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Editorial

Už Karel Hynek Mácha rád používal
pseudonymů a podepisoval své texty
například Chám nebo Milihaj, takže nic
nového pod sluncem, když si mladší
plzeňský básník Petr Klíma vymyslel
literární pseudonym Q jádro - a vzhledem
k talentu „pana Kvé“ mu rádi věnujeme
rubriku Portrét Plže, pro niž autorovy
básně vybral známý pražský poeta Viki
Shock (hle, další pseudonym!). Poprvé se
v Plži představuje svými verši také Alena
Modrá, zatímco k naší radosti už poněko-
likáté Karla Erbová. A poněvadž Josef
Hrubý, výsostná stálice plzeňské poezie
(a zdaleka nejenom plzeňské!), právě vy-
dal výtečnou básnickou sbírku Osoby, za-
slouží si k ní zahrát či zahudnout ne na
hoboj, ale na šalmaj - a co možná nej-
uznaleji. V rubrice Próza otiskujeme
báseň v próze Pavly Přesličkové a novou
psychologickou prózu Lubomíra Mikiska -
s koncem nikoli šťastným, leč alespoň
nadějeplným. V rubrice Navštívenka vás
seznamujeme s třiatřicetiletým básníkem
a prozaikem Josefem Strakou, který v nové
české literatuře umně kultivuje žánr re-
flexivní básnivé sentence. Konečně Eva
Válková vzpomíná na Karla Šebka: tento
prokletý básník našich časů, často pobýva-
jící v Dobřanech, totiž zmizel právě v dub-

nu před deseti lety.
Bohumil Jirásek a Luboš Vinš v dubno-

vém Plži demonstrují své umění fejetonu
a Ivo Fencl vyprošťuje z hlubin zapomnění
kdysi proslulého Edgara Wallace (má
babička, vášnivá čtenářka, ho hltávala
s nadšením). Pavel Štýbr ve svých aforis-
mech nejenže nepochybuje o tom, kolik bý-
valo na Plzeňsku plžů (dnes tam prý žije
jen jeden, zato má velké P a měsíčně šest
set bratříčků), ale také ví, jak to vypadalo
v bitvě u Tachova. Dále tu jsou kromě Q já-
dra a Aleny Modré ještě dvě nová jména:
Veronice Švihovcové loni ušel Literární
deštník (o 3. ročníku soutěže teď informu-
jeme), umí však napsat vtipnou miniaturu
- a v rubrice Rašení nám Tomáš Poník
Goesl (ne)odhaluje tajemství obyčejných,
leč někdy nepochybně magických slov jako
roštěnky nebo chmindičky. Literárnímu
historikovi Viktoru Viktorovi se v tomto
ročníku Plže zalíbilo putovat po plzeň-
ských hřbitovech. A ještě malou doušku:
dotázali jsme se našich příznivců, co si
myslí o Plži: co nám odpověděli, to si
přečtěte v Listech Ason-klubu!

Vladimír Novotný

1

RITORNEL
Plží  cesty se klikatí
Na nich se vlídná slova
nikdy neztratí

Zdeňka Líbalová: Drobečky z plže
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Q jádro (nar. 1981) je černým koněm plzeň-
ské literární scény. Na přelomu milénia vystu-
poval jako ochotnický herec v místním divadle
Štěstí. Zde se zřejmě nejvíce proslavil v autor-
ském představení „Show pana Bílého a pana
Černého“, v němž se pohyboval po obří šachov-
nici jako šachová figura a nejen slovně se
potýkal se svým soupeřem a spoluautorem hry
Liborem Pinlem „Šakalem“. Součástí před-
stavení byl inscenovaný boxerský souboj, při
kterém prý občas došlo i k bolestivému full con-
tactu, což ovšem patří k divadlu i k životu.
Přitom pilně studoval na Fakultě humanitních
studií ZČU, souběžně s tím ještě na pražské
Fakultě architektury ČVUT. V letech 2000
a 2001 vystavoval v plzeňské galerii Esprit své
grafiky. Jeho verše byly publikovány např. v Psím
víně či v Salonu Práva. V roce 2003 se dokonce
objevily dvě jeho básně (Zelená, Ni vidu za
hradu) v jubilejním dvacátém čísle samizdato-
vého občasníku zavilého surrealisty Pavla
Řezníčka Doutník. Týž rok byl Q jádro vyslán
Fakultou architektury na studijní pobyt do
USA, kde strávil celý rok. Z pilného studenta
se tak vyklubal ještě pilnější cestovatel, jenž si
nechává nalezené perly pouze pro sebe, pročež
po jeho osobě nebylo delší dobu ni vidu.
Proslýchalo se, že po návratu z USA na svou
básnickou tvorbu nahlíží jako na hříchy
raného mládí, čemuž se nechce věřit. Vždyť
pod slupkou usmívajícího se mladíka skrýval se

nenapravitelný romantik, neboť pod jeho brýle-
mi bylo nám zříti plápolat zrak temně orfický!
Bylo-li však třeba, dokázal se, i přes svůj de-
fétismus, proměniti v pozorovatele všedních
událostí, byť velmi lakonického, což rozhodně
není na škodu. Snad se tedy opět brzy objeví na
některé pádící gardenparty v naší blízkosti,
třebas v převleku za nahého králíka. Zatím
nám zůstávají jeho verše, nad nimiž můžeme
alespoň kontemplovat a kontemplovat.

Viki Shock

P. S. Krátce po výběru Q jádrových básní
a dopsání jeho medailonu jsem se s autorem
náhodně setkal a na jeho přání zařazuji jako
závěrečnou ukázku jeho nejnovější báseň
Dodatek dotyčného, vypovídající o jeho součas-
né situaci.

Dodatek dotyčného

Q jádro?
Existuje ještě?
Jeho identita?

Konkrétní abstrakce?

Přežívá.
Pramen pod žábou.

Ustrnulá větev.
Jednooká ulička.
Na slovo skoupá.

Qjádro

A gardenparty
pádí

dál…
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žal
je to žal 

s hlubokým ponorem 
přibitý ve větvích delty 

drhne kýlem o dno

v poslední rundě 
se zmocnil 

té poloustrojené existence 
malomyslnosti 

ponořené 
hluboko za stydká slova

je to žal
s hlubokým ponorem 

kořeny ohňů a slov 
vytrhat nelze

…
visely nahoře 

kousek od šibenice

a v zelené barvě čáry oblačné 
hryzly hovniválovy koule

doupě bolesti 
tehdy nebylo prázdné…

když pak už každý věděl 
zakryly koule 

mrtvým brouzdalištěm

visí tam nahoře 
kousek od popelnic

prej ideály

…
je za 5 12

slunce hladově ukusuje
z dutých mršin 

maringotek 
a zrezlých cisteren 

a mumlá 
o benzinu 
nebezpečí 

a zakázaných vstupech 
do světa

je za 5 12
tak ještě počkám 
až na kus dehtu 
upustí mě sup 

až se narodím

…
zahradní slavnost

slečnám padá ozubí z úsměvů
ještě nevědí
ještě neryly

pusinkou v zemi
po způsobu sviní

ještě nehledaly

a já si perly
schovávám pro sebe

však on mi je
někdo hodí



Portrét Plže4

(mäel)strom
I.

duše má 
rozčíslý strom 
v mršině květu 
jantar pramení

II.
od medu 
k vlnám 

provázek 
slabosti

cuchám se 
a pěním

naříkám 
v uzlech vlasopádu

přetínám rozpletené

III.
duše má 

rozčíslý strom 
by rozkvetl sotva 

pukne

má světla
oči světel black - orfeových 

skočily do mých 
poškrábaly hladinu slz 

a já záviděl bezpochyby

záviděl jim ty rozšlapané kroky 
taky bubliny vzdechů mezi ně kanoucí 

a ty vytržené obličeje
co nasucho hýbaly mými rty že

má světla takhle nehrají

ni vidu za hradu
kontemplovat
kontemplovat!

my nejsme falešní

zvrásněné děti
na zlaté hřeby
nabodly hlavy

aboriginálů

králík je nahý

a gardenparty
pádí dál…

láska
tejden sme se neviděli 

pak sme se potkali 
skoro náhodou

šli sme na panáka 
pak na druhýho 
a pak už sme je 
přestali počítat

když sem se ráno 
vedle ní probudil 

stálo mi péro 
a tak sem jí ho tam šoupnul

tak to už spolu 
zase chodíme 

viď?
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*
Vylétnu ze stromu

nad kopce, nad hory
řeknu Ti, miláčku

co vidím v dáli
směje se obláček

směje se mlha
inu, ta příroda
je samá něha

popluji tím lesním tichem
a dovím se jedním dechem
kolik je v lese vůní a pachů

kolik je ve stínu bázní a strachů
povím Ti

kde se skrývá křepelka v poli
povím Ti taky, co neví jiní

*
Co všechno mě objímá

co všechno mě obklopuje
mám svou modlitbu

děkuji za slunce
děkuji za déšť

děkuji za nádhernou přírodu
zelené louky

žlutá pole řepky olejky
voňavé šeříky

peřeje řeky
to všechno miluji
jedním dechem

a druhým se nadechuji
aby mi stačily síly

na další den 
člověk se mění
okolí je zrcadlo

a pohled do zrcadla
je někdy bolestný

*
Únavu nasypu do sáčku

a sáček zavážu pentlí
pověsím sáček ke dveřím

a kdo chce
může si vzít únavu
sbalenou na cesty

vítr si pohrává
s mými vlasy

a listí šumí 
tajemství, kde jsi?

každý den
se otevírá jedna komnata

a objevuji stále nové
nepoznané 

radosti tohoto světa

*
Veliké srdce 
veliká duše

plná zmatků
snad nepíšeš o sobě?

kdepak
to jenom já naruby
vzhlíží na mě shůry

můj strážce
můj anděl

hlídá mě a kárá
ale když je to anděl
tak neubližuje, ne?

má křídla bílá
občas mu upadne peříčko

a to pluje vzduchem
poletuje sem a tam

až na mou dlaň

Alena Modrá

Můj anděl hlídá mě

a kárá
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Dneska je ve mně k utonutí
brouzdám se napsaným jak v Tříjezerní slati
Prožluklé věty plné světýlek!

Dubová vrata na pět závor
Za nimi tváře boha nejistot
na každou stranu jedna
A vůbec - k zalknutí!

Trest na nás že jsme vytvořili
svět plný nepokoje

pořád si malujeme tříbarevná falza
jakési Rukopisy
jakési cinkání klíči

jakési rady: Utiš se Utiš
jinak probudíš děti

a oni tu zatím chodili
obutí černí koně
Ona tu zatím Morgana Fata

Ona tu zatím Stromboli

Možná jsem zelená kyselá a trpká
Jen někde vzadu
v kumbálu s haraburdím
den co den běží omámenou krajinou
barvy tvých básní

Co na tom že se právě potácím
mezi vlákénky toho příběhu
a věčnou hrou na ramenaté víno!

V obém jsem šmíra!
V obém jsem bláhově zlomila vaz

Bez střechy nad hlavou
to se to špatně zpívá!

