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EDITORIAL 1

A pak to pøišlo.

Dana Raunerová

V minulém editorialu jsme konstato-
vali, že redakce Plže byla vyzvána k vy-
møení. To v Paøíži redakci humoristického 
týdeníku rovnou postøíleli. Také v ní bylo 
vícero redaktorù vyššího vìku, pøièemž 
nìkteøí mìli i renomé „mužù dobrých 
mravù” a nikoli náhodou jejich památku 
uctily prùvody lidí, kteøí s nimi byli du-
ševnì spøíznìni. Proè to však pøipomí-
náme? Abychom vyprávìli pøíbìh snad 
zajímavý i pro ètenáøe Plže. K pøedním 
karikaturistùm Charles Hebdo totiž patøil 
též jeden umìlec, který ve francouzské 
metropoli navštìvoval Èeské centrum, 
byl v této cizozemské baštì èeské kultu-
ry vždy vítán – a urèitì si povšiml, že je-
diný literární èasopis, který naši kulturní 
diplomaté mají k dispozici a mohou ho 
ukázat paøížským návštìvníkùm, je – Plž. 
Ano, Plzeòský literární život. V Paøíži by 
se nazýval Gastéropode, žádný Escar-
got! Název nepochybnì dùstojný. Zkus-
me si pøedstavit, že nebožtík opravdu 
vzal Plže do ruky a že se mu náš Gasté-
ropode zamlouval... 

Leè k dubnovému èíslu našeho pe-
riodika. Tentokrát v nìm nejsou texty 
žádných novopeèených laureátù (Cen 
Plže nebo Ceny Bohumila Polana), tak-
že v nìm pøipomínáme alespoò život-   
ní jubileum literátky a výtvarnice Dany 
Raunerové. Laureáti jsou laureáti, ti mají 

pøednost, a tak teprve nyní mùže dojít 

dílem na nové básnì Evy Válkové, dílem 

na ukázky z vìtší básnické sbírky Václa-

va Touchy. A také na živé aforistické 

hrátky Stanislava Bukovského, jehož 

plodnému peru zjevnì nemùže postaèo-

vat ani jeho tradièní rubrika, kterou po-

chopitelnì najdeme rovnìž v tomto Plži 

stejnì jako další pøeklady ze svìtových 

haiku nebo úvahu o tom, co ète (èili po-

zornì èetl) staroplzenecký prozaik Plze-

òan Ivo Fencl. Nemluvì o Oldøichu Ja-

notovi. Tento Plž se pohybuje i za zvukù 

šalmaje, nebo� ty si plnì zaslouží Václav 

Gruber: vydal moudrou a ètivou knihu 

Øeka. Nikoli v Plzni, proto libá melodie 

šalmaje (též xirimia, gralla èi tible) smì-

øuje do Stodu, v nìmž autor žije. Plž je 

evropský, tudíž se mùže smìle podívat 

do evropského zrcátka a v rubrice Euro-

zrcátko èíst Kateøinu Sachrovou ve fran-

couzštinì. To není vše: poètìte si v Mar-

kovi Velebném, poètìte si v Petøe Fan-

tové nebo v Janu Paurovi. 

A také v recenzích! Mnozí èeští auto-

øi si stýskají, že jejich knihy nikdo ne-

recenzuje a stýskají si právem. My se      

v Plži snažíme i recenznì „pokrýt” zápa-

doèeskou literární tvorbu a z odstupu let 

se zdá, že se to pøevážnì daøí. Snad 

jsme to nezakøikli!
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Jettatura
Václav Toucha 

TY NEPOKOJE V NÁS

jsou uklizené

jak dobøe vyválené tìsto

v díži protekèního smutku

Staèí jen pøidat

kvásek smíølivého gesta

pøiložit oheò k ohni

aby se

v rozlomené kùrce veèera

zachvìla vùnì svìtla

RÁNO

bude to v èase

jahodových prázdnin

u tebe rty z donucení

u mne lepkavá náhoda

pùlené kliky

ve dveøích nápovìdy

Slepá bába odvìkosti

zapøažená do tmy prožitkù

SÁM BUDEŠ OBDAROVÁN

aniž bys ve skøíni šramotil

daòovým pøiznáním ticha

obapolnì napìchován

ctí žalovatelné krásy

kdy pøepych

pøedchází pád

do onaèejšího svìta

odkopnutého snu

Holanovy úzkosti

Pøemístìte problém na který bod chcete

– nakonec se pøece dostane na místo,

kdy „vaše moudrost” zaène „snít”.

(Gustav Mahler Maxovi Kalbeckovi 

22. 6. 1901)

TO JSEM JÁ

sèítaný obyvatel

bezdìèné samoty

uprostøed krajiny

spásaného dechu

Jsi to ty

tuhnoucí chroust

ve zvonovinì noci

za slovo chytán svìtlem

pøi srážce vìdomí

s dobrodružnou vìèností

ŽIVOT SI PØEHRÁVÁŠ

na pùl ucha slyšeného slova

v nìmž sochy si chodí

pro smír hmoty s myšlenkou

abys v hmoždíøi èasu

tloukl vzácné koøení

let básnivì budoucích

pøistižen na prahu domu

nahostí pouštní duše

VEŠKERÁ RADOST POD KÙŽÍ

soukromá jako sama smrt

jež vìrnì navštìvuje

všechny pozùstalé – 

dlužníky krásy

i vìøitele nepochopeného štìstí

PRÙSVITY DO NEHNUTELNA

jen mraky letí blátem pochyb

stìny stínù pøed oèima – 

obojetná náruè

živoøící plytkosti

V duši svár tmy

se stínem prázdných slov

Probuzení nepøístojnou bolestí

z ubývání
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DNY PLEVELNÉ
že zadusí náš svìt?
A co plevel rukou
hlasujících o smrti
demaskované tìlesnosti myšlenky
beznadìj víry
rašící z našich hlav
korunovaných slepotou
nárokovaného strachu?

UHRANÈIVÁ CHU� UBLIŽOVAT
Vydíraná zpovìï
uchem jehly našeptaná
do výšivky davového snìní

Ukøižován znìlkou èistoty
voláš:
Bože mùj
Proè jsi jej opustil!

DNES SE MÁ JIŽNÌ
kdejaký chlupatec
Øevnivostí
nejdál dojdeš
kate pøílišné vteøiny
šmejde sesutého plotu
Pøi poradì
mocných bøemen vášnì
odvaha tì opouští
vždy náznakem
vydraženého mlna

DEFINITIVA
Úøednická slast
Toho šimlování kolem
Zblo náhod
uzavøené úèastí
na dobrodružné
smrti všech
Obloukovština
nedobytných nebes
snadný výbrus
tetelivých scén
Dobrovolný vpád
do meziskladu
steliva…

SKANDÁLNÌ ZOBECNÌNÁ VÍRA

až teprv u dna

vznášejících se vìcí

V odrané pøíslušnosti dìjin

vzývat výšky

v pøíhodné chvíli vsakovacích jam

Zdrobnìliny chudoby

Jak èeská náruè v uválené tmì

v níž døevo zapomíná

v úleku padlých stromù

se nebetyènì chvìt

TEN DOPIS JE

tragickým fragmentem krásy

svlékat se z osudu

a civìt na smrtelné cucky slov

V nádražních halách

s nìhou si zahrávat

a stínat èas hlavám louèení

kdy zasnìným kolejím

bývá smutno

V HOSPODÌ U KULATÉ BÁBY

žízeò stoly pøevrací

a nerozdané karty

chlupem dovnitø

se domáhají domáckého tepla

V omšelých kalendáøích

trhací chtíè náhody

V PELYÒKU SLIN PADÁME

vstøíc zlobì našich otcù

zajedno s drolivou hoøkostí

padlých stromù

sázených kdysi

k zpevnìní hráze

proti nicotnému okamžiku

žíznì

a hledajíce sílu svrchních vod

sklízíme jen

smetiprach svých dlaní
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V hodinì vlka
Eva Válková 

Ospalá sopka

I.
Pomalu
Vidíš modøeji
A mùžeš snít
O závojích

Tajemství mlhy
Je bez bøehù
Jenom si nepøiznat
Ostøí slz

II.
Nádhera
Nahé touhy
Dìsí
Jen ty ji konejšíš
Jemnými prsty
Oblékáš obálkami slov
V letní tmì rùží
Krví se proplétá
Øeka magmatu

Za úkrytem

Protože
Vytí duše
Nemáš slyšet
Protože
Vytí duše
Nemám slyšet
Mlèím

Mlèím ke všemu
Tak usilovnì
Že jen za svým tìlem
Èíhám
Na tebe
Na sebe
Na štìstí

A vášeò

Mì pálí

Tisíci jiskøièek

Když jsi zelektrizoval

Mou kùži

Vzpomínky na to

Co nebylo

Se mi pletou

Pod nohy

Chùze je jen

Zadržovaný pád

Pátek tøináctého

Bøitva mrazù

První kapka krve

Na listech

Cesty utíkají domù

Myšlenky k tobì

Vzdávám se tvým rukám

Svým snùm

Píseò ve snu

Ta chvíle

Páchne kyselinou

Setkání poslední

Jak sny rychle minou

Do rána s kocovinou

Na dnì šálku zbydou

Jak lógr

Všedních dní

Noèní mùra

Pøebírání šuplíkù
Všech dávných úmyslù
Drolivých motýlích køídel pøání
Písek a písek
Písmena pøíbìhù
Ve smirku tmy

Zakuklená
Líhnu se
Pøízrak pøízraku
Nejsem si jista
Kdo jsem

Hodina vlka

Zbavená
Lásek i nelásek
Náhle nahá
Jak èepel v mozku
Na kameni polštáøe
V oèích pouš�

A v saharských jeskyních
Skryté
Obrazy zahrad
Které bývaly
Mým královstvím

Jak je tìžké
Nauèit se ztrácet

xxx

Ohlazené balvany básnì
Píše
Mé smutné já
A melancholie
Ta øeka
Se kterou bojuji
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Záblesky
Živé vody
Verše
Dotyky prstù pamìti
Ve tmì pod hladinou
Jako ostruha

Bìžím
Když musím

Dlužník orgasmù

Kvìt podbøišku
Jako kráter
Hrob
Motýlù a dotykù
Laèný

A vøídlo
Živé vody
Pøinutí nohy
K tanci
K útìku

Marnému útìku
Biè touhy
Zastaví jen
Definitivní konec
Pokud je

xxx

Pod nohama
Podlahu mrtvé vody
K opøení

Záblesky hladin
Živé vody
K utopení

Topit se
V ohni slz
V ohni krve
V jiskøivosti

A nechci
Vynášet vìci ven
Ukázat rány

Žijeme v pøítmí

Ale nutkání semen
Vzklíèit
Vykvést
A èasem dojít
K jablkùm a trnkám
Uzrání
A to jen na slunci

Šebek

Nevìdìl
Že jeho strážce
Má mezery ve vzdìlání
Zvláštì v andìlském

Øítil se
Na plný plyn
Ze všech kopcù

Záøivì èervené bobule
Fialové kvìty
Zelené a žluté š�ávy
Polykal
S vývary slov
A stíny knih

A chrlil
Je pøetavené v gejzíry
Høebíky veršù

Jejich hluk
Pøekøièel
Meluzíny zoufalství
Utichající já

xxx

Dopady
Malých tragédií
Mì omývají
Jako mrtvá voda

Bìžec proti proudu
Marnì pyšný
Marnì marnivý
Za hrázemi slov

Plzeò a voda

Na dlani mìsta
Rýhy øek
Èára života
Klikatí se k Praze

A zlato kašny
Odøené
Pohledy
Prsty
Slovy
Pohladí kapky

Tady se nežízní
Ne tady ne

Pøíbìh 

V polotmì úmyslù
A zbožných pøání
Zrcátka pohledù
Otluèených 
Proudy èasu
V cukrové vatì
Denních snù
Øez jasným svìtlem
Bolesti

A kdesi na dnì pochyb
Doufání
Že i jasné svìtlo milosti

Slunce

Žijeme v pøítmí
Tedy já
Se schovávám v bezpeèí
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Chotìšovské baobaby   Sauna
Marek Velebný 

Chotìšovské baobaby
Po roce opìt zimní cesta z Plznì    

do Staòkova. Holky z loòska zase chtì- 
ly vzít na country bál. Minulý rok jsem   
jel vyzbrojen termoskami s horkým by-
linným èajem. Letos jsem na tom nebyl  
o mnoho lépe, i když akutní nachlazení 
již odeznívalo. Ale jednu termosku jsem 
si vzal. Aspoò nepršelo a nesnìžilo, jelo 
se fajn, i když jízdu potmì moc nemiluji. 
Holky mne párkrát upozornily, abych jel 
pomaleji. Možná jsem byl „happy” po ko-
deinech proti kašli. Na bále bylo míò lidí, 
skoro žádnej známej, proto jsme odjeli 
brzo. Letos tam nebyl „Džíòák” Honza 
ani „Duffy”, tak si holky nemìly s kým po-
kecat. Ale vypotil jsem se tancem dost,    
i když bych se radìji potil s nìkterou       
z holek jindy a jinak.

