolák
si pospravil drátem, zlomenému špriclu
udělal dlahu. Čekání je nekonečné, kope
hluboko. Asi mě zažene. Vylézá, dýchá,
sundává čepici, utírá pot, zaostřuji. Než
stačí říct - běž s tím, hochu, do prdele -
jsem rychlejší: „Pane Bedřichu, můžu si
vás vyfotit?“ „Prosím tě, starýho dědka?
Co tě to napadlo, k čemu ti to bude?“
„Můžete si stoupnout k té káře?“ „To bude
pro ostudu. Ta je ještě z tamtý republiky
před Gottwaldem, trochu jsem ji teď
vyflikoval. Co z tebe bude, fotograf?“
„Možná novinář. Udělám ji i pro vás.“ Ale
neudělám. Fotka se, kdo ví proč, nepoved-
la. Celé políčko negativu zůstalo čiré, asi
se vůbec neotevřela závěrka, nebo že bych
ji špatně zmáčkl? Když se povede, Bedři-
chu, když se povede…, měl jsem říct. 

Bedřicha s károu, červenou lucernou
a dřevěným pěchem s ocelovou botičkou
jsem na Veletržní viděl ještě několikrát, ale
nemaje pro něj tu fotku jenom jsem přele-
těl. A když nikde nebyl, zjišťoval jsem ze
spár mezi kočičími hlavami, z boulí v dlaž-
bě, kde naposledy byl. Jenže dokonalost je-
ho díla tkvěla v tom, že vypouklost, polo-
měr zakřivení jeho zádlažby byl přesně
takový, aby za čas vozovka zůstala rovná.
Aby se nepropadala ani pod tanky, jichž
konec léta přinesl víc než dost. 

První podzim bez plynových lamp,
z chodníku už zmizely i pahýly trubek.

Zato v žulových kostkách pořád ne a ne
zmizet vrypy po pásech, po pásech tanků.
Ty byly v podzimních deštích a plískani-
cích dokonce pořád zřetelnější: Husák má
pravdu - hřímal v dílnách učitel Picek -
kontrarevoluce musela být potlačena. Po-
zor na oportunisty, republiku si rozvracet
nedáme. A máme nového ředitele, i když
president nad katedrou zůstal týž.

Dalšího jara celou Veletržní ulici zahra-
dili, dlažební kostky z ní servali a odvezli
na hromadu do Tróje. I zeminu z ulice vy-
bagrovali, místo ní navezli, rozhrnuli
a uválcovali makadam, ten zalili betonem,
na něj rozprostřeli dvě vrstvy asfaltu. „Čím
budeš,“ ptala se mě paní učitelka Nezku-
silová, „proč jste taky neodjeli? Ach ano,
ta Kanada ti moc nešla,“ pořád se smála.

Na kandelábry výbojek znovu namon-
továvali objímky pro dvě vlajky. Fronta aut
se sunula po hladkém asfaltu. Ostatně
soudím, že ani soudruhem Bedřichem už
nebudu. Kam zmizel? Místo něj ohromný
ocelový sup bodlem rozpíchává asfalt,
láme betonové kry, strašlivě supí a řve,
mlátí do katedry a z jeho hadic a pístnic
potí se horký olej. Zůstaneš po škole, až
zčernáš, Musile.

Rozpadlou kůlnu prorůstá bezinka, z ní
jako vybělené kosti ční jakési máry. Máry
však mají kola. Dřevěné loukotě sice vylá-
mané, ale koleso svírá pevná obruč.
Ohmatané rukojeti zešedly, zpráchnivěly.
Vprostřed žebřínu nad kovanou osou je
bedna, barva z ní prýská. Pouze na jednom
vetchém prkénku skoro čerstvě svítí
patkově vyvedeno: Bedřich Král, kopáč
a dlaždič, U Studánky 6, Letná. Pražské
komunikace s rozpitým „p“ z Bedřicha
zmizely, jak kdyby nikdy nebyly.
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Když krása skryje znamínko na čele
zprůhlední

zbyde po ní fatální závan spáleného
a ledový kruh ohniště

kde se nikdo nikdy neohřál

Ty relikty ovšem spolu nesouvisejí
Ano jsou tu Fyzicky skutečně zůstaly 

ale nesouvisejí

Vílin závoj však ulpěl na větvích
na zelených blatech korun 

když prchala 
Dotek křídel dvou větví a pohyb listí

bylo patrně to poslední 
čím kývla na rozloučenou bratrskému větru

Je rudovousé nebe vpodvečer
fontány rorýsů dosud tryskají

a voda jejich pokřiku
třísní mé lalůčky v krůpějích

Dotek jenž ne...

Ti kdo však hladově a urputně hledají 
pouze krásinu něžnou pihu

rozlamují zbytečně pecny ticha
jejichž kůrku vykynulo až příliš kvasnic

podvodného pekaře

Vázo vázo!
jsi průhledná díže zraku

a vlahá voda v tvých dívčích bocích
jinak tvaruje mé vystínované vidění

Krásino zprůhlednění...
Rorýsi stoupají do výšek 

aby se v letu uložili do spánku

Vyhmátnout z otevřeného okna 
zmalátnělou rukou 

Ztuhlými prsty  I kdyby bylo zavřené 
A všemi deseti

nenahmatat nic a přesto!
Najust!

Šedivý M
ila

n
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Nežitý starodávný život 
aneb Petrarca 70

Ticho je oděné

Dodnes má Lauřin plášť
kterým před staletími přikryli mrtvou 

když sváželi z celého města
zasažené černým morem

Přijdi Políbím tě svým dechem
tvrdila přesvědčivě její strnulá ústa

Dodnes se od tehdy cynicky říká:
Té by slušel i pytel kdyby si navlékla

Kolem úvazku Má visačku
kde se praví na výstrahu všem platonikům

mnohé o kráse kráse kráse kráse
A ta cedulka je identická

s nápisem pod palladiem na žilkovaném
mramoru

Podruhé mělo ticho plášť hermelínový
ten z šatníku nejvíc křiklavý 

to bylo tehdy když věnčili Petrarcu na básníka
Však římský Kapitol byl od té slávy celý

poblitý
jaký to byl triumf

Znám kde její hrob:
věřte nevěřte:

Místo ňader dmou se drny
Hluboký vlhký stín vládne tu místo očí

a nad tím vším
zapomnění namísto paměti

A ještě k tomu - po tom všem - 
k nebi vzepjatá prosba 

mohutná oháňka jménem laurus nobilis

Petrarco co zbývalo jiného než zaměnit
věneček Laury
za věnec lauru

Můj živote Mé mrtvé mrtvé mrtvé ticho
mé ubohé oděné ticho!
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Bist du bei mir, geh ich mit Freuden
zu Sterben

und zu meiner Ruh.
Ach, wie vergnügt wär so mein Ende,

es drückten deine schönen Hände
mir die getreuen Augen zu.

(Z notové knížky 
pro Annu Magdalénu Bachovou)

Když umírala’s
nedržel jsem tě za ruku

byl jsem už dávno mrtev
- to víš ty cigarety

a příliš tučná jídla.
Když umírala's

seděl jsem v hospodě
a pil vždy dvě piva

a třetí vyléval
čekal jsem na tebe
číšník ten byl fajn

na stěnách originály impresionistů
a zvláštní lilie

ve sklenkách na stolech
nezněla tu hudba jenom šum

kamarádů - vzpomínáš:
ten jak hrál na basovku

a pak to napálil do autobusu a shořel
a zapomenutý básník pana Merty

nebo třeba V. už bez vozíku
všichni tu byli když umírala’s

čekali na tebe.
Pocity study všechno bylo passé

jen letmý soucit v krajkách moudrosti

a klid klid bez bouří.
Byl jsem to najednou opravdu já sám

kdo čekal tě
mé pracně svlékané cibulové slupky

se očištěny vracely k jádru
- duše a tělo setkají se

a políbí.
Nic po nikom jsem nechtěl

ten hlavní ve mně rozhodoval správně
tak jsem tu čekal na tebe až přijdeš.