Zbyly tři závratě:
něco co nezapřeš
co sotva odpláčeš
trny a ostny hřeby kopí meč

Jsem kněžna bláznů
píše paní Betty

Po schodech chorál V okně pikola
K milování už dávno nejsem mladá
Neumím pít
Však k utrpení - ano Ano ano!
K tomu jsem vyvolená…

Teď právě ze mne u mincmistra razí
falešný chudý groš

Už nemá cenu chodit v černém kruhu
a ptát se: Co mi to tehdy
zlomilo vaz?
Koho to vlastně obýváme?
Kopec A údolí
Na loži ulita těla
Dřevomorčí srdce

A možná - duše
kterou nic neoklame více
než vydupané vyzoufané štěstí

Karla 

ErbováUž nemá cenu
chodit v černém

kr
uh

u
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Dejte mi z Brueghelových obrazů
mátožné procesí slepců
V grafiku zimy přestrojený kraj

Já vám dám věže s promlčeným tichem
i horké letní dny
dny plné zázraků
v opaku opuky skryté
a přímo za zády na půlnočním nebi
obrovskou hvězdu Jupiter
která svou září pyšně rozbíjela
svatební porcelán

A možná přidám jistá slova
která jsme sobě zamlčeli
v dobách kdy jezdívaly rychlíky
Volyně - Paříž
Jen abychom se necítili sami…

Stačí se ohlédnout
Za námi cestou vždycky půjde
nějaký další slepec

Taky mám občas chuť
Postrčit hodiny až tam
odkud se nepřichází
Zapřít pár kůrek co tvořilo mne samu
Z věčného neklidu rozšmajdaný střevíc
Sítěné obzory
Racochejlí býlí
Oblázek mindráku:

Stále na cosi noblesního čekat
třebaže v hloubi strach
Protože za rohem podrážka do ksichtu
Protože za slovem
lest

Jenom si odpusťte:
Takovej holt je život…

Už se mi nechce lhát
Zapírat Jobovu Lhotu
i křehkost samoty
kterou zná Giacometti

Už  chci jen odejít
v krajinu bez ňader bez boků
trudně plochou
K obzorům z papundeklu

Odkuď máš klíč
jímž odemykáš dveře

na kterých nejsi podepsán

Čím sis ho vysloužil?
Ty příliš suchý pán
a žádná kůže na trh

Tím že ses zalykal?
A všiml sis

jak ona
když ses už rozhodl
skončit

s tou velkou láskou

Poslední štace v níž se dalo pobýt…
Ale už ne! Už nikdy mezi dráty!

Zbývá pár chvil
Však ať jsou pouze moje
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Před třemi roky uveřejnil Josef Hrubý
komorní knižní cyklus Básně na pohledni-
ci (zahrnovaly celkem dvanáct textů, ne
víc). Od té doby jsme se s autorovými bás-
němi (se staršími i s novějšími) mohli
setkat především na stránkách Plže -
a uplynulo několik let, než Hrubý konečně
vydal svou novou sbírku, již nazval Osoby.
(Vydalo ji Nakladatelství Fraus ve spolu-
práci se Střediskem západočeských spiso-
vatelů a za podpory Magistrátu města
Plzně.) V této knížce se setkáváme se sko-
ro hypnotickou plejádou strohých básnic-
kých podobizen, jichž se tu nalézá přes
šedesát - a k ní je v publikaci přičleněno
ještě „sedm autentických textů“ z pera
umělcova, dohromady skládajících
samostatný cyklus či skladbu Fryderyk
Chopin.

Tonalita těchto sedmi básní je ale přece
jenom o poznání jinačejší než možná až
nenapodobitelná atmosféra, která na nás
sálá při bedlivém začítání se do autorových
portrétních kamenorytin v poetickém 
tvaru. Čili při vnikání do dlouhého růžence
lidských příběhů a osudů, zpravidla načrt-
nutých v hutné zkratce, zlomkovitě, jakoby

trsovitě, leč pokaždé tak, aby z výsledného
básnického artefaktu výrazně vyčnívala re-
liéfní člověčí historie s jejími ctnostmi
a nectnostmi. A nic nevadí, že některými
pouze napovězenými, jinými jen lehce
nastíněnými, jako by ty i ony nějak tajem-
ně nebo naopak transparentně souvisely se
stíny života, které na básníkem vědomě
určenou nebo možná jen nahodile se obje-
vivší „osobu“ dopadají. Nebo někdy
dopadaly. Anebo se teprve rýsují, mnohdy
skryté, ztajené, mnohdy kdesi za horizon-
tem existence.

Právě zdánlivě nenápadné, neznatelné
prolínání tajemnosti a transparentnosti
přitom v nejnovější knize veršů Josefa
Hrubého tvoří směrodatný a dokonce
symptomatický fenomén: ocitáme se tu
totiž ve značně odlišném poetickém há-
jemství, než bylo to, které představovalo
dominantu v předchozích autorových sbír-
kách z konce devadesátých let, tj. v Pálení
básní a ve Znamení Býka. (Na tomto místě
složme slova díků Bohumilu Jiráskovi,
že ve své monografii Mezi slovy, obrazy
a hudbou nejspíše jako jediný všude dů-
sledně a správně píše Znamení Býka, za-

Obrazárna
básnických portrétů

Vladimír  Novotný
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závratnému (ale taktéž nemálo filosofické-
mu) pocitu, že čas je tu vším a prostor je
tady ničím, že hrdinové, resp. antihrdinové
autorových básní působí jako svérázné
odlitky (a v některých případech rovnou
relikty) právě takového, tolik mnohotvárně
i tolik bezohledně a neúprosně uplývající-
ho času.

Zároveň v nás však tyto Hrubého sošné
lepty jednotlivých člověčích osudů vyvolá-
vají (a také mají vyvolávat) dojem, že ne-
jenom jejich čas se jako by zastavil, ale že
i my, čtenáři spříznění s tímto typem poe-
tického nazírání, učedníci či nikoli ještě
dokonalí mistři života se v tomto vnímání
světa zastavujeme sami v sobě i s ním -
s časem světa. Zvláště když v této knížce
je (při jemném modelování konkrétních
příběhů) v žádoucí symbióze jeden do
druhého vtělován jak čas umělecký, tak čas
psychologický. Proto při povznášejícím
čtení sbírky Osoby jednou úporně pro-
nikáme do dřeni básníkových obrazů
konkrétních osob s jasnými konturami
daných sudeb, a podruhé zase přenášíme
jejich siluety, neboli zde zjevený, a tím ne-
sporně i určující dojem z umělcem vy-
braných postav-modelů, na plátno ně-
jakého obrazu nebo do výřezů z čarovných
záblesků básnické momentky. Co pak
v naší paměti a mysli zůstává, rozžehná-
váme-li se s touto obrazárnou čili množi-
nou životů? Je to napsáno již v názvu kni-
hy: Osoby.

Tuto sbírku však napsal nejen básník
vykladač života, ale i vědoucí stoik. Též
proto jsou jeho verše pohroužené do moud-
rosti protkány sentencemi, které si za-
slouží zapamatování. Jediný příklad za
všechny ostatní: „To je pravda. Ale ta může
lhát.“ To je pravda.

tímco skoro všichni ostatní nakladatelští
a mediální redaktoři tvrdošíjně papouškují
chybnou podobu názvu Znamení býka,
ačkoli není býk jako Býk, není znamení
jako znamení!).

Básnická kniha Osoby, napsaná ve zna-
mení posunu od zvnějšování vnitřního
k někdy mnohem složitějšímu zvnitřňo-
vání vnějšího, ve svém úhrnu představuje
svéráznou antologii bizarních i banálních
(nejčastěji obojí!) současných lidských
světů. Není to však žádný soupis dnešních
mrtvých či polomrtvých ani sebrání více
či méně výmluvných poetických epitafů,
nýbrž novodobá knížka osudů živých,
knížka působící v jednotlivinách i ve své
sumě natolik plasticky, až nám při četbě
všichni ti „obyčejní“ protagonisté jako by
vyvstávají před očima a oslovují nás svým
mlčením stejně přesvědčivě a průkazně
jako svými příležitostnými replikami. To
ale může být nejednou pouze vnějškové
zdání a je zapotřebí, abychom v této ne-
zřídkakdy až fascinující portrétistické
obrazárně přistoupili k podobám osob
v duchu blíže.

A vzápětí bychom pravděpodobně (či
nepochybně) shledali, že společným jme-
novatelem této nesoukromé galerie poe-
tických vyobrazení je autorovo soudobé
vnímání života v umění a umění v životě,
demonstrované v intencích kategorie času.
Zejména v tomto případě jde o pojetí času
fenomenologické, vyznačující se mimořád-
nou způsobilostí tvůrčí empatie pro každo-
denní detaily, činy a postoje našich součas-
níků a vrstevníků - a zároveň je tato subtil-
ní umělecká vnímavost v prvé řadě rezul-
tátem existenciální filosofie světa. Vždyť
tváří v tvář novým básním Josefa Hrubého
jsme v pokušení podléhat a podlehnout
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Polkla poslední doušek kávy a na jazyku
ucítila sladkou chuť nerozmíchaného cu-
kru. Zavřela oči a na okamžik si představi-
la, že by tady měla žít trvale. Byla to docela
příjemná představa, za ten týden, který zde
prožila, se jí zdálo, jako by tady v zapadlém
koutu Šumavy byli lidé na sebe hodnější,
mile ohleduplní, byl to jiný svět, bez falše
a přetvářky, svět uprostřed lesů, přikrytý
křehkou vrstvou teplé zdvořilosti. 

Poslední den týdenní rekreace bylo ven-
ku nevlídno, ale nevadilo jí to, teď už roz-
mary počasí nevadily nikomu z lidí, kteří
seděli u stolků a tiše si povídali. Bylo krát-
ce po půlnoci a večírek na rozloučenou se
chýlil ke svému závěru. Na barovém pultu
hrál magnetofon a barman míchal v blyš-
tivém šejkru Bílou paní. Roman seděl na
barové stoličce a čekal na koktejl, který jí
slíbil přinést ke stolu, a přitom si prohlížel
otevřenou pamětní knihu, do níž se večer
všichni podepsali.

Zamyšleně hleděla před sebe a za zvu-
kovou clonou se jí objevila Romanova tvář.
Bylo to s ním úplně jiné než s těmi lidmi
kolem, mnohem lepší. 

Začalo to hned první den, když spolu

seděli u jednoho stolu. Ze začátku si mys-
lela, že jeho žena za ním přijede později,
neboť osamocený muž se šestiletým synem
na rekreaci je zcela neobvyklý jev, ale uká-
zalo se, že výjimka potvrzuje pravidlo. Na
její nepřímou otázku jí po obědě vyprávěl,
že žije s chlapcem sám, protože manželka
měla před dvěma lety tragickou autoneho-
du…, ne, ne, jen se prosím vás neomlou-
vejte, už to přebolelo a život musí jít dál.
Pohladil syna po hlavě a potom jí povídal,
jak se mu sem vůbec nechtělo, no řekněte,
co tady člověk může dělat, když nelyžuje,
všude samé lesy a to ticho, je to jiný svět,
než na jaký jsem zvyklý z toho našeho
velkoměsta, kde je kultura a všechno ostat-
ní a tady není nic, jenže na druhou stranu -
Jirka stále pokašlává a je náchylný na
zánět průdušek, chtělo by to čistý vzduch,
říkal doktor, a tak jsme se nakonec ocitli
tady a já doufám, že mu to trochu pomůže.

Odpoledne se vydali na společnou pro-
cházku po nejbližší turistické stezce, a za-
tímco její Lukáš běžel s Jirkou napřed, ona
mu zase na oplátku vyprávěla, jaký životní
omyl se jí stal, když se provdala za muže
o rok mladšího, který se zajímal o všechno

V jinémsvětě
Lubomír Mikisek
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ní den být. 
Po obědě se vydali na poslední turistic-

kou trasu podél státní hranice, Roman si
chtěl prohlédnout krajinu, potom jít napříč
přes kopec a vrátit se z druhé strany. 

Stalo se to, když vcházeli do lesa. Kluci
běželi jako obvykle dopředu, odbočili
z lesní cesty na strmý svah a Lukášovi
uklouzly nohy, leknutím vykřikl a rozhodil
ruce. Byla od něho pět metrů a s hrůzou
sledovala, jak se nejdříve dotkl země ru-
kou, ale ta mu podklesla, neměl sílu zasta-
vit pád, narazil hlavou na okraj mohutné-
ho pařezu a zůstal omámeně ležet. 