Na zpáteèní cestì jsme ve Stodu 
pøed pumpou vidìli policejní majáèek. Že 
by kontrolovali alkohol?, pomyslel jsem 
si. Bylo by mi to jedno a bylo by to správ-
né. Ale policista jen dirigoval dopravu. 
„Mezi Stodem a Chotìšovem je to ne-
prùjezdné. Odboète doleva, vezmìte to 
pøes Kotovice, doleva, doprava a dopra-
va,” hlásil policista.

V první ulici jsme jeli za jedním au-
tem hned doprava. Bylo mi divné, že je 
ta objížïka tak krátká, ale dostali jsme 
se jen k slepému pøíjezdu do prùmyslo-
vé zóny. Otoèili jsme to a projeli úzkým 
podjezdem pod železnicí a ve tmì kou-
kali na zablácenou „polní” cestu. Kam 
teï? Doprava nebo doleva? „Zkus to do-
leva,” øekla Zuzka. „Mnì se to nìjak ne-
zdá,” oponoval jsem a za chvilku pøibrz-
dil. Všechna auta za námi zaèala pøed-
jíždìt, tak jsem jel dál. Pak jsme vidìli 
odboèku vpravo, kam odboèovala auta 
pøed námi, tak jsme to tam také vzali. 
Jak se tady mohu vyhnout dva vozy, to 

nechápu, pomyslel jsem si a napùl jel 
jako protijedoucí po krajnici. Po chvilce 
jsme byli opìt na konci. Vtipálek by øekl: 
„Tak jsme došli, nazdar babi.” Cesta pøed 
námi konèila a ocitli jsme se pøed vraty 
nìjakého podniku, vodárny nebo slepi-
èárny, zkrátka na konci svìta. Otoèili 
jsme se a vraceli se zpìt na hlavnìjší 
cestu. „Tak proto ta šòùra protijedoucích 
aut pøed chvílí. To se všichni zase vrace-
li zpìt,” povídám si pro sebe. 

Tak jsme se napojili znova na hlav-
nìjší silnici. Vypadá to vše nìjak tajem-
nì, až mysticky. Pustá zimní potemnìlá 
krajina Sudet blízko Plznì. Osvìtlené ho-
lé stromy po okrajích promrzlé vozovky 
se po našem prùjezdu opìt noøí do tmy. 
Poskakujeme s vozem po vesnickém 
asfaltu a od kol nám odlétává štìrk. 
Osvìtlené vìtve stromù mi v myšlenkách 
pøipadají jako fantaskní baobaby z Ma-
dagaskaru, i když tamty by byly mno-
honásobnì vyšší. „Hele, támhle je nìja-
ká vesnice,” øíká Zuzka. Opravdu Koto-
vice. Projedeme jejím centrem a hned 
vidím ceduli, že doprava je to na Plzeò. 
Pøipadá mi to, jako když jsem se jednou 
v noci vracel z výletu na hrad v Horšov-
ském Týnu a vzal jsem to pøes Èeèovice, 
kde se také konal country bál. Vlastnì 
jsem mìl skoro pravdu, ale tamto bylo 
spíš mezi Holýšovem a Staòkovem. 

Ale stejnì jsem si na pusté noèní 
silnici na cestì mezi vesnicemi pøipadal 
jako na expedici Hanzelky a Zikmunda. 
Takže s tìmi africkými baobaby jsem ve 
fantazii nebyl až tak daleko. Ale byl jsem 
rád, že mùj pan „Mopadži” Daihatsu je-
de a nerad bych øešil o pùlnoci v ztem-
nìlé pustinì pøed Chotìšovem nìja-     
ký problém. Afrika, baobaby, exotika. 
Tam by bylo aspoò teplo a domorodky     
s odhalenýma òadrama, zasnil jsem se. 
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kou ještì jsou, abych to sem nenesl zby-
teènì, øekl jsem si. Rychle jsem se svlékl 
a opásán zeleným prostìradlem jsem 
nakoukl do sauny a odpoèívárny, ale 
holky jsem nevidìl. Bez brýlí je to horší, 
ale kdo je holka èi kluk ještì rozeznám. 
Tak si oblékám triko, trenýrky a odchá-
zím s lahví pøedražené vody se ztrapnit 
na posilovací stroje. Nejdøív obcházím 
místnost, jenže špinavou blondýnku Zuz-
ku nevidím. Po témìø hodinì snažení od-
cházím radìji do sauny. Znovu nakouknu 
do odpoèívárny. „Hele, Marek,” zaslech-
nu od holek vzadu, když na mne mávají. 
Zuzka si s kamarádkou pøipíjí sklenkami 
vína. No ty umí žít, pomyslím si. Zeptám 
se: „Zuzko, jdu teï do sauny, budete tu 
ještì? Abyste mi neutekly.” Ležím na 
horní øadì. Pøichází pár holek, špitají si. 
Když si po ochlazení sednu do druhého 
rohu, za chvíli se kolem mne protáhne 
Zuzka s kamarádkou a øíká, že jim pak 
mám donést vìci do odpoèívárny. Já ji 
bez brýlí nepoznal. Po chvíli odnáším 
sukni a rukavice, které nechaly u mne    
v autì po návratu z country bálu. Holky   
v odpoèívárnì ještì zùstávají.

Na sociální sí� napíšu malý status 
ohlednì svých víkendových pohybových 
aktivit a dodávám, že návštìvu Fitness   
a sauny jsem neplánoval, ale mìl jsem 
tam schùzku. Nevlastní sestra to komen-
tuje, že to je „nadìjné”, ta schùzka v sau-
nì. Doplòuji, že jsem tam šel vrátit hol-
kám sukni, co si u mne nechaly v autì. 
Sestra kontruje, že teï je mùj status    
ještì zajímavìjší. Já vím, ono to vypa- 
dá opravdu nadìjnì, že mám schùzku     
v saunì a zapomenutá suknì v autì     
by mohla ve fantazii znamenat nìjaký 
vášnivý erotický zážitek „poamericku” na 
zadních sedadlech, po kterém by roz-
toužená Zuzka v orgiastické roztržitosti   
si u mne zapomnìla sukni, možná i kal-
hotky. Ale vysvìtlujte ségøe, že je to bo-
hužel úplnì jinak. Že jsem spíš Zuzce 
pro smích a o dotecích a sexu si mohu 
od ní i jiných nechat jen zdát. 

Zuzku s Kamèou jsem vidìl jen v sau-  
nì a stejnì se furt cudnì schovávaly do 
prostìradel. Uf, to je život. S tímhle pla-
tem se èlovìk podívá akorát tak na trhy 
do Rokycan. Jenom múza Lucia z Po-
pradu se v saunì nestydìla, ale ta mìla 
oèi jen pro kamaráda Palka. S ním by šla 
i na konec svìta.

Ani jsem nepouštìl rádio a s holkami 
jsme pozorovali tajemnou magii vìtví 
obepínajících silnici. A už tu je Chotì-  
šov. Od Stodu jely kamiony, tak už to   
asi zprovoznili. Nevím. Na holky už ne-
zabíralo moje vzpomínání na filmový 
kompars ve zdejším klášteøe z natáèení 
s Pierrem Richardem. Tuto historku sly-
šely ode mne loni. Za Sulkovem jsem na 
pøivadìèi trochu šlápl na plyn. Ne že 
bych mìl nìco proti romantické tajem- 
né pøedstavì osvícených stromù na ven-
kovské silnici, ale možná by bylo lepší 
pøíštì jet v jiné sestavì a pøedevším v lé-
tì. Nebo aspoò v pøedstavách po Africe 
mezi baobaby a nahými domorodkami.

Sauna

V rozzáøeném sobotním odpoledni 
stoupám do kopce nad Rokycany. Na 
trochu zasnìžené štìrkové cestì pod 
rozhlednou opatrnì našlapuji v tenis-
kách. Pevnìjší horskou obuv jsem ne-
chal radìji doma, nemìl bych v ní cit pøi 
øízení. Když pøemítám, zda mi plechová 
silueta rozhledny Kotel pøipomíná víc od-
palovací rampu mimozemských vesmír-
ných korábù pro zásobování èerveného 
trpaslíka nebo nìco jiného, pípne mi 
esemeska od holek: Ahoj, budeme do 
pìti ve Fitness galerii Slovany v saunì, 
mùžeš nám pøinést ty zapomenuté vìci? 
Snad to stihnu. Ne že by se mi do fitka 
chtìlo. Ráno jsem si byl zaplavat a teï 
jdu na tu rozhlednu, ale stavím se doma 
pro cvièební potøeby a k tomu pøibalím 
zapomenutou sukni a rukavice pro holky. 

Do fitka jsem nakonec dorazil pøed 
pùl pátou. Jestlipak tu Zuzka s kamarád-
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Od køeèka po konì
Dana Raunerová 

Co je nemožné a odmítané, stává se 

zcela bìžným a milovaným, když pøijde 

dítì. Až dcéreèka nám naplnila náruè, 

byt a myšlenky chlupy, bobky, èenichy, 

vousky, loužemi a vùnìmi netradièních 

kvalit a víceménì nás donutila k posu-

nutí priorit, souèasnì s poznáním tuše-

ného. Toho, jak ohromná je láska sálající 

z drobouèkých i vyklenutých hrudníkù 

tìch na tisíc zpùsobù krásných, ale v zá-

vislosti na èlovìku zdánlivì bezbranných 

bytostí – zvíøat, a to nezávisle na jejich 

velikosti, rodu, tvaru, pohlaví, pùvodu. 

Malí nebo velcí! Mají v sobì èisto, pøí-

moèaro, upøímno, štìdro a oddano, po-

kud narazí na vhodný protìjšek. 

Vesmìs z toho vyplývá: Láska jako 

trám!

Zástupci mnohých druhù a èeledí žili  

i s námi. Od køeèíkù džungarských pøes 

myši, krysy, morèata a králíky, co všichni 

byli nejdøív kluci a pak zase holky a z to-

ho zmatku porodily spousty malých chlu-

patých, okatých, ušatých dìtièek, aniž by 

prozradili, kdo z nich jsou matièky a kdo 

tatíèkové a následnì kdo dcerunky, kdo 

synáèkové… až po… No, nechci pøed-

bíhat!

Mezi tìmi zmínìnými, které jsme ví-

tali na svìt v pøedsíni a následnì i v díl-

nì-ložnici (kam se stìhovala z oèí ná-

vštìv jejich doupata). Tedy: spojení díl-

na-ložnice neberte jako výraz sexuální 

úchylky, ale jen nedostatku zvláštního 

prostoru pro obojí izolovanì. Tak zpát- 

ky: mezi tìmi zmínìnými se mi nezapo-

menutelnì zapsala jednovajeèná dvoj-

èátka zakrslých králíkù, ozdobená vždy 

jen polovinou bílého proužku na huòa-

tých krècích, jako když rozstøihneš bílou 

kožešinovou obruè límeèku na dva chlu-

paté pùlkruhy. Ty mìli oba králièí sou-

rozenci každý kolem té opaèné pùlky 

krku na svých prachovì šedých overál-

cích. Když se pøitulili, slepily se pùlkrouž-

ky v jeden bílý labutìnkový náhrdelník   

a ten je na chvíli zase spojil, scelil v jed-

nu malou, ale dokonalou dušièku – dva  

v jednom – a pumpièky srdcí o velikosti 

pìtníkù pracovaly synchronnì. Vzpomí-

nání na tìch pár deka bezbranné roz-

koše zabolí a džber slz se rozšplíchá, krk 

stáhne èerná guma ustøižená z duše ro-

dinného bicyklu a pusa soutìží s oboèím 

o výmluvnìjší bolavý škleb. Dali jsme je 

totiž jako jediné zrozence v naší péèi do 

vitríny Zverimexu. Zdálo se, že není zby-

tí. Jen doufám, že šli do svìta pùlkrou-

žek na pùlkroužku spoleènì. 

No… To dvì morèecí sleèinky žily 

pìknì pospolu a svobodnì, nedbaje hra-

nic. Teplou pùlku roku jim totiž patøila ce-

lá višòovka, kde s námi sdílely zahradu   

a chatu, poté co si pùl roku plískanic le-

bedily v bednì velikostí se blížící naší 

manželské posteli, no, kde jinde, než za-

se v útrobách našeho tehdejšího mìst-

ského bytu. Pùl roku jsme jim dávali svo-

bodu v jakémsi nepøiznaném doufání,   

že odejdou v pravý èas. Kydání v ložnici 

mìlo i své výhody, to ano, tøeba… bylo 

to po ruce, ale… pøece jen. 

Na zahradì tak hospodaøily ve svém 

døevìném domeèku bez omezení, jen jim 

dát bílé zástìrky s krajkou, prachovky do 

delikátních tlapìnek s prùsvitnými dráp-

ky… a muškáty na parapítky oken. 