Snad mžouravě jsem tušil
proč se bojíš odejít a přijít

musel bych si vzpomenout leč
je to tu tak těžké.

Spíše - film odvíjel se představ
jak vklouzneš dveřmi

ne snad nahá
- i když nahou jsem tě mívával tak rád -

ale v šatech jež září nahotu
bez lepkavosti

takovou tu růžovou tu dětskou
a přitom ke splynutí.

Posadíš se a dáš si co ti chutná
a já budu poslouchat okouzlené žvatlání

nováčkovo.
Zatím však umírala’s
a já tě nedržel za ruku

protože jsem byl mrtvý
protože čas se rozlévá do milionů ramen

té delty jménem lidstvo
protože snad jsem chtěl být opět

první.

Michal TejčekVariace



Plž smajlík 15

Proměny
Zvířata jsou dokonalá. Nikdy se nestalo,

aby vlk pomlouval jiného vlka. Dokonce
ani nepotkáte medvěda, který pomlouvá
jiného medvěda.

Jak říkám, zvířata jsou opravdu dokona-
lá. Ale jen jsem se dostal mezi lidi, hned
jsem zjistil, jak jeden člověk pomlouvá
druhého člověka. Jak se lidé mezi sebou
nenávidí.

Protože opravdu nemám potřebu něko-
ho pomlouvat, dokonce nemám ani potře-
bu někoho nenávidět, stal jsem se raději
zvířetem.

Rozum
Jen tak jsem si bloudil životem. Spoko-

jeně, dychtivě, vášnivě, zvědavě... A najed-
nou jsem zakopl. Bolestivě. Nesnesitelně
bolestivě jsem zakopl. Tak jsem se podíval,
o co jsem to vlastně zakopl. A představte si
tu hrůzu. On to byl rozum. Hrozně jsem se
na něho naštval. Doslova, velice hrozně
jsem se na něj naštval a vyčítavě jsem mu
řekl: „Vidíš, blbečku, kdybych tě nepotkal,
mohl jsem dojít dál.“

Řemeslo
Vůbec nepodceňuji nejstarší řemeslo

světa. Mám k němu úctu, jako ke každé
jiné poctivě vykonané práci. My chlapi na
něm totiž máme lví podíl.

No řekněte, ale upřímně řekněte: K če-
mu by bylo nejstarší řemeslo světa bez nás
mužů?

Ná
pa
dí
ky

Ji
nd
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čn
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Prší. Zástup černě oděných postav pomalu kráčí kaštanovou alejí. Mladý muž, jdoucí
v čele průvodu, nic nevnímá. Tupě zírá na černou rakev. Jeho oči jsou prázdné, tvář bledá,
tělo strnulé. Ničemu nerozumí. Ještě minulý týden se tady spolu procházeli. On a jeho
milá. A teď? Teď leží v rakvi. Je studená. Je bledá. Nic neříká. Spí. Jak jen může tak tvrdě
spát???!

„Vzbuď se! Slyšíš! Vzbuď se!“ vykřikuje přerývavým hlasem.
Dva silní muži - snad bratři - uchopí jeho třesoucí se ruce. Chapadla, snažící se dotknout

studeného dívčího těla.
„Chachachachachachachachacháááááá… … …!“
Radostný smích přeletí nad hlavami všech účastníků smutečního průvodu. Razí si ces-

tu mezi kapkami deště. Ve vzduchu udělá pár fešných kotrmelců a vrací se zpět do hrdla
mladíka, aby byl naplno a s parádou vykřičen ven znovu.

„Chachachachachachachachacháááááá… … …!“
Postavy v černých šatech však neregistrují jeho zdařilá salta. Zrak svůj upírají na teď již

šťastného mladíka. „Vrátila se! Ona se vrátila!“ Mladík napřahuje své vyzáblé upracované
ruce. Kam? Ke komu? K čemu?

„Pojď, lásko má, budeme navěky spolu,“ zní v hlavě muži, jenž právě svůj rozum ztratil.
„Pojď! Jen ty a já!“

Mladík se hne. Však zástup za ním.
„Ó nééééé! Zadržte!“ vzkřikne.
Ruce v pěst zatnuté tlučou do bolavé hrudi.
„Vy ne! Jen já sám! Jen Ona a já!“
Za hrobového ticha padesatero párů očí sleduje hubenou, černě oděnou postavu, jak

odchází… Mění se v čárku…
Mění se v bod…
Již zmizela i ta černá tečka za dnešním dnem.
Našli jej za dva dny. Pod srázem. Tělo skropeno krví. Jeho tvář zdobil úsměv. Těsně před

smrtí byl šťastný - potkal svého anděla.
A kaštany v aleji voněly.
A nad nimi… … … „Chachachachachachachacha… ... …!“

poletoval
jeho smích… … …

P r š í
Romana Hrbatová
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x x x
Pro pijáky

rozespalých jiter
pro polykače

osamělých nočních světel
pro stydlivost

rozmluvených nocí
a rán

naději
v mihotání pouličních lamp

x x x 
Léto se prohání po špičkách klasů

Co krok
to kód

pro uzamčení nebe
Obtěžkaná zralost ohlušuje

pozdní touhy
Je čas připozdívání a

křídla nedonošených myšlenek
snáší se

na naši hlavu

x x x
Zakleti do slova

jako když modlitba
naráží na osrdí
nevšedního dne

Vklíněni do ticha
jako když voda

pohybuje kamenem

a každé naše procitnutí
je invokací posedlosti

po již viděném

Na
 os

rd
ínevš

ed
ního
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Hana

Touchová 
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Knížku rozevřela asi v polovině a prohlí-
žela si obrázek na levé straně. Tmavá zříce-
nina hradu na vrcholku kopce měla stejnou
barvu jako les v pozadí a jako tajemný vchod
do jeskyně ve skále. Byl to divný obrázek
a nelíbil se jí. Všechno na něm bylo příliš
tmavé a zasmušilé. Pouze okna malého
domku v podhradí svítila vesele do noci
a působila dojmem odvahy a nebojácnosti. 

V předsíni zazněl zvonek, dlouze a nalé-
havě a holčička na gauči sebou trhla. Polo-
žila pohádkovou knížku na stolek a sesko-
čila na zem. Dveře od pokoje se otevřely
a matka nahlédla do ložnice. 

„Katko, jdi otevřít…To bude teta Hanka.“
Cestou do předsíně si představila tvář

matčiny přítelkyně a zamračila se. Neměla
ráda její hluboký a ochraptělý hlas, ani ús-
měvy, které nebyly upřímné a začínaly prá-
vě tak znenadání, jako nečekaně končily. 

„Přinesla jsem ti něco dobrého,“ řekla
žena mezi dveřmi a podávala jí malou čo-
koládu. 

Katka na ni pohlédla a o krok ucouvla.
Žena se přestala usmívat.

„Ty ji nechceš?“ zeptala se udiveně a po-
vytáhla namalované obočí.

„Nemám na ni chuť,“ odpověděla tiše
a sklopila oči. 

„Ale maminku se mnou pustíš do diva-
dla, viď?“

Matka vyšla z pokoje a zapínala si posled-
ní knoflíček u večerních šatů. 

„Že se jí ptáš…“ řekla cestou do kuchyně

a sáhla na poličku pro hodinky. „Je mlsná,
Katka. Čokoládu má ráda a teď ji nechce.“

Oblékala si lehký plášť a přitom chrlila
příkazy. 

„Katko! Chleba s paštikou máš na stole,
mléko je v lednici… Péťa bude spát až do
rána, ale kdyby se vzbudil, tak mu dej no-
vou plínku. Umyj se, vyčisti si zuby a do
postele… A žádnou televizi, ani rádio…
Přijdu brzo… Tak ahoj…“

Tohle všechno už znala, bylo to každý tý-
den stále stejné, jenom lidé, kteří pro mat-
ku přicházeli, měli jiné tváře, ale stejně
sladká slova i úsměvy, které mizely tak
rychle, jak přijížděl nahoru výtah. 