Hned se k němu rozeběhli a Roman byl
u něho první. Klekl si k němu, podepřel mu
hlavu a prohlížel si zranění. Chlapec měl na
lícní kosti tržnou ránu, nebyla velká, ale
poměrně dost krvácela a Lukáš se rozplakal. 

Roman se k ní otočil, a když uviděl zdě-
šení v jejích očích, zakroutil hlavou. 

„Nic to není, neboj se, nebyl to žádný
velký náraz, o ten pařez jen zavadil,“
ukázal na silnou třísku, vyčnívající do stra-
ny. Potom z kapsy vytáhl čistý kapesník
a přiložil ho chlapci na tvář.

„Přidrž si to, Lukáši. A nebreč, jsi přece
chlap,“ řekl, vzal ho do náruče a nesl ho
celou cestu zpátky až na zdravotní
středisko, které bylo v přízemní budově na
náměstí malého městečka. Doufal, že tam
někdo bude mít službu.

Šla za nimi a za ruku držela ztichlého
Jirku. Pořád byla otřesena, v nohou cítila
slabost a celá se chvěla, ale pomalu se
uklidňovala, na první pohled to vypadalo
opravdu špatně, ale mohlo to skončit mno-
hem hůř. Ani na to nechtěla pomyslet. 

Když vyšli z ordinace na chodník, Lukáš
měl pod náplastí tři stehy, pohlédl na ni
a snažil se těžit ze situace. 

možné, jenom ne o rodinu, a jak je soud
před rokem rozvedl a jak ona teď nemůže
pochopit, že s ním žila pět let. 

Večer se rozloučili, aby se ráno sešli
u snídaně, dobré ráno, jakpak jste se vy-
spali, zdravil Roman a Jirka ho s vážnou
tváří napodoboval, dobrý ráno, Lukáši,
jakpak jsi se vyspal, a Lukáš odpověděl,
že dobře, a potom se všichni najednou
rozesmáli a ona při těchto maličkostech
měla stále silnější pocit, že se neznají den,
dva, tři, ale měsíc, půl roku, rok… Bylo to
zvláštní, že si jejich vzájemné sympatie
nespojovala s ničím jiným než se vzrůsta-
jícím porozuměním. Roman se však o nic
nepokoušel a ona mu za to byla nesmírně
vděčná, protože v posledních letech už
ani nevěděla, co je to hezké slovo, hřejivý
úsměv nebo něžné pohlazení. Přesto ji
večer trochu zamrzelo, že snad v ní vůbec
nevidí ženu v pravém slova smyslu, ale-
spoň to dosud nedal nijak najevo. Pouze
odpoledne, když se vraceli z procházky, se
prozradil několika slovy, ale bylo to jako
nesmělé ťuknutí, maskované rozpačitým
úsměvem.

„Víš, Květo, mám-li být upřímný,“ řekl
poněkud váhavě, „mně se moc líbí ženy
s dlouhými vlasy, jenže nikdy jsem na ně
neměl štěstí.“ Na chvíli se odmlčel a pak
dodal: „Člověk asi v životě málokdy dosta-
ne to, po čem opravdu touží.“

Nosila vlasy stočené do uzlu, dokonce si
zvykla takhle s nimi i spát, ale když je roz-
pustila, rozvlnily se jí po zádech až do pa-
su, bylo to jako černý vodopád, který Ro-
man dosud neviděl, zatím k tomu nebyl
důvod a v tomto okamžiku byla přesvědče-
na, že také nebude. Jenomže dnešek byl
úplně jiný, než si včera představovala,
zcela odlišný, než by měl poslední rekreač-
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Pohlédla na něho a pozdvihla sklenku,
ale v jejím přiťuknutí byla nespokojenost,
hledala pomocnou ruku a zmátlo ji, že ne-
dokáže odhadnout, jakým dílem je v jeho
slovech taktika a jakým skromnost. Náhle
zatoužila být na chvíli sama, obklopena
pouze tichem, tak typickým pro tento kraj,
být pryč od hlučících hlasů, od hudby
z magnetofonu i od Romana, který se
dokáže tak báječně přizpůsobovat a vše-
chno bere tak přirozeně, až ji to téměř po-
dráždilo. 

„Půjdu se podívat na kluky,“ řekla, a když
přikývl, s ulehčením vyšla na chodbu. 

Nahoře pootevřela dveře a ve světle
žárovky, která svítila u schodiště, se podí-
vala nejdříve na Lukáše, pak na Jirku
a zase opatrně zavřela. Pomalu vešla do
svého pokoje a posadila se do křesla.

Ještě mohla udělat jednu věc. Vzít Luká-
še do náruče, přenést ho do jeho postele
a zavřít za sebou dveře. Chvíli nad tím
vážně uvažovala, ale najednou měla pocit,
že by zavřením dveří zpřetrhala všechny ty
křehké nitky lidských vztahů, které tady
poznala. 

Je to jiný svět, vzpomněla si na slova,
která Roman pronesl, a náhle ho opět
viděla, jak nese Lukáše na rukou, jak jí na
balkoně přehazuje svoje sako přes ramena
a sám stojí v košili, jak přemlouvá barma-
na, aby jí namíchal nápoj, který se tady
vůbec nepodával, a jak se na ni díval, když
si připíjeli na přátelství.

Je to jiný svět, pomyslela si znovu,
a pak vstala a přistoupila k zrcadlu.
Pátravě se zahleděla na svoji tvář, která
se jí v tomto okamžiku zdála úplně jiná,
a potom si v tom jiném světě jediným po-
hybem rozpustila vlasy a rozhodila je po
zádech.

„Maminko, mohl bych dneska spát
s Jirkou?“ 

„To víš, že můžeš, Lukášku. Jestli ti to
ovšem strejda dovolí,“ podívala se tázavě
na Romana, zaregistrovala jeho úsměv
a souhlasné pokývnutí, ale nad hlubším
smyslem otázky se nijak hlouběji neza-
myslela. Její syn měl bolest a v takovém
případě by mu slíbila, cokoliv by si přál.

Že to však s tím slibem nebylo tak jedno-
duché, to si uvědomila až po večeři, kdy
nastala chvíle na šálek večerní kávy, na
hezké slovo a tiché rozjímání. Zůstala sedět
sama u stolu pouze několik minut, Roman
šel klukům připravit pokoj na spaní a tepr-
ve nyní se zarazila, až úlekem na okamžik
zatajila dech. Všechny pokoje měly jen dvě
lůžka bez přistýlky, a jestliže kluci budou
v jeho pokoji, kde potom bude spát on?
Ptala se sama sebe a ta otázka ji proná-
sledovala celý večer, podvědomě na ni hle-
dala odpověď i při tanci uprostřed večírku
a bylo podivné, že se Roman vůbec nesna-
žil tento problém vyřešit. Jako by mu to by-
lo všechno jasné, jako by všechno bylo sa-
mozřejmé, uvažovala znepokojeně, a jak se
večírek chýlil ke konci, s údivem zjistila, že
ji to jeho mlčení začíná pohoršovat. 

„Tak na co si připijeme?“ zeptal se Ro-
man a postavil před ni koktejlový pohár
s nápojem.

Chtěla říci, že na zdraví, neboť právě
dnes by to bylo víc než na místě, ale stále
tady zůstávala ta nezodpovězená otázka. 

„Nechám to na tobě,“ řekla s úsměvem
a přála si, aby pochopil, že mu tím dává
šanci říci i to, co mezi nimi dosud nebylo
vyřčeno. 

„Tak na přátelství,“ odpověděl bez zavá-
hání, jako by měl odpověď předem připra-
venou. 



Próza 13

Po kopcích se rozhostilo ticho a olověná
obloha visela jako fialové břicho rodící. Na
ještě zšeřelý kraj lesa vyšla žena. Stála tam
mnoho dní. Kapradí se jí pomalu vplétalo
do vlasů. Velkýma očima s duhovkami čer-
né vlhké země pozorovala oblouk slunce,
tak jako muž pozoruje pohyb kyvadla ná-
stěnných hodin. A vlasy se jí vplétaly do
kapradí. Když měsíc dozrál, její tvář zbledla
a stíny v ženině tváři zmodraly. Pohnula
skleslou rukou, zahrála na struny naběh-
lých žil a dlouze se nadechla… a vydechla.
Tiše a žalostně, že se šepot jejího dechu
odrážel od okolních vrchů a země zaševelila.

„Zítra nepřijdu, miláčku. Dneska zmizím,
dneska se po mně slehne zem a nezbyde už
nic. Mělas být moudřejší, Danielo. Celá jsi
mě pohltila, celá svými bledými boky. Mělas
utíkat, co tvé bosé nohy mohly, a dát mi jen
kousek, každým dnem maličko. A tys mi dala
všechny svoje řeky. Celá ses mi dala. Všech-
no, co bylo předtím, zkamenělo, kdyžs mi
dýchla do řas a podala svoje dlaně.

Odpusť, že jsem nebyl dost silný, Danielo,
přitiskni mě pevně a konejši mě ještě dnes.
A ráno… ráno se vydám marně hledat, co ze
mě zbylo. A raději nepůjdu cestami. Budu se
brouzdat travou daleko podél nich, protože
každá mě bude oslňovat bělostí tvé kůže. Šla-
pat po ní bych nedovedl.

Stiskni mě pevně, Danielo, ať to bolí na
těle. Ať vím, že jsi tady. Že ještě trochu jsem.“

Žena cukla koutkem rtu, ale stála nepo-
hnutá. Její vlasy rostly a vplétaly se do ka-
pradí, jako se dlaň vplétá v dlaň.

Všechno kolem bylo medové a hebké. Její

hlava jako by se ztrácela v závějích měkkosti
a věci kolem nebylo možno vidět ostře. Jeho
tělo se převalilo. Bylo bílé stejně jako její, jen
ne tak křehké. Bylo těžké jako teplé tělo tu-
leně. A jediné, co se dělo, byl pomalý zdvojený
dech, přelévající z jednoho do druhého bílé
hutné vlny.

Postava stála nehybná jak země pod její-
ma nohama, srdce těžce a pevně sevřené,
aby už nedunělo, aby bylo rozstříknuto
a rozbodáno, aby už nemohlo ševelit. 

„Jsi jako mléčná řeka, Danielo, celou bych
tě vypil! Olízal ti ramena a spolykal! Mám tě
moc rád.“

Vzal její malou hlavu do dlaní a vtiskl svoje
rty do vlasů vyrůstajících těsně nad čelem.
Stulila se na bok a hřála si záda o jeho bři-
cho. Blaženě dýchala jejich společným tělem. 

„Je mi dobře,“ řekla polohlasem se zra-
kem upřeným do klidných tmavě zelených
kopců. Bylo ještě tak brzo…

Ženino srdce se rozprsklo a ty kousky, co
z rozbodaného zbyly, tížily tělo tak mohut-
ně, že bezděčně, jako monolit v rašeliništi,
započalo klesat do vlhkých rostlin. A nejen
do hloubky, ale i na plochu se tělo prostřelo.
Stalo se povrchem dužnatých listů a pro-
vazci kapradí a objímalo vše dostupné.
Prsty se zahloubily do drnů, vtápěly se do
hlíny a táhly se s kořeny hluboko k srdci
země; a tam ho teple vzaly do dlaní. 

Krajiny jsou plné bílých rukou a štíhlých
prstů. Proto jsou tak zamlklé a tiché, proto
znají takovou tíseň a nesdělnost, proto je
v nejvyšším tichu slyšet šepot - ženy se do
nich vsakují.