Sousedèiny sazenice salátu byly tak 

dostupné a sousedovy kedlubnièky se 

tak nìjak prostopášnì nabízely samy. 



9

èích na oknech. Spolu s nimi se osvìd-

èily jako „živé záclony”. 

Zákoutí našeho pozemku, která by se 

dala definovat jako brajgl z pohledu hos-

podáøù, kteøí mají pøehled o naklonìní 

každé vìtvièky milované tùje, anebo po-

výšit tajuplným historickým zemìpisným 

pojmem na zemì neprobádané „hic sunt 

leones” – zde jsou lvi! Tato zákoutí jsou 

posledním úkrytem pro všelikou drobo�  

a žoužel. Jsou doma v haldách kamenù, 

døíví a pod štosy cihel, na kopcích ještì 

nerozvezené ornice zarostlé pralesem 

trav a plevelù. Žijí tu generace rozkošnì 

okatých myšek a skokanù a sem tam ro-

puška, tudle slepýš, támdle ještìøièka     

a bùhví, co ještì uniklo našim zrakùm!

Sváteènì pøifuní i ježèí adolescent. 

Má rád hru na kaštánek a na klubíèko      

a na prasátko. Na dlani se uvolní a stu-

deným èerným vlhkým èenichem s ry-

páèkem mi dává neopakovatelné pidi-

pusinky do ohybu palce. 

Jsem nekoneènì a napoøád zamilo-

vaná… do všech. Do ježèích bodlin, do 

žabích studených nožièek na mé dlani, 

do teplých bochánkù bøíšek vší té žou-

žele, do vykulenì rozzáøených oèièek 

myší, do vlhkých nozdøièek ježèího ry-

páèku.

Jmenuje se Toník – vlastník toho 

zvìdavého razítka. Tak jako „mùj” první 

ježek, kterého jsem pøed lety v únoru na-

šla mrznout na cestì mìstského parku. 

I dneska už je zamrzlo a on se za-

toulal od rodiny, která by mu dala ty nej-

lepší instrukce na pøežití.

Bodlinky v pohotovosti, pøipraven na 

všechno – ústup, obranu i útok, bude-li 

tøeba.

Prodírám se notovou osnovou z ba-

bího léta, která si pøivlastnila celou past-

vinu, s notami zmrzlé krupice mlhy na 

spadnutí: c, d, e, f, g, a, h, c, c, h, a, g, f, 

Plnily jim rozzáøené bubliny tváøí k prask-

nutí. Zdraví a kondice Majdy a Monèi se 

zocelovaly. Naše sousedské vztahy byly 

provìøovány. 

Nacpat se nadoraz = cíl dne, cíl ži-

votní. 

Pak si poválet kulaté prdky ze svahu 

zahrady, a když se nezarazily o živý plot, 

vcucl je první lívanec slunce. Tam si pro-

høívaly pumlíèe bøíšek, a jen co žaloudek 

vydal první škrundnutí, zase hajdy na 

prùzkum záhonù v okruhu svým polomì-

rem hodném morèecích dam-hrdinek.    

A pak to pøišlo.

Jednu si k veèeøi pøisvojila kuna v hlu-

boké noci a druhou ke hrám sousedo- 

vic Seb za bílého dne. Zhasnuly stateè-

nì, syté, se sluncem a hvìzdami v duši, 

oèích i nad hlavou. Doufám, že se na 

nás za tu svobodu se vším všudy ne-

zlobí.

No a pak Barèa, malý pes. A Stývek, 

velký pes. 

A pak už jen kùò, kùò, kùò a kùò...    

a mezitím za plotem srnky a koloušci, ta-

ky obèas dvojèata, a tutam zajíc hrdina  

a civilizací ušetøená koroptví rodinka.

Na terase pobíhají koèky Mici, Fábi, 

Knedlík. Všechny tøi jsou krmené nad po-

mìry, aby sádlo vedle probìhlé kastrace 

utlumilo jejich zbylé, ale nemalé lovec- 

ké choutky. Své ví ptaèí nováèci, kterých 

vítá zahrada i zmínìná trojice s napì- 

tím každý rok desítky. A tak alespoò ve 

dnech, kdy se mùžeš o mrazivý vzduch 

opøít a vyzáblé prsty plotù trèí k ledové 

obloze a škrábou o ní svými bílými drá-

py, nehty s blýskavou dekorací prosebnì 

a v doufání, že se proškrábou k teplíè-

ku... jen prstíèky vstrèíme a hned zase 

pùjdeme… tak v takovém èase máme    

z té veselé, teï trochu pøitloustlé trojice 

lacinou dekoraci mezi kytkami v kvìtiná-
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Pøipomíná plochá hladká tìla delfínù 
ten krk, høbety kaprù… je ale poddajný   
a teplý, vlahý vloèkami a voòavý po vìtru 
a senu a prostì po koni, voòavý tak, ja-
ko bývá domov. Nevidím, co tomu mé-
mu poèínání øíká kùò sám, Merlin nebo 
Genor nebo Hanika nebo Haluška…

Jeho hlavu mám vysoko nad tou 
svou. Drží trpìlivì. Obejmu i jeho ple- 
ce, podrbu ho v høívì, v uších i za ušima 
a nakonec si vynutím dlouhý polibek je-
ho semišové huby. 

Zafuní si potichu, spíš povzdechne – 
ach jo, ty ženský! Vydrž! Pak trochu za-
frká, zabrblá a už se ve zlomeèku vteøiny 
toèí na místì!

Akce! 

Pìt metrákù v pohybu a podaøilo se 
nesrazit mì na zem a zadusat do ní       
v rámci hry, do smìsi bláta se snìhem! 

Pastvina dostává dùraznou reflexní 
masáž kopyty, aby vìdìla!!!

Pìt metrákù a nohy baletek! 

Místo piškotù kopyta (šlápnutí ti zdvoj-
násobí poèet kostí v nártu)! 

Membrány poryvù vichru jsou jedna 
za druhou protrhávány jejich bìhem. 
Zbláznìnì jiskøivý vzduch se rozestupu-
je, poddá se té síle. Lepenice snìhu, hlí-
ny a drnù lítá nad hlavu a lape a zase 
odhazuje všemi smìry skromné zásvity 
slunce, které matnì, rozdrobenì (samo 
slunce jako by bylo jen zlatá krupice) 
propadávají, sypou se na nás s chume-
lenicí.

Struny té hluboce podzimní harfy se 
divoce trhají, jak kùò pøeskakuje do cva-
lu. 

Páska na konci pastviny ho ale za-
brzdí a vrací domù. 

A já mu posílám vzkaz: Cválej a le�    
i za mì, až k cíli!

K cíli v nekoneènu!

K cíli nadosah!

K cíli ve mnì.

e, d, c… Øítí se pøes ní a kolmo sviští 

první vloèky západ – východ a brnkají na 

ty zkøehlé pavuèiny jak na struny cim-

bálu, stržené harfy, ztracených houslí... 

doremifasollasido – dosilasolfamiredo.        

I mnì omotávají nohy ještì nezpøetrha-

ná a haldami snìhu nezasypaná babí 

vlákna, klopýtám o nì a zmodralé zkøeh-

lé plátky mých uší opatrnì nabírají zbor-

cené harfy tón. Kdyby zadula valdhorna, 

tak by snad upadly jako modré okvìtní 

plátky kakostu.

Krystaly mlžných not, ti zmožení akro-
bati se pouští a padají do záchranné sí-
tì pøemrzlých stébel louky a já hledám  
to pravé místo na pøezimování ježèího 
klouèka Toníèka… nìkde v závìtøí, pod 
velehromadou tlející trávy, shrabané       
a zapomenuté, protože ji už nestihli ko-
nì promìnit na bìh, vítr v høívì a koblíž-
ky. Toník mi zatím zaklubený do kaštán-
ku dìlá akupresuru dlanì. Tady v tom 
kyprém pohoøí má nadìji zaspat horší 
èasy, zakrytý duchnou navlhlého listí      
s vùní po houbách… a dneska už i bílým 
bochanem many nebeské. Poslední èer-
vík, poslední koøínek, trochu pomlaská-
vání, oèi se klíží i žížalám a èas se plíží, 
zastavuje, zamrzá ledovou møíží… stmí-
vá se, ticho, ticho, kraj je bez hlesu... je-
žek spí, kdo ho vzbudí… toho sní? Tak 
pa a dobrou noc a zimu a pryè odtud!

To je chvíle na velká objetí mohut-
ných a ladných krkù koní, na chvíli na-
šich. 

Jedny ruce nestaèí. Na nì mám obì 
ruce krátký. Nestaèí dohladit, dodrbat, 
doobjímat ty hebké, teple tepající šíje, 
pružné a pevné zároveò. 

A neodtrhnout více!!!

Láska…………!!! 

Ruce mám vzpažené a horkotìžko 
zvládám to absolutní objetí koòského 
krku, høívy…
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Bùh ten, kdo za to mùže, že jsme takoví, jací jsme

Církev organizace mající monopol na nadpøirozeno a zázraky

Spravedlnost hodnota natrvalo promìnlivá

Svoboda kritizovat lze, co napravovat nelze

Závist požadavek, aby pravidla platila pro všechny stejnì

Demokracie vláda jednìch ve prospìch tìch; ostatním co zbyde

Komunismus škodlivá ideologie, mìl v programu zrušit peníze

Socialismus s penìzi problém nemìl, zato s lidskou tváøí

Diktatura nutnost držet krok s módou, povinnost nevyboèovat

Humanita bombardování bez jakékoliv nenávisti pumami lásky

Peníze sbìratelstvím tìchto grafických listù zvyšujeme svou hodnotu

Pùjèka umožòuje žít dlužníkùm hned, vìøitelùm užívat si potom

Lichva obzvláš� výhodné pùjèování

Danì ty být musí, jen a� je druzí platí

Daòový ráj pro nìkoho ráj už na zemi, ostatní v nìm mohou žít až po smrti 

Inflace podmínka rùstu, úspory pøi ní však spíš zakròují

Rùst podmínka stability, aè žádný strom neroste do nebe

Právník ten, kdo zamezuje zlovolnému prùchodu práva

Zlodìj ten, kdo krade a nechá se pøi tom chytit

Policie pomáhá a chrání, kdo jezdí rychle, toho honí

Byrokrat ten nám pomáhá pomocí formuláøù a razítek pøekonávat bariéry

Politik ten, kdo má druhé rád víc než sám sebe

Volby hledej, jak v té pohádce, tu pravou mezi samými zlatovláskami

Strana uskupení lidumilù, kteøí se chtìjí starat o druhé

Pravdoláskaø zuøivý vyznavaè lásky k bližnímu

Restituce vráceno musí být, co bylo ukradeno i co bylo nakradeno

Subsidiarita o èem lze rozhodovat v Bruselu, nelze rozhodovat v obci

Stát vlast politikù a úøedníkù, mìlo jich být jen trochu, a i naše vlast

Evropa nevelký ostrov Velká Británie s kusem severozápadní Asie

Škola tam se lze všemu nauèit, aby se pak už nemuselo myslet

Fachidiot vzdìlanec, který neumí nakupovat a nevyzná se v ženách

Umìní umìní není nìco vytvoøit, umìní je to prodat

Kultura keramika a pohøbívání, dnes èínské hrnce a rozptylové louèky

Multikulturalismus kulturní rùznorodost, jinak to dìlají divoši a jinak misionáøi

Penzista starý èlovìk, který dostává na živobytí dùchodek

Stanislav Bukovský

Nauèný slovník nejvybranìjších slov

PLŽ SMAJLÍK
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Iniciaèní pouti Gruberova poutníka

Vladimír Novotný 

Nikdy nám není dáno vstoupit do 
stejné øeky a toto starodávné rèení se dá 
sice nepøímo, leè prùkaznì doložit rov-
nìž v pøípadì nejnovìjší prozaické kni-
hy Václava Grubera, zvláštì když jí autor 
vtiskl název vskutku emblematický, to-
tiž: Øeka (Miroslav Klepáèek – Sursum, 
2015). Pochopitelnì by bylo možné na-
lézt a nalézat èetné filiace mezi touto 
prózou a dalšími, ostatními a jinými au-
torovými tituly, leè tyto podobnosti ne-
jsou nikterak smìrodatné a pøedevším 
málo o nìèem vypovídají. Mnohem pod-
statnìjší je jiná skuteènost, do níž se 
zakrátko analyticky ponoøíme a jež nepo-
znamenává jenom inovovanou žánro-
vou strukturu prozaikova vyprávìní, ný-
brž vypovídá o zcela zásadním tvùrèím 
posunu Gruberova beletristického psaní. 
Alespoò tady a teï.