Dveře se zavřely a holčička na ně zůstala
upřeně hledět. Z chodby slyšela cvaknutí
zdviže a tlumené hlasy žen. 

„Nemusíme tak moc pospíchat,“ říkala
teta Hanka, „vrchní nám tam rezervuje
stůl.“

Jak se výtah vzdaloval, zanikaly i jejich
hlasy, pak se ozvalo kovové bouchnutí do-
movních dveří a rozhostilo se ticho. 

Ještě chvíli napjatě poslouchala, ale ze
zkušenosti věděla, že zvukem domovních
dveří všechno končí i začíná. Pomalu se
otočila a přešla do obývacího pokoje. Při-
stoupila k oknu, odhrnula záclonu a bez-
radně sledovala záda vzdalující se matky.
Pak pohlédla na rozsvícená okna protějšího
paneláku. Náhle zahlédla nějakého muže
na balkoně. Opřel se o zábradlí a dívka se

Když cosi končí
Lubomír Mikisek
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zájmem pozorovala, jak rozžhavený oharek
opisuje oblouk, na okamžik vždy ozáří mu-
žův obličej a pak zase klesá dolů. Šla do ku-
chyně, přinesla si židli, vylezla na ni a otev-
řela okno. Vyklonila se hluboko do ulice
a musela se rychle chytit parapetu, aby ne-
přepadla dolů. Napjatě se dívala na kouřící-
ho muže a teď už to bylo mnohem lepší.
Skleněná překážka zmizela a holčička měla
hřejivý pocit, že už není sama a že se k ní
přiblížil téměř na dosah. Kdybych tak umě-
la létat jako ptáček, napadlo ji, přiletěla
bych k němu na ten balkon a on by byl urči-
tě rád jako já, protože třeba je také sám
a nemá si s kým hrát. Povídali bychom si
pohádky, jednou já a jednou on, a mohl by
přitom i kouřit a nemusel by ani chodit na
balkon, i když nemám cigarety ráda, při té
myšlence na okamžik ucítila cigaretový
dech tety Hanky, ale mně by to vůbec neva-
dilo, protože bych mu ukázala všechny mo-
je pohádkové knížky…  

Když opět zatáhl z cigarety, zářící bod jí
připomněl nebojácná okénka domku
z obrázku, jenže vzápětí oharek neklesal
pomalu dolů jako vždy, ale opsal veliký
oblouk a snášel se na chodník, kde pomalu
pohasl. Zděšeně sebou cukla a nevěřícně
sledovala jeho dráhu. Muž na balkoně vešel
zpět do bytu a holčička užasle hleděla na
prázdné místo, kde ještě před malou chvílí
stál. Nemohla tomu uvěřit. Třeba si šel pro
další cigaretu, napadlo ji vzápětí a dlouhou
chvíli pozorovala temný balkon. Pak poma-
lu zavřela okno a posadila se na gauč.
Upřela oči na protější zeď a poslouchala ti-
cho v domě. To ticho jí začínalo být až
nepříjemné, otočila tedy knoflíkem rádia,
ale ozvaly se zprávy, kterým vůbec
nerozuměla. 

V předsíni nesměle cinkl zvonek. Běžela
otevřít s nadějí, že se snad matka vrátila,

ale na chodbě stála paní z protějšího bytu
a v ruce držela kornoutek z bílého papíru. 

„Katuško, je maminka doma?“
„Není, šla do divadla.“
„Aha. Víš, já bych potřebovala půjčit

trochu kávy. Jestli bys mohla…“
Katka přikývla a byla ráda, že má na

chvíli příležitost nebýt sama. Velmi pomalu
nasypávala kávu do kornoutku a nevnímala
netrpělivé přešlapování sousedky. Pak šla
za ní až na chodbu a dívala se, jak se za-
klaply protější dveře. Stála uprostřed chod-
by a vůbec neměla chuť se vrátit zpět do by-
tu. Chvíli si hrála s pomyšlením zazvonit na
její zvonek, ale nevěděla, co by jí řekla.
Zmáčkla tedy tlačítko výtahu a naslouchala
známému šustivému zvuku přijíždějící ka-
biny.

V přízemí plechově práskly domovní
dveře a pronikavá rána se rozlehla celým
domem. Pak se ozvaly kroky a Katka se do
nich zaposlouchala. Na malý okamžik
pomyslela opět na matku, ale byly to kroky
muže v těžkých botách, které dopadaly na
dlažbu s mlaskavě dunivým zvukem a jak
se přibližovaly, dostala strach a vrátila se
do bytu. Zlehka za sebou zavřela a se zata-
jeným dechem poslouchala, jak boty přešly
okolo, až se zachvěla bázní, jak byly blízko,
ale teď zase stoupaly vzhůru po schodech,
vzdalovaly se a jejich zvuk slábl, až nako-
nec utichl v hořejších patrech.

Otočila se zpět a na poličce zahlédla
čokoládu od tety Hanky. Na prchavý
okamžik pocítila její hořkou příchuť, ale
pak ji vzala do ruky, přešla do kuchyně 
a upustila ji do odpadkového koše. 

Poté pomalu a s nadějí přistoupila
k oknu, odhrnula záclonu a pátravě si
prohlížela balkon protějšího domu. Nikdo
tam však nebyl a v pokoji za ním už byla
tma. Zůstala sama. 
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Studna
Když jsem dostala přidělen byt ve Fran-

tiškánské ulici, byla jsem šťastna. Byt to byl
sice tmavý a studený, ale měl to, co jsme
v předešlém postrádali. Krásnou prostor-
nou koupelnu se starodávnou velikou va-
nou. Okna bytu vedla do zadního traktu
směrem ke františkánskému kostelu. V pro-
luce mezi domy byl malý kamenitý dvorek
nevábného vzhledu. Ten výhled se mi pranic
nelíbil. A tak jsem přemluvila manžela, aby
část kamení vytrhal a že místo toho vytvoří-
me zahrádku. Dílo se po velkém úsilí poda-
řilo a vznikla hezká květinová zahrádka
k potěšení nás i sousedů. Každým rokem
zahrádka krásněla a dokonce jsme do ní
postavili malou březovou lavičku k večerní-
mu posezení. Jednoho dne zazvonil u dveří
pán, který se představil jako geolog řídící
výzkumné práce na plzeňském podzemí.
Oznámil nám, že na místě naší zahrádky
začne výkop, který by měl odhalit předhis-
torickou studnu, která se  údajně nacházela
na rozhraní našeho a sousedního dvora.
No, radostí jsem zrovna nejásala, ale chá-
pala, že protest by byl stejně zbytečný. A tak
jsem v zájmu veřejné věci slíbila, že zahrád-
ku vyklidím co nejdříve. Hned následující
den jsem se po příchodu ze zaměstnání pus-
tila do likvidace zahrádky. Vyjmula květiny
a posekala trávu. Když jsem se vrátila zpět
do bytu, viděla jsem manžela stát u okna
a strnule hledět ven. Myslela jsem, že se
tiše loučí se zahrádkou tak jako já předtím.
Když jsem k němu přistoupila a podívala se
z okna, strnula jsem i já. Tam, kde před ně-
kolika minutami byla zahrádka a kde jsem
se pohybovala i já, zela hluboká propast.
Ony tam totiž byly studny dvě, což nikdo

nepředpokládal. Byl to pro mne šok, když
jsem si uvědomila, co by se asi stalo, kdy-
bych se o několik minut opozdila. A tak si
dodnes myslím, že mne tenkrát ochránil
duch plzeňského podzemí za to, že jsem
mu obětovala svou zahrádku.

Výlet do dětství
Dýchavičná lokálka jede letní krajinou.