Pavla Přesličková
Krajiny
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Je zadýcháno. Prostory naplněny křikem, pronikavými parfémy, pižmem, kdoví od kte-
rého stolu. Pak vůně rostlin a stále stejná, trochu unylá, kávová chuť. Zadýchaný prostor.
Zima. Jenže pak jaro, léto a pořád tak nějak podobně. Už několik let. Jako my. Neustále se
bojíme nějakého vyhnutí do stran. Vpravo, vlevo. Nic nás nezajímá, jen protentokrát
a skoro vždycky tak, rovně. Pak podzim. Plynulé odchody a příchody hostů. Hlasy, které
zanikají. Jsou následovány tichem, aspoň na pár minut. Pořád a tak nějak a pak zase zi-
ma. Topení u kavárenských stolků roztopené na maximum. Dávno již odneseny letní
květiny a nahrazeny klíviemi, které snad vydrží ledacos, v rozích věšáky se šatstvem, které
umenšují prostor. Tichá průzračnost. Křupání sněhu, když někdo přichází. Otočíš hlavu
vlevo a vidíš skupinku v beranicích a dlouhých zimnících. Dva muži, kteří před sebou tlačí
ženu, její blonďaté vlasy čekající na rozpuštění. Svlékají si kabáty, nikdo však ženě nepo-
může. Pak usednou. Muži se baví mezi sebou a ženu do rozhovoru vůbec nevtahují. Vůbec
ji neberou vážně a pak vše najednou splývá. Před vánočními svátky uhodí mrazy. Lidé se
choulí čím dál víc do sebe. Brýle jsou po příchodu do vyhřátých místností pokládány na
stůl, není pak nic vidět a nehnutě se čeká na obsluhu. Objednává se káva a malá lahvinka
růžového. Dáma naproti zasněna. Rok se pak může neslyšně přelít jeden do druhého. Už
se vlastně nic podstatného nestane.

LEDEN: JINÝ ČAS
Zase jiný čas. Města, rovnoměrně rozvržená na mapách, zase ztrácejí svůj charakter,
nebo spíše na několik dlouhých zimních měsíců, kdy jsme vystaveni silným mrazům
Nevycházíme z domů, jen někdy vybíháme pro pár maličkostí do nedalekého krámku
Zase zažíváme jiný čas
Oproštěný, odhmotněný od všeho ostatního
Zase stíráme významy, zase se dobrovolně nehlásíme k domům, zatahujeme záclony,
nedíváme se do ulic, ale do dvorů
Zase jsou dny jakoby běžící navzdory
Ještě nerozumíme, ještě jsme plně neporozuměli
Jen občas přichází listonoš, ale dopředu už odhadujeme jeho kroucení hlavou
Nepoznáváme pokoje, jsme až příliš do sebe zahleděni v tomto lednu, který jsme chtěli,
z mnoha důvodů, vynechat

MonseMěsto
Josef Straka
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Nehlásit se k němu, a tím ho tedy jaksi nepoznat
Řekli jsme třiceti jedna lednovým dnům, že je nepotřebujeme
Ale nebyli jsme bohužel vyslyšeni
Zase zažíváme jiný čas
Rozhovorům, vyjdeme-li ven, rozumíme jen z poloviny
Unikají nám slovesa, dodatečná vysvětlování
Bereme si oddechový čas, ale můžeme doopravdy říci dnům, že je nepotřebujeme?

Úzká samota. Pokoje, v nichž ani nevíme, proč jsme. Nedíváme se k oknům, ale z nich.
Pokoj je tak jako před několika měsíci. Už ho nepoznáváme. Aspoň ne tímto dnešním
zrakem. Jen po paměti zabočíme do kuchyně a oprašujeme kávovar. Množné číslo už
dokonale unavuje. Samota, úzkost, která se dá jen těžko oddělit od strachu. Podlaha jed-
noho jediného pokoje pokryta papíry. Nic víc. Uhynulé květiny. Chtít mít od všeho pokoj.
Klid. Oddělit se od všeho. S kličkou od okna se z pochopitelných důvodů nedá pohnout.
Ještě se narovná koberec. Pak se uchopí klíče. Silně. Zatíná se pěst. Poslední pohled do
koupelny. Zamykání. Byt se vzdaluje. Přivolává se výtah.

Zítra. Prachmizerné zítra, které nám nedovolí spát, možná ani jíst. To hypotetické zítra,
s kterým se už léta probouzíme, když je ráno a díváme se z okna. Tedy vlastně z oken
našich různých domovů. Vaříme si kávu. Věnujeme se této činnosti s náležitou úctou,
trpělivostí. A očekáváním. Ano, tak nějak. To mizerné zítra je pak mnohdy naší jedinou
nadějí, tehdy, když zaboucháváme dveře od svých příbytků. Lépe je o tom všem možné
hovořit v množném čísle. Města přenocování se zmnožují. Násobí, a pak jednou za čas
máme pocit, že už další zítra nepřijde. Procházíme nočním a osamělým městem a nevěří-
me v nic takového jako další den. Věříme jen v naše možné usnutí, kdy noc se už dá pro-
hlásit za velmi hlubokou. A přesto se najednou nějaké to zítra, a ani nevíme mnohdy jak,
zase objeví.

OBELHAT ZÍTŘEK
Pochod dunou s hlavou mírně skloněnou.
Ráno. Modrá konvice. Káva pomalu zalévaná.
Naprosto žádné zprávy z domoviny.
Obelhat tak i dnešek.
Přinutit se aspoň na chvíli ke lži,
anebo se naučit vrátit se a mlčet.
Nepromlouvat. Nevyjadřovat se.
Pití černé tekutiny po doušcích. Dívá se k travinám a v nich, zdá se, pobíhá pes. 
Asi dalmatin.
Vyjdeš na verandu, abys ho lépe viděl. Ano, je to tak.
Obelhat zítřek. Další dny pak budou přicházet samozřejměji.
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Chtěla bych hezčí deštník. (Zbylo mi na
obyčejný.) Vím o jednom skvělém - přímo
novinářském! S černými potisky na červe-
ném podkladě, palcovými titulky a rukojetí
přímo na mou ohnutou ruku.

Dali mi jej ochutnat. - Namlsat se v Plži.
- A tak Vám tedy posílám - Novinářský
deštník.

Obouvám prošoupané boty, zakličkuji,
vstávám a vrážím do chlapa! „Páni, pro-
miňte mi. Já nechtěla,“ rovnám se chvatně.

„Ale - kohopak tu máme?“ „Jé, pane
profesore... Brej den, nepudete na kafe?“
Všude rudá - balim prófu, který mi na ško-
le říkal Méry. Byl o sto let starší, ale měla
jsem ho radši - nenechal mě propadnout.

„Jak se máte, Méry?“ stiskne mi loketní
kosti.

„Veroniko, pane profesore,“ podotýkám
skromně.

„Tak Veroniko? Měl jsem za to, že jste
Marie. Dívala jste se vždycky tak oltářsky
vážně... Jste to určitě vy?“

„Ale ovšem. Změnila jsem párkrát své
jméno. A taky příjmení. Teď už je mi 
fajn.“ „To vidím. Já vás sleduji z povzdálí.“

„Chm. Minule jste tvrdil, že jste si mě
ani nevšim.“

„To jsem vás patrně přehlédl. Ale dnes
jste rychle postoupila vpřed. Kam se ubí-
ráte teď?“ - „K novinám. Chci umět psát.
Pomůžete mi?“

Jste moje záchrana - jste moje spása!
čiší mi z vytřeštěných očí. 

„Nechci žádnou babu 
- zažít zas pohanu. 
- Pro neschopnosti mluvy, 
strávím kýbl nudy 
- nad falší mnohých vzpomínek 
- srdceryvných povídek!“

„Držte se svých fidlátek
- však vám pěkně sluší.
Nedělejte z obrátek
- sloupky pro mé uši.“

„Ale já chci víc!“ křičím z plných plic.
„Není vám již pomoci - jedině vás utlou-

ci.“
„Nuže - tedy bij! - bij mě do hlavy. 
Klidně tim svym deštníkem, nedbej, že

ho otlučeš.“
Sloupky, fejetony, články - hltám, co je

k mání. Něco mi snad zůstane - v mozku
hmoty přibude.

Veronika ŠvihovcováNovinářský deštník
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Jestliže se to píše v bibli,
tak je to pravda: obři tady byli.

Dovedete si představit tu krásu?
•

Hledáte-li marně básníka,
zkuste to z opačné strany.

Hledejte sketu.
•

Otevřu kontejner na smetí,
tam

vytunelovaná zblblá vlast,
v pevném sousedském objetí.

Otevřu kontejner na smetí,
tam

praotec Čech jedenadvacátého století.
•

V životě jsem potkal tolik
sebevědomých chytráků,

až jsem si docela po právu myslel,
že jsem úplnej blbec.

•
Prokletý počítače,

co výrobce, to jiný výsledek.
•

Pes mne kousnul do zadku.
Prej ze srandy.
Blbá sranda.

Nejkrásnější básně jsem naštěstí
zapomněl.

Jako nenalezené perly
na dně moře, zůstanou neposkvrněny.

•
Z cesty do vlastního nitra

vrátil jsem se okraden.
•

Tenkrát v bitvě u Tachova se nám
dostaly do rukou

americký kulomety vzor 2008.
Kosili jsme křižáky hlava nehlava.

To o těch vozech naložených kamením
to jsou jen pohádky.

•
Na Plzeňsku bývalo tolik plžů

jako na Jihlavsku ježků.
A to jsem nezmínil Veverské Knínice.

•
S vírou a uměním se to má stejně.

Ne každý uvěří,
ne každý pochopí.

•
Lidi mají rádi stromy

na starých hřbitovech.
Stromy mají rádi lidi

na starých hřbitovech.

Pavel Štýbr

Na Plzeňsku

bývalo

tolik plžů
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Máme tu duben. Pro mne nic moc. Krás-
ný měsíc jara březen máme za sebou,
a krásný měsíc lásky květen máme před 
sebou. A mezi nimi se krčí duben. Už tak
divně začíná aprílem. To mě zase někdo
doběhne. A já se budu smát, aby se neřek-
lo, ale budu naštvaný a vzteklý, že jsem se
zase jako blbec nechal napálit. Takhle
bláznivě tedy duben začíná. A jak končí?
Nu, alespoň to mě usmiřuje, že proti
březnu a květnu má jen třicet dní. Víc si
jich nezaslouží. Stejně se holedbá jen
aprílovým počasím. Nemám moc rád lidi,
kteří mají proměnlivou povahu jako aprí-

lové počasí. To pak člověk neví, na čem je
a kdy se přetvařují. Dobrý člověk se může
tvářit jako padouch (opravdu?) a padouch
se může tvářit jako dobrý člověk (to spíše
a určitě častěji). 

Nenechte se však mýlit, že své rozjímání
rozehraji do nějaké rozmarné polohy. Du-
ben na mne působí dosti depresivně a je
málo platné, že mě březen namlsal a na
květen se těším. Březen je tedy už vzpo-
mínkou a květen nadějí, že se jej dožiji.
A mezi tou vzpomínkou a nadějí může být
i období zapomnění. Zatím mě nepostihlo
do té míry, abych si 19. a 20. dubna teprve

Bohumil Jirásek

Dubnové 
rozjímání

nad
zapomněnímne
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vzpomněl na 19. a 20. března. To měli
slavný svátek nejen Josefové, ale 19. břez-
na zemřel můj otec a za šestnáct let, ale
také hned příští den, 20. března, jej násle-
dovala má maminka. Šla za svou mladis-
tvou láskou a mě tu nechala opuštěného,
přestože mě měla ráda. Schválně tu připo-
mínám běh tří měsíců, abych se utěšoval
z nezapomnění, protože vzpomenout si po
měsíci by bylo zapomnění neodpustitelné
a zlé. Jednou zapomenu i to, že jsem byl na
světě, ale do té doby nechci a nesmím za-
pomínat, kdo mě sem na svět vyprovodil
a kdo mi umožnil poznat, co je život, lás-
ka, krása, poznání, ale i bolest, smíření
a odcházení.