Se zámìrnou nadsázkou, která je prá-
vì tak obecná jako konkrétní a v obou 
pøípadech je zcela na místì, lze konsta-
tovat, že valná vìtšina spisovatelových 
prací doposud nijak výraznì nevyboèo-
vala ze žánrového i myšlenkového roz-
pìtí tzv. empirického románu èi empiric-
ky ba konvenènì situovaného pøíbìhu.  
V jeho Øece – ano, platí a vìzme, že „øe-
ka je jako pøíbìh”, ano, touto zaklínaè-
skou formulací se knížka poèíná – však 
dochází k výrazné promìnì autorského 
vypravìèského postoje a v souladu s ter-
minologií Daniely Hodrové a zahraniè-
ních literárních teoretikù mùžeme spiso-
vatelovu Øeku jednoznaènì oznaèit za 
iniciaèní text. Arciže literární iniciaèní 
text. Z tohoto ladìní a ražení knihy neje-
nom mohou, ale by i mìly vycházet veš-
keré variantní interpretace daného Gru-
berova „pøíbìhu”. V opaèném pøípadì by-

chom byli svìdky znaènì bolestného ète-
náøského nedorozumìní a ještì bolest-
nìjšího ba neprominutelného kritického 
neporozumìní.

Jistìže je možné hned na zaèátku 
vznést námitku: copak úvodní pasáže 
Gruberovy prózy nejsou empirické, a to 
témìø pøíkladnì? Jsou, arciže jsou, leè 
jednak to je pouze daò narativní kon-
venci, jednak vyznívají v prvé øadì jako 
svého druhu vstupenka do následující- 
ho „iniciaèního” dìní, které v textu zaèíná  
až o nìco pozdìji. Jakoby ve skuteènos-
ti, jakoby ve snìní. Také v nìm je sice ví-
ce než habadìj nejrùznìjších konkrét-
ních reálií, ty však nabývají na rozdíl od 
úvodních partií stále víc a víc jiného, pa-
ralelního významu, a to pøesnì v duchu 
pradávného nadèasového poznání, že 
„co je nahoøe, to je i dole”. Autorovo vylí-
èení zprvu zdánlivì rutinního putování  
po øece je z dìjového hlediska natolik 
jednoduché, neenigmatické, až by jaké-
koli tzv. pragmatické pøevyprávìní mo-
hlo být trestuhodnì zavádìjící. Pohøíchu 
i bude. Mnohem závažnìjší než to, co  
se v této knížce odehrává a líèí, je to, co 
dìje a vjemy znamenají, jak pøesvìdèi-
vì cosi napovídají, jaký to vše má smy- 
sl a k èemu kompoziènì strmý pøíbìh 
smìøuje. Až zaèíná být svým zpùsobem 
pro prozíravou mysl nakonec daleko 
zjevnìjší to, co je „nahoøe”, než to, co je 
taktéž „dole”.

Nejde tady pouze o iniciaèní pou�, 
nýbrž také o pomìrnì pøedèasnou, nic-
ménì nezbytnou životní rekapitulaci sui 
generis, vyplývající z duchovní potøeby 
urèitého ohlédnutí èi bilancování, což by 
dozajista odkazovalo k žánrové poloze 
tzv. psychologické prózy. Leè tato poloha 
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v autorovì pøíbìhu z valné vìtšiny není 
pøítomna: psychologizování tu neobstojí, 
nebo� kardinální úlohu tu sehrává urèitá 
priorita pouèeného fenomenologického 
myšlení a s tím spojený dùraz na èetné 
fenomény filosofického poznání, zvláštì 
pak na vùli k èinu a v neposlední øadì též 
na vùli k zralému tøíbení myšlenkových 
postojù. Gruberùv protagonista je pøitom 
na tuto iniciaèní pou� vyslán jako kdyby  
z rozmaru náhody, možná dokonce i proti 
svým pøáním. Až „na øece” pøestává uva-
žovat výluènì racionálnì, nebo� je, nic 
zprvu netušící, vržen napospas do ira-
cionálnì se promìòujícího svìta. Potom 
již pou� nastává zcela nezdánlivì a dí- 
ky tomu se autorùv alter ego postupnì 
pøetváøí v poutníka, kterému je uloženo   
a i on sám sobì si ukládá jako pokyn 
shùry (shùry tady filosoficky znamená     
i zdola) tyto pouti podstoupit. Z pobytu 
na øece se stává pou� po øece (a poté  
za ni), z prachobyèejného relaxujícího 
„pobytníka” dochází bìhem parabolické-
ho vyprávìní k transformaci v reflektují-
cího poutníka. A øeka? Právì ta se stává 
vstupním dìjištìm rozvíjejícího se inici-
aèního pøíbìhu.

Spisovatelùv Jan nejprve totiž (pøes 
všechny své životní zkušenosti) nepo-
støehne, že se znenadání octl nikoli na 
banální dovolené u øeky, „na vodì”, nýbrž 
na pouti, na niž se vydává jako adept, 
žák, uèeò, bytost hledající a tápající. Zá-
hy se setkává s èlovìkem, který si po-
èíná a promlouvá jako Mistr a který mu 
podává pomocnou ruku a stává se jeho 
prùvodcem pøi zkouškách. Ty jsou opìt 
„nahoøe i dole”: profánní i sakrální, stej-
nì tak fyzické jako metafyzické. Pak do 
dìje èi bìhem dìje pøicházejí na scénu   
i další prùvodci, shodou okolností ten-
tokrát prùvodkynì, právì tak vìdoucí        
a vidoucí – a pod jejich skoro èarovným 
nebo i èarodìjnickým dohledem poté  

Jan vìdomì právì tak jak skoro nevì-
domì podstupuje jednu zkoušku za 
druhou: nezùstává u iniciaèní zkoušky 
vodou bìhem plavby po øece, nastávají   
i další pøelomové okamžiky: zkouška 
vìtrem a poté zkouška eruptivní energií, 
zøejmì ohnìm.  A øeka, zprvu živel moc-
ný a vlídný, se pøed jeho oèima promì-
òuje tu ve zlého hada, tu v mytického 
Urobora, který svým zpùsobem ztìles-
òuje znièující entropii všehomíra. Však   
o tom pøed nìkolika lety napsal úžasnou 
prózu Vojtìch Nìmec! Je ale nutno pu-
tovat dál a jinam, inspirovat se Jungem    
i Castanedou, zaplatit svým  fyziologic-
kým èasem za vìdìní spojené s pozná-
váním èasu kosmogonického a estetic-
kého.

Hrdina se musí na cestì vyrovnávat   
s nìkolika pozemskými živly. Èiní tak si-
ce spíše intuitivnì a instinktivnì než po-
slušen rozumových hnutí mysli, posilu-  
je ho však i náhlé niterné poznání, že 
„všichni, na které myslíš, jdou s tebou”, 
navíc putuje s vìdomím, že když každá 
cesta vede ke svému konci, má èlovìk 
být posléze schopen onen konec rozpoz-
nat. Novodobí filosofové pøirozenì na-
mítnou, že cesta nekonèí nikdy, dokud 
není dokonáno, zde se však pohybuje-
me v hájemství beletrie a nadèasové 
myšlenky sem pronikají vždy až v oka-
mžiku vykonané iniciaèní zkoušky. Snad 
jsou v Gruberovì podání skuteènì vyko-
nané. Nìkteré protagonistovy poznatky 
pøicházejí ve snu a stávají se svébytný-
mi vyznavaèskými smìrovkami hrdinova 
myšlení: „Všechno, co mùžeš zmìnit, je 
uvnitø. – Jediné, co opravdu mùžeš zmì-
nit, jsou tvoje myšlenky. – Jediný, které-
ho doopravdy mùžeš zmìnit, jsi ty. – 
Jediný, který doopravdy mùže zmìnit 
tebe, jsi ty.”

Snad smíme prozradit, že v zdánlivì 
závìreèném stadiu iniciaèní cesty stane 
Gruberùv Jan pøed propastí, leè ouha: ta 
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Dnes nebo nikdy 
- Aujourd’hui ou jamais

Kateøina Sachrová

Dnes nebo nikdy

Dnes nebo nikdy 

smoèíme ústa v moku vzpomínek

na zašlé èasy mládí

Dnes nebo nikdy

zakopeme váleènou sekeru

pod povrch našich srdcí

Dnes nebo nikdy

sundáme masku klauna

a v rytmu marsejézy vtanèíme

do š�astnìjších dní

Dnes nebo nikdy

rozmotáme zauzlený provaz citù

Dnes nebo nikdy

pøitáhneme otìže osudu

a zaèneme koneènì žít

Aujourd’hui ou jamais

Aujourd’hui ou jamais

on trempe la bouche dans la boisson de souvenirs

des temps perdus de la jeunesse

Aujourd’hui ou jamais

on enterre la hache de guerre

sous la surface de nos coeurs

Aujourd’hui ou jamais

on enlève le masque du clown

et au rythme de la Marseillaise on danse

vers les jours plus heureux

Aujourd’hui ou jamais

on tranche le noeud gordien de nos sentiments

Aujourd’hui ou jamais

on serre la bride du destin

et enfin on commence à vivre

ponìvadž o nìèem podobném vìru „ne-
existuje žádné sdìlení” èili nìjaké iracio-
nální prohlédnutí. Jsou tu jen rozumáø-
ské zábrany a zákazy. S jakým kritickým 
verdiktem však mùžeme pøijít pøi hodno-
cení této prózy? S despektem k superla-
tivùm èi elativùm neøíkejme, že toto je 
evidentní vyvrcholení dosavadní literární 
cesty a dráhy Václava Grubera. Radìji     
i jemu pøejme, aby ještì nìkdy napsal 
tak literárnì nenápadnì hypnotickou a fi-
losoficky nápadnì prozíravou prózu, ja-
kou je jeho románová novela Øeka.

propast, která na nìho náhle èíhá ze 
všech stran, pøece tkví pouze v jeho 
mysli. Teprve tehdy a tam dospívá k po-
chopení, že jeho pozemská existence si 
po všech životodárných dotycích s iracio-
nálnem zaslouží jako by znát víc svìtù   
a jako by žít více svìtù. Cesta se však 
vrací ke svému poèátku, a proto umož-
òuje hrdinovi stanout pøed poslední 
zkouškou, pøed níž nevìdomky uprchl:  
to je zkouška živlem zemì, živlem živo-
ta, živlem naší mentální a spoleèensko-
rodinné existence. A víc neprozrazujme, 
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Jak cálovali keš
Oldøich Janota

Je to k nevíøe, milý ètenáøi, ale tenhle 
pøíbìh se opravdu nikdy nestal. Vypadá 
pøitom tak skuteènì, a pøece se fakt ne-
stal. Jsou prostì vìci mezi nebem a ze-
mí.

Zaèalo to tenkrát, když mùj dìdek      
s vaším pásli v nebi prasata.

„Holenku, na tohle nás nenachytáš,” 
usmíváte se pod fousy. „To známe z po-
hádky, jak na tohle pan král zvolal: ‚To je 
lež!’ a prohrál tak sázku s vypravìèem. 
Jen pokraèuj pìknì dál, tohle se dojista 
stalo!” 

Máte pravdu. Ono se to stalo, když 
mùj dìdek šel s vaším ke kadeønici ne-
chat si udìlat blond pøeliv a pak na orto-
doncii pro nový rovnátka. Dobrý? Dobrý. 

Jenže co se nestalo. Jak vycházej    
z chalupy, zastaví je chlápek v takovém 
zeleném hacafráèku, že jde vybírat vod-
né – stoèné. Ona jim totiž kolem chalu-
py tekla bystøina z nedalekého Èerného 
hvozdu. 

„Chachá,” voláte, „jakpakže co se ne-
stalo? To se jistì stalo, vodné – stoèné 
chodí i k nám chlápci v zelených haca-
fráècích vybírat co každý ètvrtok!” 

Dìdci mrmlali, že toho roku neupili    
z potoka víc než pìt hrneèkù, a hacafrá-
èek na to dy� jó, v pohodì, ale hned jim 
vrazil pod nos faktùru: „A èo korytné?  
Èo údržba øíèního rozvodí? A provoz 
mrakù? To nestojí niè? A dìpéhá budì 
platit gdo?” Slovem za tìch pìt hrneèkù 
jim úètovali pajcku, ale za pøístavné vod-
ní služby dlužili dìdci hacafráèkovi me-
ga.

Nezbylo jim než zacálovat keš rybí-
ma šupinkama, ušetøenýma pùvodnì na 
kadeønici a ortodoncii, a vyrazili dál. Sot-

va ale ušli pár krokù, kde se vzala, tu   
se vzala, stála pøed nimi panenka. Holka 
krev a mlíko, poudám, ta mìla nejmíò 
pìtky!

Dìdci, to se ví, se hned naèepejøili, 

jenže štramanda na nì zvostra: „Du       

k vám vybírat za minulej kvartál vodné – 

skoèné!”

„Chraò Pánbù, skoèné!” zdìsili se 

dìdci, „jakýpak my skoèný, na trdlovaè-

ky musej za mladšíma!” volali celí zce-

penìlí, jen brady se jim tøásly.