Sedím v kupé sama a pozoruji otevřeným
oknem měnící se obrazy ubíhající krajiny.
Je mi krásně a těším se na cíl svojí cesty. Na
vesnici, na svůj rodný dům, který jsem tak
dlouho neviděla. Zdalipak ještě stojí velká
hruška na dvoře a v oknech kvetou mušká-
ty s rozmarýnkou? Konečně se blížím k cíli.
Nedočkavě vstávám a čekám, až vlak ve
stanici zastaví. Vystupuji, ale žádné známé
tváře nepotkávám. Můj rodný dům stojí až
na konci vesnice, na samotě. Vykročím
zvolna po polní cestě. Ještě nikdy se mi ta
cesta nezdála tak hezká a příjemná. Míjím
rybníček lemovaný vrbičkami a přede 
mnou se objeví louka plná rozkvetlých ko-
pretin. Neodolám a na chvíli se zastavím.
Louka láká k poležení a já toho využívám.
Je krásné ležet v trávě a pozorovat bílé
obláčky na modré obloze. Náhle v dálce za-
hřmí a já se leknu. Proč je najednou tma?
Vše je tmavé, jen hůl na dosah ruky je bílá.
Už nikdy neuvidím svůj rodný dům, ani
louku plnou kopretin. Místo obláčků budu
počítat svoje kroky. Ale nejsem smutná.
Poznala jsem, že co mi už nemůže dát den,
nahradí alespoň jeden krásný sen. A pokud
si srdce uchová spoustu krásných obrazů
z předešlého života, bude dost snů pro
každodenní život.

Danuše Pecková
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Ještě v devatenáctém století jste z úst
starších Plzeňanů mohli zaslechnout
záhadné úsloví: „Ti měli jistě kopulaci ve
Štemberskej kapli.“

Ve Šternberské kapli byli oddáváni lidé,
kteří do svazku manželského nevcházeli
zrovna svobodným rozhodnutím. Šlo
o tulácké páry žijící na divoko, o padlou
děvečku nebo i o městskou dceru, kterou
pro její poklesek zavřeli. Když si svůdce
vzal dobrovolně svou oběť, byla z toho řád-
ná svatba v kostele, po níž nenásledoval
žádný trest. Když ale sukničkář odmítl dát
slib manželský, nařídili konšelé bez od-
mlouvání oddavky. Takové sňatky čili ko-
pulace se v sedmnáctém století odehrávaly
právě ve Šternberské kapli, zřejmě proto,
aby se jich nemohla účastnit širší veřej-
nost. Tomu se ale vždycky zabránit nepo-
dařilo. Lidé mají zkrátka rádi bulvární sen-
zaci už od dob, kdy žádné bulváry neexis-
tovaly.

Tak kupříkladu 12. prosince 1699 při-
vedli Jakuba Šnepa a Alžbětu Tregrovou ze
šatlavy přímo do kostela a byli tam oddáni.
Šlo o tulácký párek žijící na divoko nebo
na psí knížku, jak se také někdy říká. Jakub
Šnep se ženitbě vzpíral, pročež městská ra-
da musela sňatek nařídit. „Svatební“ prů-
vod ze šatlavy do kostela působil značnou
senzaci a pozdvižení. Jelikož šlo o sňatek
nedobrovolný, zcela jistě po něm následo-
valo potrestání novomanželovo a snad i je-
ho životní družky.

Krátce nato, 4. února 1670, byl ze šatla-
vy do kostela přiveden Urban Boček, který

byl oddán s Dorotou Krásnou. Pikantní je,
že šlo o jejich druhé manželství a že první
bylo zrušeno.

Osoby, které byly usvědčeny z nedovo-
leného poměru, byly stíhány veřejnými po-
tupnými tresty, např. vystavením na pra-
nýři v „oboječkách“ nebo „housličkách“,
čímž se naznačila jejich společná vina.
Také mohli být vsazeni do klece, na níž by-
la připevněna tabulka s popisem viny, 
a klec umístili před radnici. V kleci mohli
necudové a necudy strávit i delší dobu, od
rána do večera. Dalším trestem byla pro-
jížďka na trestné káře, kterou doprovázel
biřic a neustále zvonil.

V poznámce z matriky, komentující sňa-
tek ve Šternberské kapli, se můžeme v sou-
vislosti s nedobrovolnými oddavkami do-
číst o „dlouhém a veřejném trestu“, což je
moudrost platící pro některé pány dodnes
(a možná i dámy).

V souvislosti s úředně nařízenou svatbou
se často hovoří o tom, že novomanželé sto-
jí pod slaměným věncem nebo slaměnou
korunou. Jde o připomínku starého obyče-
je, při němž byly „zmařené“ dívce odřezá-
ny vlasy a nahrazeny slaměným vrkočem.
Při svatbě místo věnečku zeleného dostaly
suchý slaměný.

I když záznamy o oddavkách ve Štern-
berské kapli končí rokem 1678, v ústní
tradici se vzpomínky na „kopulace“ udrže-
ly mnohem déle.

Z Plzeňského pitavalu 
Jaroslava Schiebla vybral Aleš Česal

ve Šternberské kapli
Kopulace
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Je čas Vánoc a budeme k sobě zase hod-
ní a milí. Budeme se těšit, až ten předvá-
noční blázinec se sháněním dárků, uklí-
zením a nedočkavým očekáváním bude za
námi a konečně přijde Štědrý den. Nabaš-
tíme se kapra a salátu, rozdáme si dárky -
a bude rychle po Vánocích. To těšení a oče-
kávání je přece jen i při tom předvánočním
kolotoči asi nejkrásnější. Těšení je i očeká-
vání, doufání a naděje. 

Vzpomínám, jak jsem prožíval dětství
v neradostné době, za německé okupace.
Jako kluk jsem toužil po vláčku na kolejích
s lokomotivou na péro, ale Ježíšek to ne-
sehnal. Dočkal jsem se vláčku až později,
ale to už mi bylo jedenáct let a trochu jsem
se styděl hrát si jako  malý. Nikomu jsem
však svůj ostych neprozradil a rodiče měli
radost, že mi udělali radost. Lokomotiva
však objela na kolejích dvakrát dokola -
a prasklo péro. Pak jsem vagony po kole-
jích  jen postrkoval a ještě jsem si s nimi,
věk nevěk, hodně  dlouho hrál. 

Dodnes mám rád vůni jehličí, zářící
svíčky na stromku, panenská jablíčka, oře-
chy a ozdoby visící na větvích, jak jsme si
je vyrobili. Když tam tajně přibyly vedle
pečeného cukroví nějaké kousky čokolády,
intenzivně jsem vnímal jejich vůni. Dodnes
ji cítím. Rodiče se po mně dívali a zkouma-
li, jestli se mi rozzářily oči. Toužili po tom.
Já jsem to věděl. A ty jiskřičky v očích se
určitě rozsvítily. 

Už od dětských let mi otec nabádavě
říkal: „Chovej se v životě vždy tak, aby ses
každému mohl podívat do očí.“  Měl jsem
otce rád, a tak jsem ho poslechl. Dodnes
mu za tu radu děkuji. Před nikým jsem
nikdy nemusel uhýbat očima. Bylo to však
někdy všechno, co mi zbylo. Ti, co mě
občas převálcovali,  se mi také  někdy dí-
vali do očí, ale sami měli oči zlé a nenávist-
né. Nedokázali jimi říci, že jsou čistí a cha-
rakterní. Nakonec tyto hodnoty neznali,
nebo přímo nenáviděli. Viděl jsem daleko
za jejich oči. Tahle schopnost mi však ne-
přinášela žádný užitek, snad naopak. Špat-
ní lidé nemají rádi, když se vidí do jejich
duše. Jen v jednom případně, asi náhodně,
mně to snad pomohlo. Jistá zlá žena, která
ublížila ve svém okolí kdekomu,  mi ne-
ublížila. Alespoň o tom nevím, že by mi
ublížila. Třeba byla ještě rafinovanější než
mé schopnosti to prohlédnout. Ale nikdy
se mi nepodívala do očí. A nikomu. Vždy se
tak podivně dívala, jako by se dívala za
sebe, nikoliv na vás. Očima jsem sledoval
její utíkající pohledy. Uvědomila si to, ale
neuměla s tím nic dělat. Stále si kladu
otázku, proč zrovna mně neublížila, když
ublížila kdekomu. A docházím k závěru, že
tady je možná můj omyl. Třeba jsem ne-
uměl dohlédnout na dno té zlé duše, pro-
tože jsem neuměl domyslet sílu lidského

Bohumil 

Jirásek

do očí

Pohled
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zla. Nebo se zastyděla, že vidím na dno její
duše? Zlí lidé se však neumějí ani stydět.
Možná se spíše bála mého pohledu. 