Měl jsem na téma nezapomnění a za-
pomnění psát raději už v únoru, abych
v březnu nezapomněl, ale schválně jsem to
nechal na duben, abych se ujistil a potěšil
i trochou radosti, že jsem nezapomněl a že
nedoháním, co se dohnat nedá. Často si
vybavuji, jak jsem chtěl otci udělat radost
skleničkou zavařených hříbků, které měl
tak rád - a nestihl jsem to včas. A mamince
jsem chtěl něco pošeptat - a také jsem to
nestihl. 

Budete-li chtít říci něco hezkého svým
bližním, neodkládejte to na lepší časy.
Řekněte to včas. To potěší nejvíce. Vzpo-
mínka potěší už jen vás, nebo i vás za-
rmoutí nenapravitelná liknavost. 

Slyším zpívat ptáky, za chvíli možná
spadne dubnový déšť, ale já stejně vyrazím
do nepohody a zastavím se na vesnickém
hřbitůvku, abych si popovídal. Stopy ve-
dou sem i zpět. Nejlépe se otisknou ve
vlhké a drsné hlíně. Další déšť i slunce je
zahladí, ale dobře si je pamatuji. Podívám
se k nebi, a když mě slunce oslní, zase zrak
pokorně sklopím k zemi a uvědomím si, že

mě slunce jen na chvíli chtělo pohladit,
protože je duben a aprílové počasí se chce
vyřádit. 

Půjdu dál volným krokem, s nikým ne-
promluvím a budu v tu chvíli úplně sám.
Vlastně nebudu sám. Ptačí trylek mi zazní
v uších, rozvážná dechovka vesnických
muzikantů vydechne pohřební pochod
k nebi a já ani nezpozoruji, že mezitím
pršelo a už zase na chvíli vysvitlo aprílové
sluníčko. 

Je pošmourné počasí, nějak mě zebe za
nehty (v dubnu už nechci nosit rukavice),
dýchám si na ně teplé vzpomínky a je mi
zase dobře. Budu bloumat bezcílně kraji-
nou, a až se budu chtít rozpomenout, kde
jsem to vlastně chodil, tak už si asi nevzpo-
menu. Nad hlavou uslyším zpívat skřiván-
ka, i když tam zrovna nebude, budu se po-
zorně rozhlížet, kam šlapu a na co šlapu,
zatímco dříve jsem se spíše rozhlížel, kam
jdu. Došel jsem oklikou stejně zase sem,
tak už vím, co mohu na tom bloudění
světem očekávat. Ale potkával jsem vás,
a to mi dělalo radost. Zvláště to setkávání
s vámi, dobrými lidmi. A ty dobré lidi jsem
uměl dobře a bezpečně poznat. Také jsme
se občas na sebe usmáli, když jsme neza-
pomněli nebo když jsme měli čas. 

Stejně se těším na květen, snad mi to
duben odpustí. Není pro mne tak hezký
jako květen, ale já také moc parády nedě-
lám, a přece jsem tu rád. 

Až se někdy potkáme a já vás nepozdra-
vím, vyrušte mě z mlčení a zeptejte se,
proč jsem vás nepozdravil. A já pozdravím
a usměji se na vás, protože jste mě vrátili
ze samoty a zapomnění do nezapomnění.

Půjdu mlčky a zamyšleně dál, duben -
neduben, apríl - neapríl, pohoda - nepoho-
da, ale nebudu sám. 
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Už se mi o něm ani nezdá, napadlo mě,
když jsem byla znovu vyzvána, abych na-
psala vzpomínku na Karla Šebka. Asi jsem
přestala věřit, že se jako vždy odněkud
vynoří. Občas někde mizel, nejčastěji
v psychiatrických léčebnách, ale teď už je
dlouho nezvěstný. Zdávaly se mi o něm
nejrůznější sny, spojené s hledáním, byly

to až noční můry. Ale Karel byl určitě
noční můrou sám pro sebe.

Byl vším možným. Pavel Řezníček ho
nazval fextem-neusmrtitelným. To proto,
že žil i po dvaceti pěti sebevražedných
pokusech, ale zřejmě se nakonec někomu
podařilo, co si nedokázal provést sám. Ne
že by se nesnažil, hned při prvním pokusu

Eva Válková

ebekŠ
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Karel zkombinoval léky a podřezání žil ve
vaně. Potom šel proti lokomotivě, srazil se
s tramvají, skočil z čtvrtého patra, něko-
likrát přežil klinickou smrt. Mimo to se
snažil průběžně zabít se nenápadněji, už
v roce 1956 se stal feťákem. Pak prodělal
léčbu LSD, která ho měla dovést k sebepři-
jetí, ale znamenala pravý opak: „Poznal
jsem, že jsem ďábel.“ A tak Šebek bojoval
se svými šebky. Netrpělivě, neurvale i nar-
cisticky.

Ale je těžké ho nějak popsat. Vždy něco
chybí. Já jsem ho poznala i jako návštěvní-
ka. Jako by vás navštívila povodeň či vtrhla
jiná katastrofa. Všichni jeho přátelé po-
znali nejnevhodnější přepadení v nejne-
vhodnější čas. Jedinou výjimkou byla paní
Nádvorníková, ale protože před ní měl
Karel Šebek respekt, tak jsem se s ní nikdy
nesetkala. Karel byl dokonce schopen
zrušit představení v divadle v Řeznické uli-
ci, protože překřičel herce. Vykřikoval ob-
vykle: „Musím kouřit, je to otázka života
nebo smrti - když nemáte peníze, půjčte si,
abyste mi mohli půjčit.“ Případně navrho-
val, že děti mají opustit byt svých rodičů,
aby tam mohl v klidu psát. Pravda, neměl
trpělivost ani sám se sebou.

A přes to, co prováděl svým přátelům,
zůstávali dál jeho přáteli. Nechci vypočí-
távat ta slavná jména, určitě na někoho
zapomenu, ale třeba Petr Král, Prokop
Voskovec, Stanislav Dvorský, Medkovi,
Švankmajerovi, Istler, Stejskal, Dryje, ale
chtěla bych říci, že za našich výletů Dobřa-
ny-Praha jsme pravidelně navštěvovali
Pavla Turnovského a Pavla Řezníčka (ten
dokonce jezdil i do Dobřan).

Pavel Řezníček a Eva Havlíčková viděli
Karla naposledy 11. dubna 1995, pak už
ho viděl asi jen ten, kdo ho zahrabal pod

listí nebo převezl přes hranice - dlouho
jsme se utěšovali, že Šebek nezmizel, jen
odjel jinam, kde jako Ivan Blatný tvoří
v nějakém blázinci. Karel mluvil často
o cestě do Paříže nebo kamkoli, kde by by-
la svoboda... asi proto, že poznal tolik
světů za mřížemi psychiatrických zařízení.
I když přesně vzato, nebyl schizofrenik, jak
o sobě s oblibou tvrdil.

Karel byl bratrancem Zbyňka Havlíčka
a synovcem Jaroslava Havlíčka, i když to
ho také příliš nevymezuje. Ačkoli Zbyněk
Havlíček se pro něho stal otcem a svou
oblíbenou terapií pomocí literatury při-
vedl budoucího básníka k surrealismu
a k poezii.

Šebek byl jeden čas také starostlivým
synem pečujícím o nemocnou matku - to
až po její smrti zahájil své turné po léčeb-
nách. A až po smrti Zbyňka Havlíčka se
„zbláznil - za trest, že se zasmál, když se
dověděl o úmrtí“.

Ale pořád obcházím to nejdůležitější -
básníka, který rozséval verše po ulicích
(neustále ztrácel popsané papíry, bohužel,
až nakonec se nenávratně ztratil sám),
básníka, který rád tvořil s jinými - „já jeden
verš, ty druhý“. Tak jsme se potkávali
v letech 1984, 1993-95, ale nestřídali 
jsme se po verši, ale až u dna obrazu nebo
myšlenky.

Hlavně však byl Karel Básník, který
výbušnou směsí banalit a nečekaně přes-
ných postřehů, gejzírem obrazů a prou-
dem veršů dovedl prorazit obranné kru-
nýře, které si pro běžný život navlékáme,
a přinutit naše vnitřnosti, aby za temné-
ho dunění slov vířily jako dervišové
v samém středu, v tomto případě ve stře-
du zauzlovaných střev bolesti a v biogra-
fu úzkosti.
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Můj už starší plzeňský přítel dr. Josef
Polák, matematik indiánského původu,
velice klukovsky sbíral wallaceovky a nyní
má všechna česká vydání. Mít ale ještě
neznamená chtít přečíst, což třeba naše
ženy sotvakdy pochopí, a z Edgara Walla-
ce (1875-1932) opravdu raději vybírejme.
Jak?

Kdo chce, může i podle názvu. Kdysi
jsem do svého dílka Stroj na vraždy
(Nemesis 5/1996) zapustil „báseň“, která
je pouhým opisem pitoreskní filmografie
britského herce hororů Petera Cushinga,
ale šancí k témuž se mi zdají právě poe-
tické tituly wallaceovek. Jsou tu Mrtvé oči
Londýna a Žabí bratrstvo, Smečka děsu
i Postrach Chicaga nebo romány Když
gangsteři ovládli Londýn a Signály přes
údolí, Údolí duchů, Brána zrádců, Vládce
temnot a Anděl hrůzy, Dům hrůzy, Dcery
noci i Lovec hlav i knížka s prostým titu-
lem Maska. Dále Opeřený had. Soudný
den. Stříbrný klíč. Zlaté podsvětí a Mrtvý
s narcisy. Žlutý had. Zelený rez a Zelený
lučištník. Červená esa a Rudý kruh. Černý

opat, Modrá ruka, Bílá tvář a Barevný
Wallace (nyní žertuji). Muž, který nikdy
neprohrál i Muž, který koupil Londýn.
Muž nad zákon a Muž, který všechno
věděl. Muž z Carltonu. Muž z Maroka.
Zlověstný muž. Kapitán. Mstitel a Hráč.
Lišák. Dvojník. Zvoník. Ďábel. Vyděrač.
Střelec. Šprýmař. Práskač. Hodiny smrti.
Pokračujme hrou s čísly jako Josef Hrubý
v bibliofilské sbírce Numerale (1994): 
tituly Číslo šest i Padesát pět, Čtvrtý mor
a Dveře se sedmi zámky a Třináctá komna-
ta. Byt číslo dvě a Spolek devíti. Čtyřhran-
ný smaragd a Příběh za milion dolarů.
Ale to už stojíme ve sféře mamonu: Boj
o miliony. Ztracený milion. Dědicové mi-
lionů, ale i Vyzáblý dědic. A Řeka diaman-
tů. Jedna wallaceovka se jmenuje Uvidí-
me! Jen za rok 1926 stačil mistr nadpro-
dukce publikovat osmnáct románů, jen
roku 1928 měla divadla West Endu na
programu pět z jeho šestnácti her a někte-
ré on sám režíroval. Není divu, že ho pode-
zírali, zda netají dumasovskou „fabriku“
s černochy. Nedal se a s pravým britským

Edgar
WallaceIvo Fencl
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klidem vypsal 5000 liber odměny tomu,
kdo ho usvědčí. „Každé slovo je jeho
dílem!“ dušoval se jeho tajemník Robert
Curtis. „Vyjma jednoho vadného infinitivu,
který jsem před lety našel a pozměnil.“
Proto byl „kouzelník slova“ právem
nazván Fordem detektivního románu.
Dokonce i náš plodný Eduard Fiker zůstal
jen jeho chabým napodobitelem. 