„Za trdlovaèky vám seniorùm neúè-

tujem,” pousmála se ta panenka, taková 

maková, „ale co vanutí vìtru? Co otáèe-

ní zemìkoule? Co celosvìtový hyb?”     

A ukázala jim vyúètování, kde v kolonce 

„skoèné” byla opravdu nula, zato v ko-

lonce celosvìtový hyb, èlenìné na vše-

možné druhy hybu u nich v chaloupce, 

vèetnì práskání dveøí v prùvanu, bylo ve 

výsledných èástkách nul požehnanì.

Chtì nechtì dìdci zaplatili. Dobøe pa-

matovali, jak tenkrát, když nezacálovali 

keš vèas, nabìhli chlápci vod celohybu  

a sebrali z chalupy hybomìr. V tu ránu 

se u nich všechno zastavilo, jak dyž se   

v kukaèkách vybije baterka, dìdkové si 

nestaèili ani fajku zapálit. Nesrovnat to 

tehdy vomylem sociálka, tak tam s tou 

nezapálenou fajkou v hubì trèej dodnes. 

„Já se z toho snad pudu dát vobarvit 

na blond!” slyším vás, jak voláte. „Já       

z toho snad pudu na ortodoncii! Vždy�   

to je pøesnì jak u nás!”

Jenže já vám to øíkal, že mi nebudete 

vìøit, že se to nikdy nestalo. Jsou prostì 

vìci mezi nebem a zemí.
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Agaton Sax od pana Franzéna
Ivo Fencl 

Øíkají vám nìco slova Veledetektiv 
Agaton Sax? Pokud ne, vìzte, že jde     
o knihu Nilse-Olofa Franzéna (1916- 
1997) vydanou v naší zemi poprvé a na-
posled roku 1968. Dílo je souèástí je- 
denáctisvazkové série (1955- 1978), ale 
jen tøi pøíbìhy smìly tenkrát za dobové-
ho uvolnìní proniknout i do tábora so-
cialismu. Stalo se v pøekladu Dagmar 
Chvojkové-Pallasové.

Pan Franzén byl také øeditel rozhla-
su ve Stockholmu mezi roky 1956-1973, 
což jsou i zlaté èasy jeho hrdiny, šéf-
redaktora Byköpinského kurýra, nejmen-
ších novin svìta. Jako chlapce mì to- 
hle fascinovalo. Divil jsem se, že si ve 
Švédsku smí, jak se mi zdálo, každý vy-
dávat své noviny a ještì mít na støeše 
soukromý vrtulník. Nu, každý asi ne, do-
dám dnes (a je to jen knížka), nicménì 
Agaton helikoptéru vlastnil a vlastní list 
také tvoøil. Jako vynikající novináø je to 
hbitý, dùvtipný, pohotový, o všem dùklad-
nì zpravený muž, informovalo èeské 
ètenáøe nakladatelství na záložce a pá-
traè nemìl stání. Zatímco mu domácnost 
vedla teta Tilda, investigativnì startoval  
z ploché støechy luštit pøípady v zámoøí  
a jeho Hermes XP 677 opakovanì dose-
dal na plochou støechu Scotland Yardu, 
kam je to z Byköpingu 1210 kilometrù, 
jak se doèítáme. Sax onu dráhu uletìl  
za šest hodin a vždy ho oèekávala káva 
a vrchní inspektor Josuah H. Lispington, 
jemuž baculatý Švéd blahosklonnì po-
máhal. Sax ovšem netušil, že on sám je 
infantilní kombinací Doylova Sherlocka 
Holmese a Nera Wolfa z románù Rexe 
Stouta. Z obou nìco mìl a ještì bafal 
každý den v týdnu jinou dýmèièku!

Nepøátelé mu pøezdívali Tlus�och a ta-
ky to nás jako dìti oèarovalo. Nosil cha-

rakteristický tvrïáèek a jeho mròavý list 
mìl stále o èem psát. Což o to, v Bykö-
pingu vládl mír. Ale sotva se kdekoli ve 
svìtì projevila nìjaká banda, Saxùv mo-
zek se dal do práce jako promazaný 
stroj. Mìl na to plné právo, vždy� Interpol 
a Yard ho pøedem vybavily plnými moce-
mi.

Co víc? Agaton byl i vynálezce, a to   
v dobách, kdy filmový Bond ještì na 
plátnech nezaèal øádit. A Sax dispono- 
val i dalšími talenty. Byl bøichomluvec     
a ovládal bronštinu a grélštinu, což jsou 
jazyky, kterými se dorozumívají meziná-
rodní zloèinci. Už se na to asi zapo-
mnìlo, ale èetné sekvence Saxových do-
brodružství se ve svém èase staly me-  
zi dìtskými ètenáøi klasikou. Ta kniha bý-
vala hojnì citována, i když ne na pùdì 
vìdeckých ústavù. Na školách ovšem 
ano. „Proklatì! Tøikrát proklatì!” klel tra-
diènì Lispington a heslo z románu Staøík 
s kozí bradkou pronáší Agaton až roz-
hlasovì „tichým a sytým” hlasem: „Která 
stanice?” „Pøíští stanice Braxington.”     
„A vaše jméno?” „D. G. dvanáct. A va-
še?” „S. F. sedmnáct,” lže Sax. Lže, pro-
tože se vydává za špionážní spojku.

Vím, co namítáte. Prostinké. Snad. 
Ale je to vlídná a regulérní parodie a Va-
lenta, kamarád ze základní školy, mìl 
tohohle Saxe ještì radši než já. A do-
konce i ještì na støední jsem pak onu 
dìtskou bibli (20 tisíc výtiskù) chvíli 
probíral se spolužáky Vlaïkou èi Jose-
fem, kteøí ji také milovali, a Josef i dnes 
zahajuje telefonát otázkou: „Jaká sta-
nice?” A já musím øíct: „Pøíští stanice 
Braxington.” Atmosféra Byköpingu zù-
stává èarovná a pøipomíná svìt z de-
tektivek s Kalle Blomkvistem od Astrid 
Lindgrenové, které poprvé vyšly již v le-    
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o detektivu Sventonovi, které se Saxem 
nechaly oèividnì inspirovat.

Plagiáty to ovšem nejsou ani zdale-
ka; už proto ne, že zde až fatálnì chybí 
charismatická figura „nejvyššího policej-
ního inspektora” Lispingtona. Spolu s ní 
celé britské prostøedí. Švédskou krajinu 
pøitom vhodnì doplòovalo. Šlo si souèas-
nì tak trochu støílet z anglických povah  
a taktéž silné aluze na klasické detektiv-
ky s Holmesem nebyly od vìci. Právì 
kooperace s Lispingtonem znaènì upo-
míná na Sherlockovy spolupráce s ob-
dobnými policisty z dìl Conana Doyla, 
by�... Rozdíl existuje. Sax je vùèi Yardu 
daleko vstøícnìjší a Franzénem líèená 
londýnská policie je daleko ménì tupá. 
Vskutku vytøíbenì ale vždy pátrá jen za-
kulacený Agaton.

Vedle gentlemanského Lispingtona 
se k nám, dìtem, tehdy vraceli s každým 
ètením oné knihy i sveøepí padouši Julius 
Mosca a Octopus Scott. Což jsme stìží 
mohli tušit.

tech 1946-1953. Jeden by se až divil, že 
se Saxovi tak chtìlo za Lispingtonem do 
té mlhy. A že toužil opakovanì dopadat 
lotrasy jménem Julius Mosca a Octopus 
Scott. Vždy� byli nenapravitelní, to kaž-
dý vidìl. Ale Franzén psal a psal a zjev-
nì nechtìl, aby dobrodružství skonèila, 
takže typické finále jeho pøíbìhu vyhlíží 
následovnì (cituji z pøíbìhu Agaton Sax 
a byköpinská hostina):

„Co to øíkáte?” podivil se Lispington. 
Vzal telegram, roztrhl pásku a èetl. Jeho 
elegantnì tesaný koòský oblièej se za-
chmuøil mrakem starostí. „Proklatì!” za-
bruèel. „Tøikrát proklatì!”

„Copak je? Nìjaké nepøíjemnosti?” 
tázal se Agaton Sax úèastnì.

„Ètìte sám!” øekl Lispington, podal 
mu blanket a detektiv èetl: Vrchní de-
tektivní inspektor Josuah H. Lispington,  
u Agatona Saxe. Objevili jsme, že máte 
dvojníka, Lispingtone. Stop. Co máme 
dìlat? Smith. Scotland Yard.

Dvojníkù ovšem figuruje v tìchto de-
tektivkách vícero, tøeba i pánové Bricks  
a Brocks z dílu Staøík z kozí bradkou 
jsou dvojníky. Že i ozvukem slavné dvo-
jice Kadlec a Tkadlec z pøíbìhù novináøe 
Tintina jsme netušili, nebo� kreslený se-
riál Tintin zaèal v Èechách vycházet te-
prve po sametovém pøevratu. Na nové-
ho Saxe ovšem po revoluci už nedošlo, 
takže zùstává v dálavì dávných èasù,    
a jako dospìlí mívali edici Tøikrát, znaly 
jejich dìti tøikrát Saxe, by� v jediné kni-
ze. Muselo to staèit a svazek edice KOD 
má èíslo 104. Je fialový a ptám se: Ne-
vznikají právì tak pestré legendy? Ne-
raší z mála? Pøívrženec starých poøádkù 
mì usadí: Kdyby tenkrát vyšlo Saxù víc, 
zevšednìl by ti. Nemohu souhlasit a ne-
jsem dítì, a pokud budu knihy o Saxovi 
chtít vstøebat nyní v padesáti, po právu 
se obávám, že úplnì nezaberou. Jenže: 
Albatros sice Saxe zradil, ale po revolu-
ci uvedl aspoò knihy Ake Holmberga      
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Kusamakura IV. 

(10. roèník 2005) 

Firefly flickers by –
here… there… on… off… gone…
leaves me staring into dark.

Svìtluška bliká kolem –
tu… tam… u… dolù… pryè…
nechá mì zírat do tmy.

Leah Padowich Jacobsonová 
(Nový Zéland)

Into the mirror 
Clouds draw their bow very low
The Sunny arrow

V zrcadle mraky 
Kreslí úklonu nízko
Záøící šipka

Tatiana Platovová 
(Japonsko)

dusting off a trail map: 
the edge
of winter

poprašek u znaèené cesty:
lem 
zimy

Paul Pfleuger Jr. 
(Èína)

starlit surf 
a horseshoe crab
flips itself

hvìzdnatý pøíboj
podkova kraba
se pøevrátila

Peggy Willis Lylesová 
(USA)

sunrise – 
a caterpillar eats
though shadows

úsvit –
housenka se prokousává
stíny

Robert John Mestre 
(USA)

swinging up to the moon 
on half a car tyre

vyšvihnout se k mìsíci
na polovièním ráfku

Ross Clark 
(Austrálie)

(11. roèník 2006)

       equinox
  kayak paddling 
two sides of dusk

    rovnodennost
pádlování v kajaku
   dvì strany šera

Thomas Heffernan 
(USA)

City wall. 
The ivy sends new sprouts 
through the arrow slit.

Zeï v mìstì.
Bøeè�an vyslal výhonky
štìpené do šipky.

Volker Friebel 
(Nìmecko)

v pøekladech Milana Šedivého
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JEZINKY

Jezinky, neboli jeskyòky, žijí v jeskyni 

a jsou velmi, velmi hubené. Je to takový 

ten typ vychrtlic, co vždycky všechno 

chtìjí, a pøitom navzdory tomu nemají 

nikdy nic. Snaživky smolaøky to jsou. Po-

dá-li se jim prst, chtìjí hned celou ruku   

Stanislav Bukovský

Zatím nežijeme v ráji
a po ruce pak i celého pacholíèka. Pokud 

se ten nad nimi slituje, podlehne jejich 

bìdování a pøiotevøe jim na štìrbinku 

dveøe, aby si alespoò prstíèek v jeho pøí-

jemnì vytopeném pøíbytku na chvilenku 

ohøály. Neví se jistì, zda jezinky jedí 

malé dìti, ale soudì podle toho, jak jsou 

hubené, asi se jimi nepøejídají.

ANTIBUKOLIKA

the end before the end September rain

konec pøed koncem záøijového deštì

Jim Kacian 
(USA)

The creek murmurs 
over the millstone 
white cobweb.

Potok mumlá
pøes mlýnský kámen
bílá pavuèina.

Dušan Ružiæ 
(Srbsko)

The Sun sprang up. 
A sunflower moved
for an ant foot.

Slunce vyskoèilo.
Sluneènice se hýbla
o mravenèí krok.