Chci hledat v pohledu do očí něco život-
ně radostného. Jednou jsou to oči psa,
jindy oči lidské, v nichž je utajen  dobrý lid-
ský charakter, krása, něha, úsměv, naděje,
smutek - i slza bolesti. 

Dívám se teď do očí malinkých dětí. Je
jim teprve několik měsíců. Ať mi někdo
odborně vysvětluje, že vidí svět jen v obry-
sech, nikoliv tak hezky a čistě,  jak si mys-
lím. Zůstanu raději u své iluze, ale stejně
budu věřit, že to není iluze, ale něco mno-
hem krásnějšího. Dítě má čistý a nezkaže-
ný pohled na svět. Naše dvojčátka se na
mne dovedou zkoumavě a soustředěně dí-
vat. Nevím, co v mých očích čtou nebo hle-
dají, a mám najednou obavy, jestli najdou
všechno to, co hledají a potřebují. Mám už
oči unavené věkem a životem, možná už
nejsou dosti jasné, zářivé a veselé. Dívat se
však mohou stále s čistým svědomím do
těch dětských očí, ale nevím, jestli umějí
tlumočit to poselství, které jim chci předat
ze svých mlčících slov. Nakonec se mi z bez-
radnosti v očích zatetelí slzy a já dětičky jen
něžně pohladím drsnou rukou. Obě se na
mne usmějí, jako by mi rozuměly (já vím,
že si to spíše jen přeji), a já jsem jim za to
vděčný, vlastně více, jsem za to šťastný. 

Vžívám se do světa dětství, ale nepama-
tuji se, jak jsem se v tomto věku díval do
světa. To až později jsem hltal všechna
poznání, především očima. Hleděl jsem do
světa kolem sebe, ale i svět se mi díval do
očí. Z očí do očí. Tvrdě, pravdivě, drsně,
čestně. 

Dívat se do očí je však přece něco jiné-
ho, než dívat se do světa. Rádi se díváme
lidem do očí asi i proto, že je v nich sou-

středěna krása člověka. Nejen tělesná
krása. Vždyť například na krásné ženě nej-
sou krásné jen oči. Oči jsou asi branou
i k duši člověka. Očima se dá mluvit, ale
také v očích číst. Od mládí jsem přečetl asi
několik tisíc knih, ale za slovy jsem hledal
a nacházel i city, myšlenky, radost, smutek
i poselství. Totéž hledám a nacházím
i v lidských očích. To je mé čtení beze slov.
Jak je život složitý a krásný!  Ale zase mi
nesmí unikat poznání, že s tou krásou očí
jsou tak často ve spojení slzy. Když je
těžko, z očí přece kapou slzy. Září jako per-
ly a je nám líto v tom přetlaku citu a bolesti
nikoliv slz, ale těch uplakaných očí a toho
člověka. Snad se má slzami odplavovat
bolest.  

Je možné namítnout, že v pohledu do
očí může být i faleš, drzost a provokativ-
nost. Člověk může mít tělesné defekty, kte-
ré se snažíme přehlédnout a ani nám u do-
brého člověka nevadí. Postižený je často
umí vyvážit jinými klady. Neměli bychom
však přehlížet a tolerovat charakterové de-
fekty, které se v očích zrcadlí. A to mi ni-
kdo nevymluví. Proto také někdo přede 
mnou očima uhýbá. 

Je však čas Vánoc. Až se ty čisté studán-
ky dětských očí zadívají na rozzářený vá-
noční stromeček, přál bych si, aby i jim
v očích zářilo štěstí. Také se to pozná.
A kdybych v  dětských očích nezahlédl záři
štěstí, měl bych Vánoce velmi smutné.
S odstupem času  shledávám, že jsem
někdy míval Vánoce chudé, ale přesto
šťastné. A dětičkám budu dlouho tajit, jak
to vlastně s tím Ježíškem  a s nadělováním
dárků  je, abych prodloužil jejich šťastné
a nevinné dětství. Až mé zámlky prohléd-
nou, budu toužit,  aby jim i potom v očích
zářily  jiskřičky štěstí.
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Magnetofonová páska
Jak snadné by bylo,

teď když padají z nebe kapky zapomnění,
hrát blues a pomalu začít párat

magnetofonovou pásku,
plnou sedmdesáti šesti ročních období,

ztracených v šumu mžitek,
od prvního slova 

až po tajný rozhodnutí
stát se opuštěným gumovým míčkem,

co hopsá a skáče,
hledá hladová ústa.

Jen tak,
jednoduše

zavřít dveře
od skladu krabic,

nakreslených za studených nocí,
kdy tma zebe všemi pohledy,

slepených a pokořených
ztuhlými pocity

profesionálních úmyslů.

Utopit rytmus a půlnoční bouře
z cukru a bolestivých grimas.

A přesto tu zní
jen rolnička,

uchycená na stromku z Valmezu.

Ja
n 

H
ru

bý
Máváme kří

dly

inkoustníku
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Omlácené lokty
Holčička 
žvýkající

starší pantofle
obtáhla

obrys
nejistoty
červenou

křídou.

Proto
máváme

křídly
inkoustníku,

noříme 
zvědavé 

provázky
do vločkové kaše.

Sajeme
petrolej

ze zakouřených lamp,
očko 

po očku,
spíme 

v děravém 
z klobouků.

Blázni
Velká, hořící chodidla

utíkají po modré sutaně,
aby se jako první mohla

nadechnout nového půlkruhu
a dotknout se s pozdravem pro

pokleslou šíji,
když shrben jsem

nad obyčejnou etudou
o navrátilci

germánských bohů.

Jemný je potlesk bláznů
tleskajících

rozbitým křišťálem
dokonalých géniů.

Oni jediní
mohou malovat
řeky a přívozy

trsy trávy,
oni jediní

slyší šepot
ospalých jehel

ve večerním jehelníčku.

Přál bych si
nemít srdce jen plné
jahodového jogurtu,

cítit aspoň v okamžicích,
co to je štěstí

uzavřené v cedrových krabičkách,
vonící ornamenty a touhou

po úžasném smyčcovém koncertu
pro tři klarinety v A dur.

Hledal bych oblázky stříbřitých botiček
a nosil letní pletenou šálu

kolem pasu.
S úsměvem plným dvojkorun,
navzdory opuštěným motýlům 

a prošlapaným botám.
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PoprvéPetra
M

ah
da

lík
ov

á
Probudila se to ráno poprvé. Věděla, že

ještě několikrát usne a probudí se jako
každé ráno. Ale dnes se jí usnout nechtělo.
Chtěla jen bdít a koukat do stropu a strhá-
vat z něj očima zbytky noci. Oknem proni-
kalo světlo, už takhle brzy bylo krásně.
Dávala si načas, než se podívala vedle
sebe. Dneska poprvé mělo cenu podívat se
vedle sebe.

Dneska jsem se probudila jako žena, na-
padlo ji. Vzápětí jí to přišlo k smíchu. Jako
kdyby byla nějaká panna. Nebyla, ani
včera ne, ale dnes si poprvé připadala jako
žena. Protože měla muže. Chlapa. Tady ve-
dle ní potichu chrupkal a jeho ostrá vůně
provrtávala peřiny, i ty její. Dneska byla

celá. Celá žena. Poprvé. Nějak cítila, že
k ní tenhle chlap patří a že je schopný vy-
plnit její dny, její srdce i její tělo.