Jak vlastně Wallace stihl za posledních
patnáct let svého života vyprodukovat sko-
ro 170 titulů? Především uměl bleskurych-
le a spatra diktovat, nicméně každé dílo
prý začal vlastnoručně. „Začátek je nejdů-
ležitější,“ říkával. Jenže kde teď máme za-
čít my? S Karlem Čapkem doporučuji číst
„africké“ wallaceovky s komisařem
Sandersem, jeho zástupcem poručíkem
Bonesem a domorodým náčelníkem Bo-
sambem (Pán černých králů, Ochránci
králova míru, Pod žhavým sluncem…),
vznikající už od roku 1911. Připomenou
Kiplinga a Haggarda, ale mají zcela osobi-
tý styl. George Orwell doporučuje „zkou-
mat“ příběhy pana Johna Graye Reedera
ze Scotland Yardu. „Ten dobromyslný had
s deštníkem, ale zločinnou myslí,“ charak-
terizuje ho Wallace, a právě zločinnému
mozku přičítá pátračovy úspěchy. „Cho-
robně vyzáblý, kradmý noční luňák s od-
stávajíma ušima a bleděmodrýma, proni-
kavýma očima nad věčně padajícím cvi-
krem,“ čteme. „Muž v ošumělém kabátě
a s buřinkou či cylindrem sesutým do týla.
A nejvšedněji se chová, když je nejrozruše-
nější.“ Také se ale nesměle zdráhá, dodej-
me, a nad kvítím slzí jako dívčina. Dokon-
ce kupuje králíky, jen aby je vypustil do po-
lí. Tedy další pohádková postava žánru?
Nu, Reeder svou vizáží podivína především
zábavně mate zločince. „Ten staroch je až

moc roztřesený na tajného,“ říkají. „Jo! Ten
vypadá, jako by se pokoušel sbírat miloda-
ry na zakoupení varhan pro starou kapli.“

G. B. Shaw napsal: „Wallace vymyslel
senzační román. Ale kdo vymyslel Walla-
ceho?“ Jeho údiv sdílíme dodnes. EW se
jako jeden z prvních autorů krimirománů
(často vůbec nejde o detektivky) uměl
odpoutat od vzoru stvořeného Edgarem
Allanem Poem a dal vale Mistrem zave-
dené tradici soukromého detektiva. Estét
a výjimečná bytost Poe kdysi zcela vědomě
postavil do protikladu ke společenské moci
originalitu, spojenou s až nesnesitelně
nekonvenčním bohémstvím osamělého 
génia Dupina. Edgar Wallace tuto starou
konvenci smetl a v tisku odsoudil i samot-
ného Sherlocka Holmese. Na rozdíl od
starosvětsky rozmarného Sira Artura
Conana Doyla totiž Wallace obdivuje po-
licejní aparát, ba líčí ho takovým tónem, až
tím prozrazuje svůj sklon k uctívání tyranů
- jak postřehl právě Orwell. Ten ostatně
právem viní Wallaceho i z hrozného inte-
lektuálního sadismu: „Rád věci zařídí tak,
že darebáka věší, zrovna když se hrdinka
vdává. Pořád však lepší, než fašistický
James Hadley Chase!“

Život Edgara Wallace byl taky romá-
nem, jak naznačil už Shaw. Ba „románem
Eugena Suea“, postřehla Agatha Christie.
Jeho rodiče byli herci (jako E. A. Poea), ale
máti ho obalila šálem a nechala na prahu
nalezince. Po devíti dnech se ho ujal nosič
na rybím trhu Freeman. Měl jej původně
za děvče. „Dick“ se stal jeho jedenáctým
dítětem. Absolvoval čtyři třídy a už v je-
denácti si šel kvůli práci pro výpis z ma-
triky. Tam odhalil svůj původ. Roznášel
mléko a noviny, prodával květiny a boty,
pracoval v tiskárně, v továrně na pryž, sta-
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věl silnice, byl poslíčkem. V den čtrnáctých
narozenin uprchl na moře a stal se kuchtí-
kem. Poprvé se dosyta najedl. Býval však
bit, a tak zběhl. V osmnácti se upsal na
sedm let armádě a u sanitního oddílu začal
psát. Je příznačné, že ho k tomu přivedly
tehdy aktuální povídky o Jacku Rozparo-
vači. Jeden zpěvák zařadil do svého reper-
toáru Wallaceovu baladu, jenže nadějný
textař byl převelen i s plukem do Jižní
Afriky (1896). Tam se téhož roku setkal
s Rudyardem Kiplingem a uvítal ho básní
uveřejněnou v tisku. „Nad prvními články
jsem někdy hledal pravé slovo i půl hodi-
ny,“ vzpomíná. Půl roku se prý cvičil tím,
že zhušťoval novinové úvodníky do čty-
řiceti slov. V Africe poznal i svou budoucí
první ženu Yvy, dceru pastora z Kapského
Města. Zásobovala ho klasickou literatu-
rou. Nechal se ovlivnit Dickensem, jehož
dětství bylo podobné, ale debutoval sbír-
kou básní (1898). Búrská válka se mu pak
stala „řetězem krvavých senzací“. To už
byl zpravodajem právě založené agentury
Reuter a na cestách do míst dalších kon-
fliktů, kam ho posílaly různé noviny, se-
psal i svůj první román Čtyři spravedliví.
Roku 1905 ho vydal vlastním nákladem.
Postupně připojil pět dalších dílů. Ačkoli
se nikdy nenaučil psát bez chyb, jeho
úspěch od té doby jen rostl. Produktivita
také. Co za ní vězelo? Kdo ví, jeho tajem-
ník poukazoval hlavně na schopnost
soustředění. „Krátká povídka napsaná
ještě před snídaní není ničím neobvyklým.
Román dokončený ve dvou dnech mě
nepřekvapí. Píše, kdykoli má čas, ale jeho
nejoblíbenější dobou jsou čtyři hodiny
ráno. Vypije nesmírné množství čaje, ale
do práce ho nelze nutit. Má-li peníze, píše
jen málo a radši spekuluje. Nebývá

naštěstí úspěšný, a tak se vrací k psaní.
Umí svou mysl rozdělit na řadu nepro-
dyšných oddělení, takže pracuje i na třech
románech současně a ještě se stačí účast-
nit dostihů v Jižní Anglii.“

Wallace byl skutečně majitelem koní
a jeden čas i celé dostihové stáje. Navíc
zvládl vydávat vlastní dostihové listy
a uměl s velkou vášní komentovat dostihy
v rádiu. Řada jeho příběhů tematicky těží
právě z tohoto prostředí.

Žil s elánem a tak i psal a zcela si věřil.
Nicméně zdráv nebyl. Šlo o těžkého ast-
matika a diabetika. Nikdy se „nedotkl li-
hovin“, ale za den dokázal vykouřil i sto
cigaret bez filtru. Tvrdil, že dým nevdechu-
je. Trpěl také nadváhou a je zvláštní, že
čím byl starší, tím víc bojkotoval právě to
nejzdravější - chůzi. „Chůze spotřebovává
duševní energii a otupuje bystrost,“ mínil
výstředně. Za rok prý neušel víc než čtyři
míle.

Takový byl. A že jeho největší láskou
zůstaly peníze? Nu, ty stejně rozházel na
dostizích. V jádru vždycky zůstal spiso-
vatelem chudých a „Villonem dvacátého
století“, jak ho nazvali. Roku 1930 chtěl
kandidovat do Dolní sněmovny, ale zlákal
ho Hollywood. Ujel tam - a zemřel na zá-
pal plic při psaní scénáře přelomového fil-
mu King Kong (1933). Do Anglie se vrátil
ovinutý britskou vlajkou a na Fleet Street
při přistání lodi na půl hodiny přestali
tisknout noviny. Také představení Walla-
ceovy hry Loterie smrti byla znovu hrána
až po pohřbu, který proběhl za mohutného
hlaholu zvonů a účasti dvou set tisíc lidí.
Edgar Wallace po sobě nechal půl milionu
dluhů, ale i tolik románů a rukopisů, že
dědicové tyto dluhy splatili do pěti let
i s úroky.
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Dnes ráno si vykračuju po Americké...
Jdu ke Slunečnici dát si něco ovsa, a jak tak
zahnu do ulice, kde je zmíněná krmírna pro
Poníky a jiné býložravce, kouknu trochu
níž než obvykle. Zrovna šla přede mnou
jedna nááádherná holka v krátkej sukýn-
ce... hmmmm... no, nebudu odbočovat od
tématu, a jak tak koukám, všimnul jsem si
kromě jiného plakátku na zdi začínajícího
slovy: „Ahoj, roštěnky.“ No, roštěnky můžu
celkem taky, ale ani v největším hladu je
nezdravím, a říkal jsem si, co to bude za
nešťastníka, když už zdraví roštěnky. A tak
jsem se zastavil a četl dál. No, nebudu vás
dále napínat, po tom, co jsem si přečetl,
jakej je to nádhernej, svalnatej hřebčák, se
zájmy o tohle a tohle, s báječným autem
a velkým... mobilem (a bankovním kontem
samozřejmě taky), mi začalo docházet, že
roštěnkama nemyslí jídlo. Roštěnky by spíš
zajímal obsah žaludku nebo tak... nakonec
je jim asi jedno, kdo je zbaští, určitě by se
totiž radši probíhaly někde po pastvině
v těle nějakého hovádka.

Tak jsem si řekl: „Poníku, tobě něco uni-
ká!“ - a šel se vzdělávat. Zastavil jsem na
ulici jednoho týpka, o kterém jsem před-
pokládal, že bude IN. Kšilt dozadu, rozvá-
zaný botasky, značkový, hadry taky samo...,
potítko na ruce... mobajl zavěšenej na krku
proklatě nízko - žádná 5110, samo pěkná
barevná Nokie 5140... a hromada těch

šňůrek trčících z kapsy. Jednou jsem si je
tam narval taky, a když jsem utíkal na vlak,
tak jsem zachytil o větev a rozbil si ču-
chan... nechápu, jak to dělaj! No, řekl jsem
mu, že bych potřeboval něco vědět. „Vo co
frčí, vole?“ „Nevím, co to je roštěnka...“
„Si z Marzu, nééééé...“ Hned mě prohlíd
od hlavy až k patě a zamumlal... Intouš
nebo socka... Nevím, co to je, ale honem
vytahuju z batůžku svou 65, aby si náho-
dou nemyslel... „Tý vole, mobajl, hmmm,
ale není to Nokie, musíš přesvědčit tvý
parentz, aby ti takový s...y nekupovali...“

Trochu jsem nechápal, co mi říká, no,
ale řekl jsem, jak je to s těma roštěnkama?
„Nemáš špeka?“ „Co?“ řekl jsem. „Aspoň
cígo, vole...“ Řekl jsem, že nemám, ale že
mu krabku koupím, když mě vzdělá...

No a jak to dopadlo? Pokud bude zájem,
napíšu to sem. Každopádně jsem chytřejší
a dokonce i poučenej, jak se na ty roštěnky
musí... Jdu nějakou odlovit a pak budu
taky vědět, co se jim honí hlavou a jak má
vypadat ideální čičák.

Pro ty hloubavější sem napíšu pár slo-
víček, který jsem se zatím dozvěděl:
chmindička, paštička, roštěnka, kost,
čičinka, kočička... Možná už tušíte, co ta
slova znamenaj, ale jestli si myslíte, že jsou
to synonyma, tak jste na omylu.

Schválně je zkuste seřadit tak, jak by za
sebou měly správně podle věku jít...