Ljiljana Krstiæová 
(Srbsko)

dragonfly darts 
reed tip trembles 
with his absent beauty

šípy vážek
cíp rákosu se chvìje 
v nepøítomné kráse

Leslie Giddens 
(Velká Británie)

the setting sun – 
a jumping frog and its shadow 
unite in the water

sluneèní scéna –
skákající žába se stínem
spojí se ve vodì

Vìkoslav Romiæ 
(Chorvatsko)

a fossil – 
transience left its tracks 
in the stone

fosílie –
pomíjivost se otiskla
do kamene

Vìkoslav Romiæ 
(Chorvatsko)



20ANTIBUKOLIKA

co nám pijí krev, klíš�ata, komáry i práv-

níky nechme žít. Z nìjakého nepocho-

pitelného dùvodu tady jsou a zvyšují 

druhovou pestrost.

Stejnì jako na všechny ostatní tvory 

bychom proto mìli nahlížet i na jezinky. 

Jestli obèas slupnou nìjaké obézní dìc-

ko, a to se pøitom øíká kdoví jestli, je sice 

hrozné, ale co dìlat, tak holt to v pøírodì 

chodí. Mùžeme-li pojídání masa, vèetnì 

tìch vzácných pøípadù, kdy je tím ma-

sem, nedej bože, èlovìk, tolerovat med-

vìdùm, proè ne jezinkám? Zatím neži-

jeme v ráji. V tomhle slzavém údolí se 

nemohou šelmy pást na trávì stejnì ja-

ko býložravci, jak to vidíme na obrazech 

ráje v tiskovinách, jež nám rozdávají 

Svìdci Jehovovi. Vždy� i my jíme maso   

a naši pøedci si nevybírali, jedli taky dìti.

Kdyby se jezinky pøemnožily, bylo by 

možná na místì jejich stavy regulovat      

a èást z nich tøeba i sterilizovat. Ale pro-

tože jsou èím dál vzácnìjší, zaslouží si   

v souèasnosti tu nejpøísnìjší ochranu. 

Kdypak na nì èlovìk narazí, vydá-li se 

do lesa tøeba na houby? Moc èasto asi 

ne. Možná by bylo na místì vyhlásit nì-

který rok rokem jezinek, jako byl napøí-

klad rok èápù. Hlavnì ale to pøíliš nepøe-

hánìt, aby nepøišly do módy a nestaly  

se pøedmìtem zájmu turistù. To by pak 

mohly dopadnout jako tetøevi na Šuma-

vì.

ÈARODÌJOVÉ, KOUZELNÍCI,

ÈERNOKNÌŽNÍCI

Starovìcí uèenci si kontemplativní 

meditací navodili pøedstavu budoucnos-

ti; pøemítali, k èemu to povede, dojde-li     

k nastartování vìdeckotechnické revolu-

ce. Uvìdomovali si, že technika puštìná 

ze øetìzu nadìlá víc škody než užitku. 

Rozhodli se, že objevy, které by mohly 

Na Smolíèka mìly obzvláštní zálusk. 

Tohohle pacholíèka adoptoval jelen se 

zlatými parohy. Jezinky nemìl zrovna     

v lásce. Kdo ví, co mu vyvedly. Asi se     

s nimi kdysi nìjak zaplet a dostal od  

nich zlatého padáka v podobì parohù  

ze zlata. Možná ale parohy jsou jen po-

zlacené. Vždy� zlaté by asi ani neunes, 

víme pøece, jak je zlato tìžké. A� už to 

bylo jak bylo, Smolíèka by jim za žád-

ných okolností nedal, i kdyby mu za nìj 

slibovaly nevím co.

Jezinky ale byly fikané, a tak dlouho 

Smolíèka za nepøítomnosti zlatoparo-

hatého jelena obluzovaly, až ho úplnì 

zhlouplého dostaly tam, kam chtìly. Dob-

øe vìdìl, že když jim otevøe, dopadne to 

s ním špatnì. A pøece jim otevøel. V tu 

ránu byl v jejich moci; unesly ho, zavøe- 

ly do chlívku a zaèaly s jeho výkrmem.  

Aè samy jsou hubené jako anorektièky, 

pacholíèky mají rády pìknì zakulace- 

né, baculaté. Libové v oblibì nemají. Je-

len zlatoparoháè naštìstí vèas Smolíè- 

ka zachránil. Dokonce opakovanì. Hlu-

páèek Smolíèek se totiž nechal pøelstít 

nìkolikrát. Ono se tìm hunilkám jezin-

kovského typu snad ani odolat nedá. 

Kolikrát nìjaká obalamutí i chlapa jako 

hora, natož pacholíèka.

Ale pøesto bychom mìli, pouèeni pøe-

hmaty minulosti, a nebylo jich málo, vzít 

jezinky na milost. V døívìjších dobách 

nebyli nìkteøí lidé považováni za lidi       

a podle toho se s nimi jednalo. A to ne-

mluvím o zvíøatech. Pánové, co chodili   

v zelené halenì s flintou po lese, mìli za 

to, že jejich povinností je vyhubit všech-

ny šelmy a všechny ptáky se zahnutým 

zobákem. Dnes už je naštìstí taková 

doba pryè. Všichni lidé jsou uznáni za li-

di a všechna boží hovádka za neopo-  

minutelnou souèást pøírody, jež si za-

slouží ochranu. I ta nám nejprotivnìjší, 
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Poèítaèe ani telefony starovìcí uèen-
ci lidem nedali. Ještì by z nich zhloupli. 
Na myšlení i na poèítání mají pøece hla-
vy, tak a� je používají. Chtìjí-li nìkomu 
nìco vyøídit, a� si za ním dojdou. Vìt-
šinou toho ani nebude tøeba. Proè za nì-
kým chodit jenom proto, aby se ho bylo 
možno zeptat, kde je, co dìlá a jak se 
má. Je pøirozené, že je doma, když bu-
de doma, že buï nìco dìlá nebo nedì- 
lá nic a má se jakž takž, ale mohlo by to 
být lepší. Stejnì tak by mohli lidé zhloup-
nout z rádia a z televize.

Tak uèenci na dlouhou dobu uchránili 
lidstvo pøed pohromou. Lidi si mysleli, že 
o moc pøišli, když jim nesdìlili, co vìdìli. 
Alespoò si o tìch utajovaných vymože-
nostech vypravovali. O sklenìných kou-
lích a zrcadlech, s jejichž pomocí je mož-
no vidìt i to, co je hodnì daleko. O pøe-
mis�ování pomocí sedmimílových bot     
a koš�at. O uzdravování pomocí mrtvé   
a živé vody. O meèi, co sám do nepøátel 
seká a hlavy jim stíná jako dobøe na-
programovaný automat. A o sklenìných 
zámcích, o nebetyèných vìžích a kdo    
ví o èem všem ještì. Všichni to jistì  
znají. Lépe øeèeno znali, neb døíve si      
o tom vyprávìli. Dnes už takové bá-
chorky pozbyly na zajímavosti, každý to 
teï z praxe zná a každý sám takových 
krámù plno doma má. 

Protože nic se nedá natrvalo utajit, 
žádnou myšlenku nelze ze svìta spro-
vodit navždy, co se dlouho tajilo, se na-
konec odtajnilo. Pravdìpodobnì nìjaká 
starodávná kniha, v níž byly zaznamená-
ny pradávné moudrosti, unikla starovìké 
autocenzuøe i støedovìké cenzuøe. Vinou 
nedbalosti dávných mudrcù i pánù jezui-
tù tak došlo k nastartování prùmyslové   
a vìdeckotechnické revoluce a už se to 
nedá zastavit. Jak to skonèí, nikdo neví, 
ale dobøe asi ne. Proè by se toho ti dávní 
uèenci jinak tolik báli?

lidstvu uškodit, nebudou zveøejòovat, do-
konce že všechny záznamy o nich radìji 
znièí. A tak lidstvo nedostalo možnost 
jejich poznatky využít a zneužít. Pøesto 
se ale o nich tak trochu nìco proslýchalo 
a ve zkreslené podobì se o tom pro bu-
doucí èasy zachovalo povìdomí. Odtud 
pramení povìsti o èarodìjích, kouzel-
nících a èernoknìžnících a o jejich èa-
rodìjnických knihách. Hloupí lidé tìm 
uèencùm ve své nevìdomosti nasazo-
vali psí hlavu; mìli je za zlé, protože si 
své vìdomosti nechávali pro sebe. Ve 
skuteènosti tak èinili právì proto, že 
nebyli zlí. Bylo to stejnì správné, jako 
když zodpovìdný rodiè nedává svým 
malým dìtem do ruky zápalky.

Uèenci se pøesto rozhodli nìco lidem 

prozradit a nìco je nauèit, ale opravdu 

jenom nìco. Napøíklad aby se navzá- 

jem mohli lépe zabíjet než jenom ruka-

ma, dali jim dýku, meè, oštìp a luk, pak 

pøidali ještì samostøíl. Pušku, kulomet     

a všechno ostatní až po zbranì hromad-

ného nièení jim nesvìøili.

Nìco jim prozradili a nìco je nauèili 

také ze zdravovìdy a z výroby léèiv. Ale 

jen natolik, aby nedošlo k populaèní ex-

plozi a degeneraci. Podle pøírodních zá-

konù mají pøežívat jenom ti nejživota-

schopnìjší. Neskonèilo by dobøe brát pøí-

rodì možnost selekce a také nechat li-  

di pøemnožit jako kobylky.

Nechtìjí-li lidé chodit pìšky, mohou 

jezdit na koni. Auta by jim život víc zkom-

plikovala, než ulehèila. Všude by byly 

zácpy a ani by nebylo kde zaparkovat. 

Ani letadla lidé nepotøebují. Kdyby pøí-

roda èi ten, kdo je za všechno zodpo-

vìdný, chtìli, aby lidé létali, udìlali by je 

z netopýrù anebo z ptákù, a ne z opic. 

Lodì ale a� si klidnì dìlají. Ponorky však 

už ne. Staèí, budou-li se plavit po hla-

dinì.
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Jan Paur 

U doktora
Pøišla zima. A se zimou pøicházejí 

rùzné choroby. Já, který jsem obvykle 
zdravý jako rybièka, jsem musel vyhledat 
lékaøskou pomoc.

U lékaøe jsem byl naposled asi v šest-
nácti. Musel jsem proto vyrazit ještì       
k dìtské lékaøce. Zvedl jsem tedy svou 
tìžkou hlavu, se kterou jsem jen taktak 
vešel do dveøí.

U paní doktorky to vypadá až na pár 
zmìn stále stejnì. Jen mì malinko iri-
tovalo, že si mne dìti prohlížely. „A� sem 
vletí zeppelin!” zavolala mì sestøièka. 
„Pøistaòte, prosím,” dìlala si ze mne 
legraci paní doktorka a zeptala se, co  
mì trápí.

„Bolí mne hlava. A bolest se násobí   
s velikostí. Raète si všimnout, že to bolí 
skuteènì hodnì.”

„Takže tady máš papíry a zale� si 
vedle. Paní kolegynì ti snad poradí. Ale 
mám dojem, že doktorát z letového inže-
nýrství nemá,” smála se ta ochechule     
v bílém plášti.

Vedle už jsem se cítil lépe. Nebyl 
jsem pøirovnáván ke vzducholodi, ale     
k obyèejnému horkovzdušnému baló-  
nu. Myslím, že je to úspìch.

„Bohužel s tím nic nenadìlám. Mo- 
hu vám jen odpustit trochu vzduchu. Na 
ORL vám snad pomùžou víc.” Na to jsem 
mìl v hlavì vražený ventilek. Hlava se 
krásnì zmenšila. Na ORL už musím 
tramvají. Zrovna teï by se vzducholoï  
èi balón hodil. Má ošetøující lékaøka se 
pøestìhovala. Nevadí, poradím si i s ma-
lou hlavou, prázdná je tak i tak.

Lidé se mi vyhýbali. Nevím už proè, 
nemìl jsem možnost se vidìt v zrcadle. 
Ale aspoò jsem mìl pùl tramvaje pro 
sebe.

Novou ordinaci jsem našel pøekva-
pivì rychle. Leží totiž nìkde úplnì jinde 
než pøedtím. Od toho jsem se mohl od-
razit.

Když jsem vešel do malé a pøeplnìné 
èekárny, vìdìl jsem, že tu budu èekat 
dvì hodiny. Tam se vždy èeká dvì ho-
diny. Ale dnes by se èekací doba mohla 
zmìnit. Všichni se mì lekli a utekli. Pøe-
dal jsem kartièku pojištìnce sestøièce, 
která se právì s ostatními chystala na 
obìd. Èekal jsem dvì hodiny, mezitím 
jsem vidìl pohádku a spoustu reklam na 
oèkování proti rakovinì dìložního èípku, 
dále na antikoncepci, plenky a léky pro 
kojence nebo kojící matky.

Když jsem koneènì pøišel na øadu, 
mìl jsem chu� øíct, že mám rozkoukanou 
epizodu Krteèka, jak si šije kalhotky. Ale 
není radno si zahrávat s bílým pláštìm.