Koutkem oka zahlédla velké chodidlo,
jak vykukovalo zpod peřiny. To chodidlo
bylo zárukou stability, jestli se to tak dá
říct. V jejích očích znamenalo totéž co na-
bídka k sňatku. Máš pravdu, chodidlo. Jak
jsi velké a pevné a hřejivé, přitom jemné.
Další, co vykukovalo zpod peřiny, byla
světlá kštice a jedno klenuté obočí. Měla
chuť ho políbit. Ale nechtěla ho budit.
Ještě ne.

Vyskočila z postele a poživačně se pro-
táhla. Pomyslná linka vycházející z jejích
paží proťala strop a skrze střechu vyběhla
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někam nahoru. Natáhla na nahé tělo širo-
ké letní šaty a ledabyle zavázala pásek.
Vzala ze stolu klíče a jako modrý vánek se-
běhla po schodech dolů. Nenápadně si na
chodbě čichla k ruce, jestli má na pleti
ještě jeho vůni, jestli tam zůstala, ano, je
tam. Uchichtla se, akorát když míjela jed-
nu nevrlou sousedku a hned ji pozdravila,
jako by ji chtěla obejmout. Jsem jeho,
běželo jí hlavou, a také hodně ohrané
úryvky z operet. Chtěla bych tančit jen,
protančit noc i den...

Venku bylo poměrně sychravo, v noci
pršelo a jí teď dělalo radost přeskakovat
louže a hrát si na Singing in the Rain.
Překročila několik psích hovínek a zakopla
o lepenkovou krabici a to všechno jí při-
padalo nesmírně romantické. Poprvé. Jako
by se dívala na svět jinýma očima. Jeho
očima.

Dala si načas a obešla téměř celou čtvrť,
než si vybrala malé pekařství s nejvoňavěj-
šími koblihami. Prodavačka zapomněla
pozdravit a celou věčnost hledala drobné.
A ona zatím měla před očima jen ten
oblouček obočí, tmavý a klenutý, měkký
a nesmlouvavý, vypočítavý a zasněný.

Dole nešly otevřít dveře a nemohla se
dozvonit, naštěstí zrovna vycházel nějaký
pán. Na její dobrý den odpověděl bodrým
nazdáár, což ji na chvilku uzemnilo. To až
mu budu vyprávět, to se nasmějeme. Třeba
při snídani. Jestlipak už je vzhůru? Hledá
mě?

Nahlédla do ložnice, kde se očividně nic
nezměnilo. Těžká vůně (okno bylo ještě za-
vřené kvůli dešti), chodidlo vykukující zpod
peřiny, tmavé obočí pod světlými vlasy.
Zavřela tiše dveře, aby uvařila čaj. Jaký tu
má pořádek, uvažovala. Všechno potřebné
našla na první pokus. Původně chtěla sní-

dani do postele, ale nebyl tu žádný tác. Tak
alespoň půvabně prostřela stůl pro dva,
nechyběl ani žlutý tulipán, který nenápad-
ně utrhla v parku. Jak člověk pozná, že
potkal toho pravého? Prostě to ví.

Zvědavě nakoukla do ložnice. Vůně,
chodidlo, obočí. Nic nového. Zavřela za
sebou dveře a upíjela čaj. Koukla na ho-
dinky. Od chvíle, kdy se vrátila z obchodu,
uplynulo sotva patnáct minut. Vstala a šla
se osprchovat. Bylo jí trochu líto, když
proudy vody smývaly zbytky jeho přítom-
nosti. Utřela se do jeho ručníku a zahalila
se do něj, protože voněl jako on.

Vstoupila do ložnice, kde vůně mýdla
podráždila stále houstnoucí ovzduší.
Vklouzla pod peřinu a zatajila dech. Že by
ho to neprobudilo? Otočila se a přejela rty
klenuté obočí. Obrovské chodidlo se vy-
mrštilo, zasáhlo její holeň a zase se stáhlo
pod peřinu, tentokrát úplně. S obočím to
ani nehnulo.

Sundala si ručník a vlezla si k němu pod
peřinu. Jaké tam bylo teplo, bezpečno,
jako v doupátku. Obdivovala hmatem jeho
pokožku a nesměle ho líbla na rameno,
pak na tvář. Uvelebila se a usnula.

Když se vzbudila, podivila se, kolik uply-
nulo času. Musela si odskočit a cítila se
velmi trapně, když se spláchnutí rozlehlo
malinkým bytem. Dala si na čas, než se
vrátila. Učesala se, nanesla rtěnku a řasen-
ku. Nahlédla do ložnice. Políbila obočí.
Došla si pro noviny.

Znovu nahlédla do ložnice. Puch, noha
pod peřinou, rozcuchané vlasy a jediné
vyklenuté obočí.

Navlékla si kalhotky, navoněla se svým
oblíbeným parfémem a tiše za sebou za-
vřela dveře. Cestou na tramvaj šlápla do
louže.
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V krajině mezi Nepomukem a Blatnou již
začínají probleskovat rybníky tak typické pro
Blatensko, ale její rozvlnění drobnou pahorka-
tinou ještě připomíná Nepomucko.  V tomhle
mihotání nelze přehlédnout drobné dominan-
ty - kapličky a kostelíky.  Jeden z nich za Ko-
touní přímo zajásá  jasnými barvami a téměř
vědomím své důležitosti. Je to cenná barokní
stavba kostela Narození Panny Marie z po-
čátku 18. století. Ani se nechce věřit, že něco
tak utěšeného vévodí svatému poli.

Krypta kostelní stavby Giacoma Antonia de
Maggi je důstojnou hrobkou hraběcí rodiny
Boosů-Waldecků, kteří vlastnili panství v ne-
dalekých Oselcích. Jeden ze vzdálených pří-
buzných byl v doprovodu svědkem  atentátu na
arcivévodu Františka Ferdinanda d´Este. Ale
i zde odpočívá svérázná osobnost - Victor Ladi-
slaus Franz Clemens Johann Nepomuk Boss-
Waldeck von Montfort (1840-1916) Jako ty-
pický kavalírský aristokrat milující nákladný
život se zadlužil, takže musil pod cenou odpro-
dávat své statky v sousedních Defurových
Lažanech, a Starém Smolivci, až byla na
Oselce dosazena nucená správa. Vůči Čechům
choval zášť - za studií na pražských právech
mu někdo narazil cylindr hluboko na hlavu
(tuto pokrývku hlavy považovali vlastenci za
symbol rakušáctví). Zášť mu ovšem nebránila
navštěvovat hostince v okolí svého sídla.

Měl umělecké nadání, byl vzdělaný a přede-
vším byl zaujat hudbou a skládal církevní opu-
sy. Ve Vídni, ve filiálce Ottova nakladatelství,
si ze škodolibé zvědavosti koupil Goethova
Fausta, přeloženého do češtiny Jaroslavem
Vrchlickým. Chtěl se pobavit nemohoucností
jazyka, který se na svém panství pokoušel
vykořenit. A užasl, byl konsternován. Vrchlic-
ký se mu stal géniem. Také si jeho podobiznu

spolu s portréty Johanna Chrisostoma
Wolfganga Amadea Mozarta a Ježíše Krista
dal pověsit v pracovně - považoval je za nej-
větší génie lidstva. Začal se shánět po dílech
J. Vrchlického, v roce 1894 vydal své překlady
Bara Kochby a Juliana Apostaty do němčiny.
Zaslal je autorovi a po jeho uznalém podě-
kování ho pozval na své sídlo. A tak ten zde
v letech 1894 a 1895 trávil část prázdnin.
Hostitel těžce nesl úmrtí svého vzácného
návštěvníka, již dříve s neklidem sledoval jeho
bezmoc, v předtuše konce zhudebnil pro čtyř-
hlasý mužský sbor jeho báseň Fatum. Tak
dovedlo básnické dílo způsobit zásadní ná-
zorový zvrat a původní nesmiřitelný odpůrce
Čechů zval na návštěvy i Josefa Václava
Sládka a Josefa Svatopluka Machara.