Roštěnky
Tomáš Poník

Goesl
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Vana, milenka věrná, artiklem žádaným
je. Na ni možno vždy se spolehnout. Přijme
kohokoliv v náruč vroucí bez výčitek a slzí,
ukonejší zjitřenou duši. Potřebujete se zo-
tavit po srážce s blbcem, vzdálit moderní-
mu stresu? Postačí solidně stavěná vana.
Jednoduchou manipulací s kohoutky
možno uvésti se v blahovolný stav, zapo-
menout. Někomu dělá dobře hemžit se
s perličkami, jiný se rád „naloží“ do řádně

teplé vody. Jsou však i tací, kteří opovrhují
sněním a jenom letmo užívají dobrodiní,
která každá slušná vana nabízí. A to vůbec
nemluvím o gaunerech a lumpech, kteří
vanu neznají. Přátelé, od těch raději dále.
Stejně jako se štítím individuí známých
pod jménem „sprchovci“, štítím se i zmijí.
Vana není vynálezem dnešní doby, jak by
se mohlo zdát. Již staří dobří Čechové po-
užívali cosi na způsob vany: káď s horkou

Luboš
Vinš

Vana
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vodou, později vylepšenou o lazebnici.
Nezřídka se, zvláště v chudších vrstvách,
v jedné vodě vystřídala celá početná rodi-
na. Od té doby se říká: Z jedné vody načis-
to. Použitá voda sloužila na vyspárování
dřevěnic či výrobu vepříků. Římané byli
dokonce natolik prozíraví, že zavedli insti-
tuci lázní. V nich pak plynul veřejný život,
páchaly se atentáty a tak podobně. Tehdej-
ší byznysmen dobře věděl, že dobrá večeře
nepovznese mysl klienta do takových vý-
šin, ze kterých by nehleděl na nějaký ten
denár, a s velkorysostí sobě nevlastní pod-
škrábl pergamenový šek. Zavedl tedy svoji
oběť do lázní a uložil do vany! Vždyť jak
přirozeně se obchody uzavírají z vany do
vany! Ráno, po vystřízlivění z opojení,
marně si dotyčný požitkář rve zbývající
vlasy a naříká, kde včera nechal svůj
pověstný chladný kalkul. Jó, vana dokáže
člověka i o rozum připravit! Ne tak sprcha,
která je pouze náhražkou čistokrevné
vanové koupele. Někteří filutové chtějí na
protivenství světa vyzrát tím, že se ve vaně
sprchují. Z takových podvodníčků pak už
nekouká vůbec nic. Buď přijmu se vším
všudy důstojenství vanového „koupáka“,
anebo se zařadím mezi sprchovce. V tom
buďme tvrdí. Žádné střední cesty! Já razím
heslo: Ať žije vana! Uznejte, jak by to vy-
padalo, kdyby našinec, jindy tak ve všem
akurátní, vstupoval kupříkladu do divadla
či kina řádně nevymydlen? Mezi přítomný-
mi uměnymilci by asi zavládl pěkný zma-
tek. Takový člověk nese svoje provinění
vepsáno přímo na těle. A to ani nemluvím
o tom, jak by zurážel citlivé nosánky! 

Zatím šla řeč o vaně se stálým bydlištěm
a adresou, o vaně zaopatřené. Ale co když
se nějaká nebožačka ocitne přímo na ulici?
Ne, že by se zaběhla, na to milé, korpulent-

ní dámy příliš dbají svojí počestnosti, ale
prostě ji někdo vyhodí. Venku nikdo nepo-
těší dotykem hýždí nebo odlehlejších partií
těla. Dokonce ani vodu nenapustí! Shle-
dávám velice smutným, že se mezi námi
najdou necitové, kteří neváhají pro nějakou
tu drobnou vadu na kráse přerušit vztah
plný obapolného uspokojení a najít si vanu
novou. Co kdyby tohle někdo udělal vám? 

Za velmi důležitý orgán takové normální
vany považuji vodovodní kohoutek se stu-
denou a teplou vodou. Ten však zde
probírat nebudeme. Nechme té ctné dámě
alespoň nějaké soukromí. Troufám si
tvrdit, že ani vana opuštěná, řekl bych
bezprizorná, nepostrádá určité míry mys-
terióznosti. I vana zavržená, nevděčně vy-
hozená na ulici, kde se snadno může stát
obětí gangů řádících zpravidla na „želez-
nou neděli“, zůstává použitelnou. A to
hned na několikerý způsob. Dočetl jsem
se, tuším v nějaké odborné publikaci
o vanách, o tzv. vanobilu. Jeden velký ctitel
vanové koupele se nemohl rozloučit se
svojí starou vanou a dal si ji přestavět ve
vanobil. Nemusel si pak odpírat poležení
v jejím náručí ani cestou na nákup. Jiná se
docela dobře vyjímá na zahradě. Jedna
z obřích van dávnověku byla dokonce po
malé úpravě použita jako plavidlo za
poslední potopy světa. Dno takové vany
však nutně musel zdobit špunt. Jinak by se
naši potopoplavci nikam nedostali. Jistý
pan Noe si pak dal velkou práci, aby za-
střel původ svého plavidla. Téměř se mu to
podařilo. Leč věda je neúprosná. Pravda
vždycky vyjde najevo. Před ní se neskryje
žádný neumytec. Jak vidíte, nejenom ve-
likáni, ale i vany tvoří dějiny. Nyní tedy
chutě do jejich sladké náruče! 

Žbluňk!
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Poslední jméno Mikulášského hřbitova při-
pomínající nevděk lidské paměti si již také
nepřečteme. Hrob hudebního skladatele a kri-
tika, sbormistra, dirigenta, učitele zpěvu a tě-
locviku (znal se s Miroslavem Tyršem, patřil
mezi první sokolské cvičitele) Hynka Pally
(1864-1896)  vzal za své ve druhé polovině
minulého století. A přece švagr Elišky Krásno-
horské (měl za manželku její sestru Julianu)
založil slávu pěveckého sboru Hlahol, podílel
se na založení Plzeňského filharmonického
spolku, s nímž byly spojeny první snahy o po-
řádání pravidelných symfonických koncertů
a před nímž mnohokrát stanul jako dirigent.

Černice
Černický hřbitov se proslulostí nechlubí.

Jeho dominantou je stromořadí dobře viditel-
né z budějovické silnice. Zde odpočívá další
dnes neznámá básnická osobnost - Josef Vrba
(1892-1957). Vzděláním právník se stal želez-
ničním radou. Jeho tvorba  zablýskává speci-
fickým plzeňským zrcadlením uměleckých
směrů přelomu století - od lumírovské dikce
(V jasných okamžicích, asi 1920) přes civili-

zační poezii a poetismus, kde nechyběly ani
ozvy proletářské poezie (Soutěsky, 1924;
Avion, 1927; Plejady, 1930). Ale přesto
podává svědectví o slabosti meziválečné poezie
ve městě.

Božkov
Rozměrná mramorová deska rodinné hrob-

ky dává na božkovském hřbitově vzpomenout
na Augustina Ulče (1894-1962), učitele
plzeňských obecných škol. Románem V prachu
cirkusu i pouště reagoval na vztah dospívají-
cího čtenáře k dobrodružství, statečnosti
a exotičnosti, ale připomněl i úctu k lidskému
charakteru. Příběhy syna majitelů cirkusu
v Mongolsku, kde byl po leteckém neštěstí vy-
chováván samým chánem, jsou neopakovatel-
ným a přitažlivým námětem pro čtenáře toho-
to věku.  Do téže hrobky byly uloženy i ostatky
spisovatelovy dcery Marie Ulčové (1925-1998),
vynikající  etnografky, jíž získal početné čte-
nářské sympatie soubor rozhlasových úvah,
vzpomínek a vyprávění o Božkově a Plzni
autorčina mládí Moji milí, drazí.

Viktor Viktora

Pax iiscum - Plzeň, Mikulášský hřbitov IV.
Černice, Božkov

Jestliže jsem nad Vinšovou sbírkou Zblou-
dilý Mínótauros ještě nedávno vskrytu a sou-
kromě uvažoval jako o plzeňské literární
události uplynulého roku, neměl jsem tehdy
v rukou poslední básnickou sbírku středoge-
neračního Romana Knížete, jehož poslední
ediční počin Píseň o zelené lampě (Fraus, 2004)
by toho uvažování byl více než hoden. Je to
sbírka vskutku mistrovská. 

Jak už jsme v minulém desetiletí přivykli,
naposled vydáno neznamenalo naposled na-

psáno. Vydávalo se hromadně mnoho zapově-
zené literatury, která za normalizace vycházet
nemohla či nesměla, která se shromažďovala
v šuplících, a kde nic tu nic. Zvykli jsme si, po-
malu odvykáme, někteří z nás - já též - si
odvykli úplně. Minulý rok došlo konečně na
další, snad poslední (?) dluh dílu Romana
Knížete, u něhož se téměř zdá, jako by byl za-
kázaný dodnes. Je až k nevíře, že tak skvostná
poezie se nedokáže během dlouhých třinácti
let od převratu napevno prosadit do edičních

Výsada „přijmout knížete 
pod svou střechu“
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plánů některého z nakladatelství. Nebo byla
myšlenka na uspořádání starších textů pojata
teprve až nyní? Pochybuji.

Sbírka více než padesáti básní je členěna do
dvou oddílů chronologicky podle dat vzniku.
Do druhého pak jsou přejaty tři rozsáhlé bás-
ně z období, během něhož kniha vznikla - od
jara 1985 do září roku 1991. Sledujeme-li
datace básní, jsme sváděni chápat sbírku jako
básníkův pokus poeticko-diaristický. Ale je-
likož myšlenka není žena, přece jen lze jejím
svodům občas odolat. Zvláště tehdy, když Kní-
žetova poetika neodpovídá dokumentaristické-
mu přístupu, plněna senzitivním introvertním
přemítáním o údělu člověka odsouzeného do
klepet všudypřítomného času nebo do klepet
jiným neodvratnostem, vpravdě odsouzeného
k tomu, aby „do práce, z práce, z práce do
práce“. A tak je v tomto pro básníka k vyčítání
slepém světě všechno dvojaké: hřejivé i smutné,
ledová smrt k nalezení hned vedle teplého
milostného, je tu „všeho půl s měsícem, který
je občas celý.“ Tu a tam odhalená monumen-
talita světového uspořádání se klene nad
zbytečností a vyciťovaným zmarem jediného
člověka. Podobenství a aluze mířící k bibli stojí
tu hned vedle odkazů na osudy současníků,
hospodská promluva stojící v knize vedle
odbornosti hudebního názvosloví. Senzitivní
pojímání lidské globality je básníkovým pri-
vatissimem, jeho vidět velké je též nepřehlíže-
ním drobného a precizně konkrétního, v čemž
je Roman Kníže blízký básnické škole všední-
ho dne z padesátých let, jejichž odkaz myšlen-
kový má nedělitelně zabudovaný do vlastního
vidění. Snaha po celistvosti nutně vede ke
zvrstvení, polytematičnosti. Ta se nejpatrněji
zjevuje v dlouhých skladbách z druhého oddílu
sbírky, pojmenovaného po nejzávažnějším ze
tří pásem Čas jeřabiny. V nich kolážovým způ-
sobem vyplouvají před nás zážitky, sentence
a myšlenky, vyslovené ve společnosti, hovory
s láskou, útržky situací z generace básníkovy
i o pokolení starší, čímž je zkušeností pokryto
víc jak tři čtvrtě století. „Probudili jsme se
před stanem / kráva jako tank. / Přijedeme do
města / a v ulici / tank jako kráva.“ Účinek je

vytvářen pomocí mistrného využití figury, kte-
rým Kníže obzvlášť vyniká. A dál. Jsou tu bi-
zarní, vehemencí své obraznosti skoro úsměv-
ná přirovnání: „Jsi krásná, když tě vidím /
jako vidí letoun rozjezdovou dráhu.“ Origi-
nální metafory: „dívka z černého talíře Tuni-
su“. Jsou tu i apostrofy stejně magické jako
vzdálené cesty, neobmýšlené ani nohama
(Prokletý Teheráne), zastaveníhodná epiteta
(nová várka právě dopečených lidí je vržena do
světa), kompoziční paralelismy, kterými byla
doslova nabitá autorova sbírka předchozí,
vznikem však o několik let mladší. 