Doktor mne nejprve nepoznal a po-
tom se dodateènì lekl. „Cítíte se dobøe?” 
ptá se opatrnì. „Kdybych byl fit, tak bych 
zde nebyl.” „Máte pravdu, vyndám vám 
rychle mandle a pošlu na kožní.”

Kožní je pøes celé mìsto a v té zimì 
je cestování vyèerpávající. Tak jsem       
v èekárnì mírnì klimbnul. Zøízenci byli 
tak hodní, že mne naložili na mobilní le-
hátko a odložili na klidné místo. Na palec 
u nohy mi povìsili Nerušit, aby každý po-
znal, že spím. Ale v márnici se moc ne-
topilo. Poprosil jsem tedy pana doktora   
u dveøí, jestli by nezatopil. Po probuze- 
ní vždy vypadám nehezky, ovšem on už 
asi nevstane. Položil jsem ho proto na 
své místo a dal tam cedulku Nerušit.

Z nemocnice jsem vyšel klidnì a ne-
pozorovanì, ale do velkého vìtru. Jen 
jsem se nadechl a opìt se mi zvìtšila 
hlava tak, že chùze proti vìtru byla vel-
mi, velmi obtížná.

Naštìstí se mi hlava samovolnì upus-
tila, ale už nemá takový tvar jako kdysi. 
To je nejspíš dùvod, proè se mì lidé tolik 
báli. Ale když si visící kùži sepnu vzadu 
kolíèky, tak vypadám celkem k svìtu.
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Možná už pøíštì
Petra Fantová

na schovávanou

èekám v zákoutí svých básní
v parku se vzrostlými verši
a upravenými slokami

èekám

skrytá mezi øádky

najdeš-li mne
vyhraji

stromovitá žena

bez nápadných koøenù
a dostateèné výšky

nevýrazná v davu
soukmenovcù

srdce v šíøi vesmíru

rozpìtí vìtví
úmìrné poètu osob
které stojí za to objímat

rozárium

manekýnky z øíše rostlin
pøedvádìjí
stále stejnou kolekci

nasvíceny sluncem
na molech

z hutné zeminy

v nadèasových modelech
pøiznávají barvu

vìštba

na dnì tvého polibku
sedlina
s obrazy cizích krajin

v mém šálku
domov
s vytopeným pøízemím

taneèní

obèas nás vyzve k tanci
andìl strážný

kroky neznáme
nechme se volnì vést

nešlapat na špièky

narovnat záda

a možná už pøíštì
až zahrají
pochopíme
sílu vlastního sóla

stíny topolù

padací mosty
na onen bøeh

se zarostlou scénou
a kamennými kulisami

spìch vody
oživuje dìj

pánbuhví
pointu
øíèní stínohry 
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V hlavní roli stalking

Jitce Prokšové, plzeòské vysokoškolské 

pedagožce a souèasnì autorce øady úspìš-

ných próz, jež by se zøejmì daly volnì zaøadit 

mezi tzv. „ženskou literaturu”, loni vyšel v na-

kladatelství MOBA nový román s názvem 

Odvážní a èekatelé. Podle informací uveøej-

nìných na obálce knihy se potencionální 

ètenáø/ètenáøka mùže tìšit na pøíbìh z aka-

demického prostøedí, jehož hlavní náplní je 

popis stalkingu, èesky nejlépe zøejmì ‚ne-

bezpeèného pronásledování’, kterého se do-

pustí vysokoškolský uèitel na jedné ze svých 

pohledných studentek. Tedy téma jistì zají-

mavé a jistì aktuální, fenomén, který plní tex-

ty spoleèenských rubrik novin a èasopisù        

a který ovšem na své úspìšné èi alespoò 

reprezentativní beletristické zpracování stále 

ještì èeká. Jak se to podaøilo Jitce Prokšové?

Protagonistka románu, který umnì pro-

pojuje prvky ženského ètiva s charakteristic-

kými rysy profesního románu z univerzitního 

prostøedí, je Ingrid Svedsenová, nesmìlá stu-

dentka na blíže nespecifikované katedøe che-

mické fyziky (za své nepøehlédnutelnì exotic-

ké pøíjmení vdìèí svým èesko-švédským ro-

dièùm) a hlavnì její složitý milostný a citový 

život. V popøedí pøíbìhu stojí samozøejmì 

pøedevším patogenní vztah neopìtované ná-

klonnosti arogantního docenta Cyrila Madna-

rovského, který své náhle propuknuvší zaho-

øení k mladé Ingrid stupòuje až v èasovì ne-

omezené obtìžování a vydírání, tedy chová- 

ní mající všechny rysy kriminálního stalkingu. 

Ingrid si s nastalou situací neví rady a pomoc 

hledá jednak u svého spolubydlícího Kryštofa, 

jednak u Marie Mertlové, Cyrilovy podøízené. 

Postupnì si uvìdomuje, že Kryštof bude vždy 

jen jejím dobrým kamarádem a nièím víc a že 

k Marii pøipomínající svou vizáží Marilyn Mon-

roe naopak cítí mnohem víc než jen pouhou 

dùvìru…

Nebudeme samozøejmì prozrazovat jed-

notlivé syžetové zápletky èi pointy, naznaèíme 

jen, že hlavní dìjová linka najde své rozuzlení 

bìhem komisionálního pøezkoušení, jež si In-

grid nakonec na fakultì vymùže – a tìsnì po 

nìm. S pøíbìhem Ingrid se ovšem v knize pro-

líná øada dalších osudù, jež mají povìtšinou 

nìco spoleèného s univerzitou: pøíbìh pro-

fesora Beztuèného, vedoucího katedry, který 

je ze zdravotních dùvodù nucen opustit svùj 

post a ztratí tak i smysl svého života, dìjová 

linie Mileny Za�até, osamìlé odborné asistent-

ky stále závislé na matce, která svoji citovou 

deprivaci kompenzuje internetovým flirtem, 

podrobnosti z rodinného života doc. Madna-

rovského a jeho zmechanizovaného milost-

ného vztahu s manželkou Simonou… Line-

arita pøíbìhu je rozbíjena hojnì používanými 

flashbacky, jejichž prostøednictvím se dostá-

váme do klíèových okamžikù intimního živo- 

ta jednotlivých postav a (možná trochu neèe-

kanì) také rámcovým metapøíbìhem pøevza-

tým z románu, na nìmž pracuje Ingridin spo-

lubydlící a obdivovatel Kryštof. Právì z této 

roviny textu pochází rovnìž osobité dìlení lidí 

na „odvážné a èekatele”, tedy variace na zná-

mé téma lovcù a sbìraèù.

Jitka Prokšová svým románem Odvážní    

a èekatelé volnì navázala na sérii úspìšných 

knih cílících primárnì na ženské publikum       

a jeho ètenáøské oèekávání: a� už je to volbou 

atraktivních témat (exkluzivní prostøedí uni-

verzity, fenomén stalkingu mezi pedagogem  

a studentkou, platonická lesbická láska), zruè-

nì naèrtnutým pøíbìhem èi propracovanou 

„vztahovou sítí” jednotlivých postav. Vedle 

zdaøilého zachycení akademického prostøedí 

(vèetnì jeho zákulisí a intrik: zde má zøejmì 

autorka sdostatek osobních zážitkù a zkuše-

ností) je tøeba pochválit experiment s rám-

covým metapøíbìhem, který sice urèitì ne-

vejde do literárnìvìdných pøíruèek, ale velmi 

zøetelnì (a sympaticky) pøesahuje hranice 

žánru a je dùkazem spisovatelèiny tvùrèí in-

vence. Naopak zøejmì jako úlitbu žánrovosti 

ve své podstatì paraliterárního textu lze chá-

pat ponìkud prvoplánovou hru se jmény po-

stav (Beztuèný, Za�atá), zbyteènou honbu za 

exkluzivitou hlavní postavy (švédská stopa, 

pøíbuzný pracuje na ropné plošinì apod.) èi 

redukci psychologie postav jen na intimní ne-

bo milostné prožívání.

Martin Šíp
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akcentovat, by� nejspíš nikoli až do nìjakých 
lesbických sfér. Kdyby to uèinila, nepùsobila 
by totiž výsledná novela jako konstrukt a od-
vážný kalkul. Na druhé stranì však musím 
akceptovat, že je to právì práce advokátù, 
která obyèejnì disponuje potøebou odstupu od 
vìci, ba chladem, se kterým se mnozí právníci 
koukají na lid pozemský jen jako na klienty, 
ne-li jako na hmyz. Nehledí tak ovšem i mnozí 
spisovatelé? dodejme. Právì podobný pøístup 
pøece mùže být pøínosem!

Jak se doèítám hned v úvodu, došlo bì-
hem psaní rovnìž na konzultace ohlednì 
psychologie muže, ale stejnì bych øekl, že lí-
èení ženského svìta tady zùstalo vìrohod-
nìjší. Snad je to tím, nakolik lze se všemi žen-
skými hrdinkami soucítit? Asi. A tøeba zpù-
sob, kterým je zmapován hrdina Majer (s. 88), 
jistì bude jedním z pokusù jíti právì u chla- 
pa do hloubky, otázkou ovšem zùstává, zda 
tato vložená povídka z textu pøíliš netrèí, stej-
nì jako nìkteré další krásèiny vstupy. Mínì- 
ny dobøe, pøesto jsou retardující. A výèty?

Ano, i ty. Také Umbertem Ecem opìvova-
né výèty se tu vyskytují v hojném poètu. Dal 
jsem si práci a seèetl je. Tøináct. Lze je však 
podle mì – na rozdíl od Eviných fejetonù        
a povídek – až na výjimku tolerovat, protože 
tato kniha chtìla být též jakýmsi beletrizova-
ným prùvodcem. Zdaleka naštìstí není jenom 
jím. Autorka dokonce kombinuje více než dva 
žánry. Všecièko totiž chvílemi vnímáme rov-
nìž oèima ducha, ale zrovna tak skrz nìkdejší 
klání Miloše Zemana s knížetem. Avšak ješ- 
tì k nápaditým výètùm. Napoèítal jsem jich 
tedy tøináct, nebo� tak lze nejspíš interpreto-
vat i dopis na s. 132, a ty seznamy, èasto 
humorné, je na místì chápat coby samostat-
nou složku díla, kterou autorka navázala na 
svou knihu Mùj flirt s politikou, by� tentokrát 
postøehy z ranku práv. Daniela Kováøová má 
obdivuhodný „drajv” a umí plánovat, jenže 
stejnì se jí zcela nepodaøilo zamaskovat, jak 
svou knihu ponìkud umìle natáhla vycpáv-
kami. Ty, jak øeèeno, v pøípadì výètù vítejme, 
ale v pøípadì Eviných literárních vítìzství je 
pøeskakuji. I když se Advokátka v šoku ète 
dobøe a místy má takøka styl Chandlerovy drs-
né školy, pùsobí vìtšinou jako dobøe ilustro-
vaný rozjezd, po kterém pøijde až ïábelsky 

Dobøe odvedená práce 

na kalkulaèce

Mladí mají dnes sousloví: to je hustý, za-

tímco já øíkával: to je pøesný. Novela Daniely 

Kováøové Advokátka v šoku (Mladá fronta, 

2014) hustá je, pokud se pøipravíte na pøíbìh 

z pracovního prostøedí na hranì odlehèené 

pøíruèky, a není už tak hustá ve smyslu ob-

sažná, pokud ji ètete jako natahovanou soud-

nièku, kterou je zrovna tak. Demiurgem trestní 

causy se zde stává jen zdánlivý alfa samec 

Petr Chlubna, na jehož naivitì autorka bra-

vurnì pøedvede, jak soudy u nás obvykle   

rozhodují, když se podobnì bohorovná esa 

perou o syny do vìku šesti let. Aè tendence       

k automatickému pøisuzování dìtí mámám ne-

ní zdravá a generuje generaci mamánkù, pa-

trnì existují oblasti, ve kterých je dobré dát na 

ženský instinkt a snad i selský rozum. A to tím 

spíš, že rozhodující dáma na sobì má talár.

Chlubnùv pøípad pøedstavuje podstatnou 

linii knihy Daniely Kováøové, navíc se k nì- 

mu pøimyká další causa velkopodvodnická.  

Ta utrpìla absencí detailnìjšího vylíèení me-

tod, jimiž muž podezøele ukrývající telefon do-

jil tento stát. Nebýt toho, knížka o advokát-   

ce by se stala sice nebezpeènì návodnou, ale 

i vìrohodnìjší. Menší zohlednìní naopak oce-

òuji v pøípadì génia zvaného Bolístko, který 

jen doplnil profily mužù jako Chlubna o po-

tenciální pedofily.