Kotouňský hřbitov je také hřbitovem abso-
lutních protikladů. Vedle hraběcího velmože
tu byl pohřben i básník, který ve svých osma-
dvaceti letech spáchal sebevraždu. Jaroslav
Ciprín (1885-1913) psal pod jménem Jaroslav
Maria Pomucký, spoléhal na podporu svého
otce. Ten mu poskytoval prostředky na studi-
um. Ale  Ciprín nedostudoval ani Učitelský ús-
tav v Příbrami, ba většinu svých básní  neuve-
řejnil. Neměl vůli prosadit se ani žít. Pokusil
se vydávat časopisy - Parnasie, Cíl, počítal
i s knihovnou Parnasie, ale vše zůstalo u po-
čátků. Po otcově smrti  postupně přišel o skrom-
né dědictví, východiskem se stala dobrovolná
smrt. Dnes má o něm málokdo ponětí, jméno
zůstává neznámé. A neexistuje ani hrob.
Nikdo se o něj nestaral, takže byl zrušen.
Rozhodně v šedesátých letech, kdy k tomu 
zřejmě došlo, už nikdo nevěděl, čí hrob zmizí.
Zarůstá sláva travou, nebo má i tráva svou
paměť?

Viktor Viktora

Pax iiscum - Kotouň
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Mladofrontovní edice České poezie, v níž
před dvěma lety vyšla například prvotina dnes
zbůhdarma zmedializované (samosebou
pražské) Natálie Kocábové, připravila letos
nový literární počin, mající původ v našich zá-
padních Čechách. I když slovo „nový“ je pro
charakteristiku poslední knížky Viktorie
Rybákové nutně zavádějící - jelikož básně
prakticky bez výjimky byly již samostatně pub-
likované - jejich spojením vznikl zajímavý
a nepochybně působivý celek. Skladeb je ve 
sbírce Bílá růže na střence noci celkem šest,
sedmý návdavek má všehovšudy pouze dvanáct
veršů a je to spíš jen maličký apendix ve smyslu
aby se neřeklo. 

Úvodem nalezneme cyklus orientálního dro-
botí připomínající velmi vzdáleně soubor ta-
nek. Preciznost obrazů neuchvacuje, není
dokonalá, jak jsme z japonské či korejské
poezie zvyklí, zato text je po našem brilantně
rytmizovaný, čímž autorka hned od začátku
strhne a citlivého čtenáře začne znepokojovat
otázka, neukládají-li se před námi náhodou
do rytmu nějaká potenciální tajná sdělení.
Nad jinou strofou zas vzniká dojem opačného
nutkání. Cítíme, jako bychom byli svědky ryt-
mické strnulosti usoukané na jakémsi mate-
matickém či přímo geometrickém základě.
Přepišme si například jedno z mnoha šesti-
verší: sedím na pařezu / v řídkém lese / v kap-
se amarant / zevšedněl zánik / vítr mnou třese
/ uhlík v diamant a podložme je tezemi a arze-
mi. Nejdřív daktyl. Potom trochej. Třetí dakty-
lotrochej a. Pak následují dva daktylotrocheje
b, po nichž následuje opět daktylotrochej a.
Skutečné rytmické kouzlení (mé básně zaklí-
nadla / mé básně tajná přání). Představení 
dvou jednotlivých rytmů, jejich splynutí a pro-
měny tohoto splynutí. Šestiverší rozdělené do
dvojic, dvě slova ve verši. Z metrických útvarů
je jinak nejčastěji užíván třístopý daktyl, ale

nalezneme i trochej a ve skromné míře též
jamb. 

Dlužno podotknout, že dvěma či třemi slo-
kami zvýrazněný rytmus dlouhodoběji nevy-
drží a je vidět, že básnířce nevyhovuje ono
slovní žonglérství zatavené do brilantního
podání. V tom však nespatřuji závadu, spíš
inovaci a myslím, že tomu přijde na chuť
každý, kdo má jen trochu smysl pro ubíhající,
proměnlivou formu a tvar. Co však v této
poezii bolestně postrádám, srovnám-li ji
s jinými našimi současnými vyznavači rytmu,
s Krchovským (s nímž je ostatně básnířka
spřízněna čtyřstopým daktylem) či Malým, je
koherence myšlenek, která by jako Ariadnina
niť vedla čtenáře spletí paralelně kladených
obrazů. Ztrácím-li se v Domě sněžné sovy v je-
jím rytmu v kladném smyslu, v jejím významu
se ztrácím ve smyslu záporném. Mou čtenář-
skou nejistotu v tomto ohledu stírají teprve
emočně vypjaté skladby Lepenková krabice
a Masky a ploutve, umístěné do půli sbírky.
Vklíněné do pocitu úzkosti a zoufalství, jsou
protkány dravou ironií i snovými úniky do
dekadentních světů. Křehkost stydlivé vzpo-
mínky (třeba na zážitek se Skácelovou poezií)
je kombinována s vypjatými deziluzivními spo-
jeními, vtěsnanými do obrazů plných ironic-
kého nádechu. Do stromu vryté srdce / a v něm
dvě kapky pryskyřice / Smůla plus Smůla /
rovná se / věrná Smůla. Přerývanost citu i vě-
domí nemírnosti... vedu tě do vlídného nikam /
láskou tě děsím a dotykem lekám. Romantizu-
jící vidění, dotvářená máchovsky znějícími
zvoláními: emily! sylvie! sergeji! charlesi!
(I když se nad tím citátem pozastavuji, neboť
ve vytržené podobě zní, jako by šlo o sarkas-
mus, ubezpečuji, že v kontextu tomu tak není).

Sbírka bez diskusí má co říct. Zejména ve
dvou výše vyzdvižených skladbách. Do drama-
tické hudby vtažený čtenář dočítá s pocitem,

Částečný pohled
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Ve středu 3. listopadu se v Polanově síni po
týdnu opět křtilo, a to další svazek bibliofilské
edice Zrcadlo (Pro libris). Pod názvem Anonym-
ní inventury vyšlo 12 básní rakouského básníka
Richarda Walla v zrcadlových překladech Jose-
fa Hrubého. O výtvarný doprovod se postaral
autor sám - plzeňské publikum ho mělo možnost
poznat jako výtvarníka na výstavě Mail-art
v Galerii města Plzně v roce 2002, kde se před-
stavil svými kresbami a kolážemi pravidelně více
než deset let odesílanými jako pohlednice na
adresu manželů Kocourkových, kteří mu na
oplátku posílají své originální  fotografie. Je po-
zoruhodné, že z těchto stovek malých umělec-
kých děl, často doplněných makarónskými
(česko-německými) texty, které nezapřou bás-
nickou licenci, se při putování mezi rakouským
Katsdorfem a Plzní  nikdy nic neztratilo!
Možná je to dáno tím, že k poště má Richard
Wall vztah zcela osobní - ve svém pestrém životě
po několik let pracoval jako listonoš. Snad také
proto přijel do Plzně v čepici s kšiltem a charak-
teristickou  taškou na kolečkách, ve které přivezl
množství knih a koláží pro své plzeňské přátele
a s taškou opětně napěchovanou svými novými
knížečkami ve sličném přebalu barvy terra puz-
zuola a několika exempláři v kůži barvy dobrého

vína rosé opět odjížděl ve směru České Budějo-
vice - Linec. Dovedu si živě představit, jak tam
svým přátelům předává dobré poselství z Plzně.

Ale kdo je vlastně Richard Wall?  Narodil se
v roce 1953 jako syn zemědělce a nádenice (pů-
vodem z jihočeského Kaplicka) v Engerwitz-
dorfu v Horních Rakousích, navštěvoval různé
školy, získal titul magistra a v současné době
vyučuje na pedagogické škole v Linci. Podnikl
mnoho cest a studijních pobytů, pravidelně jezdí
do Irska (zde sbíral látku pro svoji knihu Witt-
genstein v Irsku), do Čech (v jeho knize Kameny,
stopy, labyrinty najdeme řadu esejů a fejetonů
z českého prostředí - např. o setkání s Bohumi-
lem Hrabalem ve vesnici Rybník). Vydal řadu
básnických sbírek a objevnou studii o zapome-
nutém lineckém malíři Klemensi Broschovi. Je
znalcem české literatury, výtvarného umění a fo-
tografie (zejména mu učarovalo dílo Josefa
Sudka). Autorské čtení Richarda Walla je vždy
strhující, a ačkoliv nerozumím německy téměř
nic, jsem vždy fascinován jeho projevem, kdy 
hlas básníkův je doprovázen výraznými gesty,
mimikou a nezřídka i dupáním nebo tleskáním.
Myslím, že se mu to povedlo předvést i v Pola-
nově síni.

Václav Malina

Richard Wall - doručovatel dobrého psaní

že právě přečetl temně úpornou Berliozovu
Fantastickou symfonii. O celku, o šesti básnic-
kých pásmech shrnutých do této sbírky nemo-
hu mluvit jinak než jako o hudební skladbě.
Koneckonců i na instrumentaci slova dojde
(ale Hlaváček to není!). Onomatopoičnost tu
a tam procitá, místo od místa. Ať už v podobě
veršů tradičně sémanticko-syntakticky uspo-
řádaných, anebo v těch o něco krkolomnějších.
Myslím tím hlavně část lehce vybočující z kon-
textu a nazvanou Steskem luny srpek měsíce,
kde naše uši polechtají hláskové přesmyčky

a palindromy, hrátky. Pochvalme zřejmě nej-
kouzelnější z nich: Li Po / se opil / vůní lip... ó!
Právě pro tahle zajiskření - jak vidno - se vy-
platí číst i literární experiment, jehož hranice
se básnířka z prostoru tradičnější poetické no-
ty dotýká. 

Zcela objektivně na mě dotírá otázka. Proč
by se toto sumarizační hudební dílko nemělo
kupříkladu objevit například mezi nominace-
mi na Literu, aby se pro Západočechy vytvořil
hezký precedens? Nevidím pádné proto. 

Milan Šedivý
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Václav Havel: Audience 
v podání Jiřího Č. Ulricha a Jana Sojky

Výroční shromáždění členů KPKK a volby výboru KPKK

Klasičtí básníci X. - Surrealismus
uvádí Vladimír Novotný, recitují Blanka Hejtmánková, Kateřina
Sachrová a Václav Malina

křest básnických sbírek:

Karla Erbová: Dům plný dopisů
Luboš Vinš: Zbloudilý Mínótauros
autory a ilustrátory - Jiřího Posledního a Václava Malinu
uvádí Vladimír Novotný
hudba: Petr Vrobel (mandolína) a Alena Kozáková (kytara)
recituje Jan Andrle

Vánoční večer Jiřího Hlobila a skupiny Gutta

Připravujeme na leden:

Když se láska láskou stává
recitál Anny Maršákové a Jiřího Hlobila s hudebním doprovodem
Vašíka Greifa

1. 12. - 19.00

8. 12. - 19.00

15. 12. - 19.00

20. 12. - 19.00

8. 12. - 18.00

5. 1. - 19.00
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ALEŠ ČESAL
Narozen 1976 v Rokycanech. Studoval historii na FF
UK, založil a redigoval měsíčníky Fantastická fakta
a Fantastická fakta Plus. Od r. 2003 je studentem
antropologie a archeologie na FHS ZČU. Vydal
mj. knihy Tajemná města - Praha (2003) a Tajemná
města - Plzeň (2004). Žije v Újezdci u Přeštic.

ROMANA HRBATOVÁ
Narozena 1975 v Boskovicích. Studovala Technickou
univerzitu v Liberci a na Univerzitě v Hradci Králové
obor jazyková kultura a literatura. Pracuje jako pro-
gramátorka v textilním průmyslu. Dosud nepubliko-
vala. Žije v Brně.

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. Žije ve svém rodišti.

BOHUMIL JIRÁSEK
Narozen 1931 v Pavlíkově u Rakovníka. Od r. 1965 pů-
sobí jako bohemista na FPE ZČU v Plzni, kde trvale
žije. Vedle odborných monografií (L. Stehlík, J. Hrubý)
píše i beletrii.

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 něko-
lik knížek básní a „nápadíků“. Žije  v Horní Blatné.

PETRA MAHDALÍKOVÁ
Narozena 1979 v Praze. Maturovala na gymnáziu
v Blovicích, poté mj. krátce studovala obor Ochrana
životního prostředí na Přírodovědecké fakultě UK; od
roku 2001 je studentkou Literární akademie. Píše
povídky, publikovala v Respektu a ve sborníku Tvůr-
psa aneb Povídky bez výtky (2002).

VÁCLAV MALINA
Narozen 1950 v Plzni. Vystudoval FPE ZČU v Plzni
(učitelství pro 1. stupeň - výtvarná výchova). Je
ředitelem Galerie města Plzně, malířem, pracuje jako
učitel ZUŠ. Publikuje v odborném tisku, básně píše
příležitostně. Žije v Plzni.

LUBOMÍR MIKISEK
Narozen 1950 v Praze. Vystudoval SPŠ - obor strojí-
renství, nyní pracuje jako vedoucí technik ve státním
úřadu. Píše povídky a poezii a zúčastňuje se literár-
ních 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 bo-
hemista na FPE ZČU v Plzni. Žije v Praze.

DANUŠE PECKOVÁ
Narozena 1932 v Plzni. Pracovala v administrativě. Píše
povídky, publikovala mj. v Plzeňském večerníku, příleži-
tostně se účastnila literárních soutěží. Žije v Plzni.

MILAN ŠEDIVÝ
Narozen 1977 v Teplicích. Žije v Dubí u Teplic.
Vystudoval bohemistiku a hudební výchovu na FPE
ZČU v Plzni. Nyní pracuje jako knihovník ve svém
rodišti. Publikoval v Ason-klubu, v r. 2002 vydal sbír-
ku Po zarostlém chodníčku.

MICHAL TEJČEK
Narozen 1976 v Sokolově. Absolvoval FF Masarykovy
univerzity v Brně (historie - latina). Žije v Přešticích
a pracuje jako archivář v Klatovech. Píše básně. Získal
ocenění v řadě literárních soutěží.

HANA TOUCHOVÁ
Narozena 1976 v Plzni. Vystudovala češtinu a dějepis
na FPE ZČU v Plzni. Působí ve svém oboru. Dosud
nepublikovala. Žije v Plzni.

ONDŘEJ VACULÍK
Narozen 1954 v Praze. Prozaik a publicista. Pracoval
ve stavebnictví, po r. 1989 v redakci Literárních novin.
Od r. 1999 působí v Českém rozhlase v Plzni. Vydal
knížky Stavební deník (1990) a Jablko přešlé mrazem
(2003).

VIKTOR VIKTORA
Narozen 1942 v Plzni. Na UK vystudoval český jazyk
a dějepis, od r. 1968 působí na FPE ZČU v Plzni.
Zabývá se starší českou literaturou, věnuje se divadel-
ní kritice.

LUBOŠ VINŠ
Narozen 1959 v Blatné. V Plzni na VOŠ vystudoval
knihovnictví. Působí jako soukromý překladatel a uči-
tel angličtiny. Píše poezii i prózu. Žije ve svém rodišti.

ALENA ZEMANČÍKOVÁ
Narozena 1955 v Praze. Na DAMU vystudovala dra-
maturgii. V letech 1988-1996 byla dramaturgyní
chebského divadla, od r. 1996 redaktorkou Českého
rozhlasu v Plzni, nyní působí v Českém rozhlase
Praha, stanice Vltava. Je autorkou dramat a rozhla-
sových scénářů, publikuje v tisku.
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