Ale novela exministrynì èeské spravedl-

nosti není zdaleka jen o tom, takže nemám 

špatné svìdomí, co se èásteèného vyzrazení 

pointy týká. A o èem „to” tedy je? Bezpochy- 

by o vztahu hlavní hrdinky Berty, šedesátile- 

té soudkynì, k pùvabné a inteligentní Evì, 

kterou advokátka udìlá svou asistentkou, 

anebo také o další asistence Otýlii, mj. bojují-

cí s nadváhou. A právì tyhle tøi ženy jsou 

konglomerát síly, který v koneèném dùsledku 

umí imponovat a jejich chování lze studovat   

jako lekce. Kniha ja takovou sérií lekcí, a aè-

koli stojí hodnì na chemii mezi Evou a Ber-

tou, je dle mého názoru psaná až pøíliš moz-

kem, by� dobrým.

Pokládám si otázku, zda autorka nemì-  
la emoce mezi klíèovými dámami ještì víc 
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Za zrcadlem temnoty

V listopadu 2014 vyšel v pražském nakla-
datelství Beletris román Miroslava Valiny Vlèí 
pouto s podtitulem Pikareskní román o Bohu  
a jeho smyslu pro humor.

Miroslav Valina je plzeòský autor, jehož 
tvùrèí zaèátky jsou spojeny s literární soutìží 
Trapsavec. Pøinejmenším touto prózou se au-
tor vymaòuje z úzce vymezeného rámce to-
hoto žánru a pøechází hranici do zemì Litera-
tury.

Pøíbìh na pomezí fantasy, mystièna a drs-
né reality nás pøivádí do pohranièních hor,  
kde skupina dospívajících chlapcù loví Dig-
gobstery. Kdo nebo co jsou Diggobsteøi? Zvì-
daví ètenáøi, nechte se pøekvapit. Hned na 
zaèátku pøíbìhu se parta musí utkat s pøe-
vadìèem, zloèincem hrubého zrna. Tento støet 
je fatální, spustí lavinu událostí, která hrdiny 
bezmála smete. Nebýt ovšem tajemné, témìø 
keltské dívky, a vlèího pouta – pevného kruhu 
pøátelství.

Dìj pádí, autor nás nešetøí. Nikoliv ale 
pøekotnì, linku pøíbìhu staèíme sledovat. Vše 
drží dobøe pohromadì. Dialogy plné zámlk, 
nedopovìzení, pomlk, nedoøeèených point…

Jazyk pøíbìhu je cukr a biè, pepø a sùl. 
Poetické pasáže støídá drsná próza života na 
èeském severozápadì. Jako bychom o dneš-
ním Krušnohoøí náhle vìdìli vše. By� je to 
zmínìno jenom mimochodem, podprahovì. 
Kraj, který nikomu, tím ménì dìtem, nic ne-
daruje.

Tak se dozvíme v náznacích, že Dežova 
rodina – rodina jedné z postav – šlape. Muže 
nevyjímaje. Poznáváme obskurní „Kaufland” – 
produkt šedé èi spíše èerné ekonomiky, kde 
lze koupit možné i nemožné. Doslechneme  
se o prapodivných hotelech, kde se vaøí gulá-
še ze všeho, co pøijde pod ruku a neuteèe. 
Divné návštìvy v divných televizních rodinách 
nám øeknou nìco víc o naší degeneraci. V ri-
giditì Roma Deža vytušíme pøežívání Boha    
v sekulární Evropì. Tam, kde by se to vše-
obecnì  neoèekávalo.

Krajina pøíbìhu je popsána tak sugestiv-
nì, že témìø cítíme vání krušnohorských 
vichrù, cítíme zkapalnìnou mlhu za krkem, 

rychlé finále a konec. Konec nejenže neuke-

caný, ale pùsobí dokonce tak, jako by autorka 

prozatím jen odložila druhý díl, ba telesérii. 

Vrátím se ještì k nápadu s duchem. Mám 

za to, že by zabral právì po vizualizaci, tedy 

nejspíše v televizi. Není to špatný prùvodce 

diváka! Jenže pro ètenáøe ideál nepøedsta-

vuje. Na to je definován vágnì a jeho pøítom-

nost je, øekl bych, zdùvodnìna ještì vágnìji. 

By� láskou. Jistìže, ta legenda se v Praze vy-

práví a byla hodna využití, ale...  Ale vra�me 

se rovnìž k volbám. Ano, zapojení hrdinù do 

kampanì tu vìrohodné je, nic to však nemìní 

na tom, že sama politická linka se do linie 

osobní promítá povrchnì. Pokud ovšem 

chcete dojít k závìru, že to byl zámìr a že 

dílo právì tak pøedvádí, nakolik jsou sku-

teèné problémy hrdinù od politiky odlouèeny, 

tìžko lze protestovat, uznávám. A tøeba prá-

vì Chlubna se angažuje v kampani až do roz-

trhání tìla patrnì jen proto, že se nudí v èa- 

se do výroku soudu.

Novela má, dodejme, i erotické sekvence, 

ale a� se na mì Daniela Kováøová nezlobí, 

støih pøijde pøesnì tam, kde by se vyskytoval 

na ÈT1. I Vladimír Páral umí zùstat do jisté 

míry cudný, ale jinak. S výjimkou vztahu Ber-

ty a Evy je podle mì novela ponìkud chladná 

a i jejich vztah sice je pøátelský, líèen je však 

jaksi dost právnì. Ne že by Advokátka v šo- 

ku nehovoøila o emocích, ale není nijak emo-

tivnì psána. Hrdinkami tu jsou pøedevším sil-

né ženy s nadhledem, které by mohly øídit 

svìt, i když si to neuvìdomují. Epizodnì po-

baví také obraz dvou mladic, jež se do svìta 

advokacie teprve derou. Advokátka je slušná 

kniha o pracovních procesech i znale posklá-

daná mozaika, která nemá dost napìtí. Je in-

formativní a zvíme tøeba, jak jistí filištíni staví 

na tom, že v soudní síni nevysloví ani slovíèko 

navíc, než již vepsali do posudku, avšak kaž-

dému nestaèí pár propracovaných soudnièek 

a afekt zhrzeného klienta až na konci. Nutno 

øíct, že mnohým ano a že zrovna tak pocho-

píme, co je denním chlebem anebo i zažitou 

rutinou hrdinek. Ouha, ono nás skuteènì na-

padne, že bychom s nimi chtìli trávit i delší 

román. Anebo další.

Ivo Fencl
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Plž: to jsou souøadnice mnohosti!

Nakladatelství Academia vydalo osmiset-

stránkovou publikaci s názvem V souøadnicích 

mnohosti – s podtitulem Èeská literatura prv-

ní dekády jednadvacátého století v souvis-

lostech a interpretacích –, kterou pøipravili vì-

deètí pracovníci Ústavu pro èeskou literaturu 

AV ÈR. Na tento titul mùžeme pohlížet jako  

na pøípravné dìjiny našeho písemnictví a lite-

rárního života na zaèátku tisíciletí, i když èa-

sový odstup není velký a k literárnìhistorické 

objektivitì má tato práce možná znaènì da-

leko. 

Komická je pasáž, v níž se autoøi knihy 

skoro omlouvají jednomu básníkovi a èlenu 

redakèního týmu, že proti jeho vùli do svazku 

zaøadili pasáže o jeho literárním díle, nebo� 

prý by jinak „obraz sledovaného období byl 

nevyvážený a neúplný”. Snad onen básník     

a vìdec v jedné osobì svým akademickým 

kolegùm odpustil (sám však ostatnì celou 

øadu výrazných básníkù ve svých shrnutích 

dosti neomalenì vypustil, aniž je žádal o pro-

minutí), budiž však. Mohlo by se ale pak   

zdát, že "sledovaný obraz" je vyvážený a úpl-

ný. Opravdu je nebo si paní a páni vìdátoøi 

lžou do kapsy a pøed zájemci šaškují o to víc?

Jak je to se zastoupením nebo s neza-

stoupením plzeòských literátù v tomto kom-

pendiu, o tom jsme sice ve zkratce, nicmé-  

nì dostateènì referovali v Literárním Západu 

a na tento text se dá odkázat (kdo LZ neète, 

sám sobì škodí). Víc se mùžeme vìnovat 

jedné kapitolce ze „Souøadnic”, v níž se píše  

o tuzemských literárních periodikách (rozumìj 

v desetiletém období 2000-2010): o Tvaru,     

o Hostu, dále o èasopisech sborníkového ty-

pu jako Revolver Revue, Souvislosti a Psí ví-

no, také však o tiskovinách, které se literatu-

øe vìnují ménì èi málo (A2, Literární noviny). 

Zmiòovány jsou i všelijaké pøílohy. Z regionál-

ních èasopisù je vyzdvihnuta pøedevším lab-

skoústecká Pandora: pøièemž zatímco u Hos-

ta je dlouholetý šéfredaktor Miroslav Balaš-  

tík uveden pouze petitem v poznámce, u Pan-

dory (od loòského roku již žel zaniklé) se tu 

kupodivu vypoèítává všech šest èlenù redak-

ce (!). Zrovna Pandoøe ovšem mají pražští 

vìdci za zlé, že „zcela neopustila svou seve-

roèeskou situovanost”.

Ach, co bychom dali za to, kdyby též Plži 

ctìní akademiètí badatelé zpupnì a hrdopyš-

nì vytkli, že ani tento èasopis neopustil svou 

západoèeskou situovanost! To by byla jako 

slova shùry, dobøe míøený kopanec však 

pøichází zdola: o Plži v knize nenajdete ani 

slovo. Ba ani slùvko. Co slùvko chvály – ani 

slùvko hany. Píše se o èasopisech, které vy-

daly ètyøi èísla, o literární pøíloze Respektu, 

ale o existenci Plže opravdu ani ò. Ano, Plž   

je západoèesky situovaný (Plzeò není v Pra-

ze), leè publikovalo v nìm i nemálo autorù     

z jiných regionù. Dohromady se Západoèe-

chy nìkolik stovek. Zrovna Plž je pøece sy-

nonymem „souøadnic mnohosti”. Nic naplat, 

jako kdyby byl nebyl. Na rozdíl od Haló no-   

vin, o nichž se v knize doèítáme spoustu zby-

teèností a zdùrazòuje se, že nejsou dohro-

mady k nièemu. Proè se potom o nich píše?   

A v Plzni adorovaná Pìší zóna? Ani o ní v pub-

likaci není sebemenší zmínka. V tomto pøípa-

dì ovšem oprávnìnì: už se zapomíná, že Pì-

ší zóna nebyla literárním èasopisem. Na rozdíl 

od ní Plž jím je, chlapci akademici si však naò 

šlápli.

Vladimír Novotný

vnímáme dušièkové smutno, sudetský zmar   
a rmut. A opìt vše naznaèeno letmo, jakoby   
v druhém plánu. S tím souvisí i doteky tram-
pingu. Jakoby mimochodem – teletiny, FS dý-
ky, jehlièkové maskáèe, parabundy aj. Vzác-
ným koøením se do pokrmù musí šetøit, pøi-
dávat po špetkách, aby se jídlo nepøesolilo      
a text nedevalvoval. To umìl rovnìž mistrov-
sky Zdenìk Šmíd napø. v knize Sbohem, Dic-
ku. Trèí-li v každé druhé vìtì táborák a zalo-
mený palec, je to, víme kde.

Dobrodružství, napìtí, tajemno, keltismus, 
detektivnost a další pøísady. Umnì vsazené 
do textu, který krásnì drží pohromadì. Ra-
dost poèíst. To platí i o kultivovanì napsaných 
pasážích o lásce a milování, které jako pla-
mínky ohnì obèas ozaøují pøíbìh krušnohor-
ských temnot.

Jaroslav Šlejmar
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Básnì Karly Erbové a Jana Sojky
Prózu Luboše Kolafy

Texty z odkazu Karla Trinkewitze

Stanislav Bukovský (1944 Plzeò) 

- výtvarník a publicista

Petra Fantová (1979 Plzeò)

- inženýrka kvality, básníøka

Ivo Fencl (1964 Plzeò) 

- strážný, prozaik a publicista, 

  žije ve Starém Plzenci

Oldøich Janota (1949 Plzeò) 

- hudebník a literát, žije v Praze

Miloslav Krist (1963 Plzeò) 

- typograf, grafik, publicista

Vladimír Líbal (1954 Mìlník) 

- úøedník, výtvarník, žije v Klabavì

Vladimír Novotný (1946 Praha) 

- bohemista, žije v Chodouni

Jan Paur (1992 Plzeò) 

- masér, herec a hospodský bard

Dana Raunerová (1955 Cheb) 
- pedagožka, výtvarnice, prozaièka, 
  žije v Èeské Bøíze

Kateøina Sachrová (1982 Plzeò) 
- pedagožka, prozaièka a básníøka

Martin Šíp (1979 Plzeò) 
- bohemista a germanista

Jaroslav Šlejmar (1950 Rokycany) 
- technik, psal poezii a písòové texty, 
  publicista

Václav Toucha (1943 Plzeò) 
- uèitel, básník

Eva Válková (1953 Ústí nad Labem) 
- lékaøka, básníøka, žije v Dobøanech

Marek Velebný (1970 Písek) 
- recepèní, prozaik, žije v Plzni
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