Jelikož Píseň o zelené lampě přesahuje do
polistopadových roků, je zajímavé sledovat,
jak se proměňuje původně básníkův varovný
a skeptický hlas. I když lze zaznamenat úlevné
vydechnutí („Ještěr dlouho vymíral. / Chraň
nás bože ruské zimy.“), hned na další stránce
nalézáme ironické šlehy: „Sbor diletantů
zpívá hymny / a nábožné písně - /uslintaný
pedofil v kněžském hávu / předstírá boho-
služby.“ Autor od své ostražitosti neupouští.
Jeho kritická připravenost, básnická produk-
tivita neutuchající síly, způsob kladení obrazů,
niterná, nikoli pouze vizuální ledová pozor-
nost k všednímu detailu (= Petr Borkovec), to
vše mi Knížete vřazuje hned vedle básnického
typu Poláka Jaceka Podsiadła, o desetiletí
mladšího souputníka; v Čechách neznámého,
jako je u nás prakticky neznámý i Roman
Kníže. Co je od přirozena neambiciózního, to
se v téhle kotlince s ledovým klidem přehlíží.
Jsme líní hledat, ztrácíme potěšení z vlastního
objevování, laxnost nás přemáhá, zvědaví jen
na to, jak se ten či onen pobuda s lokty zne-
možní. Jděte mi do háje!

„Kníže? Kníže!“ horuje Karla Erbová
v doslovu ke knížce, tedy doslovu přetisknutém
z někdejšího laudatia z Plže. Bylo publikováno
spolu s básníkovými verši. Tehdy si za ně na
konci ročníku zcela právem Kníže odnesl
hlavní cenu našeho časopisu za poezii. Co si
za celou knížku podobně brilantních veršů
odnese Kníže tentokrát? Ukáže čas. Kéž by to
však byla pozornost čtenářů.

Milan Šedivý
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To únorové ráno mne probudilo tiché šumě-
ní deště. Po sněhu ani památky, na nebi bled-
noucí šeď. Na jaro to sice nevypadalo, ale co
bude, až se zeptá, co jsme dělali vloni. A za
dlouhých zimních večerů? (Já si na žádný
dlouhý zimní večer nepamatuji.) Copak - mno-
zí mají už vystaráno! Josef Beran v Sokolově,
Jaroslav Šlejmar v Rokycanech, Luboš Vinš
v Blatné, Zora Šimůnková v Praze a Milena
Písačková v Plzni. Ty déšť nezaskočí: jsou lau-
reáty slavné plží soutěže. Ale co ostatní? Pod
plzeňský literární deštník se bez problémů
schovají i dva. A takhle mohou nejpříjemněji
vznikat ty nejúžasnější příběhy, poezie... Byť
by to byly básničky a prózičky malé jako kap-
ka. Tak akorát na jednu (ale opravdu jen na
jedinou) stránku.

A proto je tu Plž, aby vyhlásil 3. ročník

soutěže literárních miniatur o Plzeňský Lite-
rární deštník. Uzávěrka přihlášek je jako vždy
na Medarda - 8. června 2005. Proto v teple
a pod střechou pište a mailujte - na naši adre-
su (viz tiráž Plže). A každý adept nechť stvrdí,
že jeho text nebyl dosud publikován, souhlasí
s uvedením v Plži a udá rok a místo svého na-
rození a kontaktní spojení.

Na „kapky deště“ se opět těší ustálená
porota: šéfredaktor Plže - literární kritik
Vladimír Novotný, dramatik, spisovatel
a režisér Ladislav Smoček a asonklubí pa-
tronka, básnířka Helena Šlesingerová. Kdo
deštník letos získá, to se všichni dozví 5. října
2005 v Polanově síni Knihovny města Plzně.
Anebo v říjnovém Plži. A pak se můžou třeba
čerti ženit!

Jana Horáková

I v předjaří déšť

Až se jednou budou retrospektivně hodnotit
česko-německé a česko-rakouské kulturní
a literární styky po roce 1989, celá plejáda
zásluh bude právem přiřčena Josefu Hrubému
- tentokrát však nejenom jako básníkovi, nýbrž
jako i vlastní poezií poučenému překladateli.
O hlubší kontakty s německojazyčnou kulturou
Hrubý aktivně usiloval už v šedesátých letech,
v době velkého oživení plzeňského literárního
života, leč teprve nyní k tomu nalézá více pros-
toru a vstřícnosti. Dokladem umělcova nej-
novějšího úsilí je i překlad básnické knížky 
salcburského vysokoškolského učitele
Christopha Janacse (nar. 1955), vydané před
pěti lety v nakladatelství Grasl (Baden
u Vídně) pod českým názvem Šumava. Hrubý
tuto sbírku nyní citlivě přeložil pod německým
názvem Böhmerwald. Jde o dvojjazyčné vy-
dání, které vyšlo v Horní Plané, v tamějším vy-
davatelství a nakladatelství Srdce Vltavy, a to
jako vstupní svazek nové nakladatelské edice
Hvozd. Titul se pyšní dřevoryty autorova
vrstevníka, knihtiskaře Christiana
Thanhäusera.

Christoph Janacs je linecký rodák, letos se

dožívá abrahámovin a sférou jeho největšího
zájmu je hispanistika, byť vystudoval germa-
nistiku a teologii. Bytostně totiž tíhne k tzv.
jiným světům, z nichž na něj sálá atmosféra
„neznámé jinakosti“ - a mezi takováto hetero-
cosmica pokládá i svět šumavské krajiny - svět,
jenž v sobě skrývá velké množství nejrůznějších
asociací včetně dějinných a literárních. Motivy
či symboly Šumavy ale Janacs vnímá výhradně
jako literární téma, nikoli jako nějaký nostal-
gický symbol či historickou reminiscenci, tře-
baže se pochopitelně nemůže vyhnout ani těm-
to souvislostem, o kterých se psalo pramálo
nebo naopak příliš jednostranně („jak dlouho
jsme seděli ve tmě dnů“). V tématu Šumavy
potom Christoph Janacs rozpoznává mj. feno-
mén zcizující a zároveň objevující, poznávací.
A vkládá do tohoto tématu i moment naděje,
zformulovaný básnivě i filosoficky: „Co jsme
zpustošili, nebude poušť.“ Vzápětí nás ale
varuje: „Pod sutinami klíčí příští zkáza.“
Hutný, vynikající dovětek (nazvaný Z dálky)
k této kulturněhistoricky závažné knize na-
psal náš významný germanista Václav Maidl.

Vladimír Novotný

Šumava jako literární téma
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Síla slova
muzikálové monodrama podle Karla Čapka 
v podání Michala Bošky, režie Květa Drahokoupilová 
(divadelní společnost Kostým, Příbram)

Trapsavec
večer západočeské trampské poezie v doprovodu stylové
hudby skupiny Sedm nedostatečných

Kuličky na cestě k nesmrtelnosti
13. díl cyklu Antická literatura
připravila a uvádí Ilona Gruberová

Večer plzeňské Konzervatoře
studentská tvorba - 
tradičně v režii Blanky Hejtmánkové

Připravujeme na květen:

Film a literatura
připravuje a uvádí Jiří Staněk

6. 4. - 19.00

13. 4. - 19.00

20. 4. - 19.00

27. 4. - 19.00

4. 5. - 19.00



Autoři Plže č. 432
KARLA ERBOVÁ
Narozena 1933 v Plzni. Od roku 1984 žije v Praze. Byla
členkou skupiny Červen 63, debutovala roku 1966,
dlouho však publikovala jen sporadicky. Píše básně,
drobné prózy, napsala i operní libreto. Je laureátkou
Ceny Jana Zahradníčka (1999) a Ceny Bohumila
Polana (2003).

IVO FENCL
Narozen 1964 v Plzni. V r. 2001 vydal prózu Smí zůstat,
Kynžvart a v r. 2003 Kalendář plzeňský. Žije a pracuje
ve Starém Plzenci.

TOMÁŠ PONÍK GOESL
Narozen 1979 v Plzni. Vystudoval FEL ZČU, pracuje
na Finančním úřadě v Plzni. Dosud nepublikoval. Žije
v Radčicích u Plzně.

JANA HORÁKOVÁ
Narozena 1958 v Plzni. Vystudovala FPE ZČU (obor
čeština - dějepis), pracuje v Knihovně města Plzně, je
redaktorkou Plže.

BOHUMIL JIRÁSEK
Narozen 1931 v Pavlíkově u Rakovníka. Od roku 1965
žije v Plzni a působí jako bohemista na FPE ZČU.
V roce 2002 získal Cenu Plže za prózu.

ZDEŇKA LÍBALOVÁ
Narozena 1966 v Mělníce, kde žije. Studovala zde gym-
názium a v Praze Lidovou konzervatoř. Invalidní dů-
chodkyně. Účastnila se řady literárních soutěží, publi-
kuje v tisku a ve sbornících, vydala sbírky Obrázky
z cest, Negativy, Verše na ošatce aj.

LUBOMÍR MIKISEK
Narozen 1950 v Praze. Vystudoval SPŠ - obor strojíren-
ství, nyní pracuje jako vedoucí technik ve státním úřa-
du. Píše povídky a poezii a zúčastňuje se literárních
soutěží. Žije v Plzni.

ALENA MODRÁ
Narozena 1978 v Plzni. Krátce studovala na VŠCHT
v Praze, nyní pracuje jako asistentka - překladatelka
v zahraniční firmě ve Stříbře. Píše básně a drobnou
publicistiku. V edici Malých knížek Ason-klubu vydala
sbírku Rapsodie v modrém (2002).

VLADIMÍR NOVOTNÝ
Narozen 1946 v Praze. Vystudoval ruštinu a dějepis na
FF UK. Věnuje se literární kritice a historii. Od roku
1999 přednáší českou literaturu na FPE ZČU. Působí
též na Literární akademii v Praze, kde žije.

PAVLA PŘESLIČKOVÁ
Narozena 1982 ve Strakonicích. Studuje na FPE ZČU
v Plzni (čeština - angličtina). Píše básně a krátké prózy.
V edici Malých knížek Ason-klubu jí vyšla sbírka Ma-
zlíčci jeho (2002), publikovala také v Listech Ason-klu-
bu a v regionálním tisku.

Q JÁDRO
Vlastním jménem Petr Klíma. Narozen 1981 v Plzni.
Studuje ČVUT v Praze - obor architektura a zároveň
FHS ZČU v Plzni. Píše poezii. Publikoval v Listech
Ason-klubu, v tisku a A-almanachu Klubu mladých 
autorů. Získal řadu ocenění v literárních soutěžích. Žije
v Plzni.

VIKI SHOCK
Vlastním jménem Viktor Pípal. Narozen 1975 v Praze.
Osm let pracoval v České televizi jako asistent pro-
dukce, nyní ve svobodném povolání. Od roku 1994
publikuje poezii a prózu, mj. Dvacet deka něžností (1997)
a Poddůstojníky (2003). Žije v Praze.

JOSEF STRAKA
Narozen 1972 v Jablonci nad Nisou. Přednáší psycho-
logii na FF UK v Praze, kde žije. Po básnických sbírkách
...a jiné časy (1994) a Proč (1995) vydal knihu prozaic-
kých reflexí Hotel Bristol (2003). Je i redaktorem lite-
rárního almanachu Weles.

MILAN ŠEDIVÝ
Narozen 1977 v Teplicích. Vystudoval bohemistiku
a hudební výchovu na FPE ZČU v Plzni. Píše poezii,
věnuje se literární kritice. Vydal sbírku Po zarostlém
chodníčku (2002). Žije v Dubí u Teplic. Pracuje jako
knihovník ve svém rodišti.

PAVEL ŠTÝBR
Narozen 1957 v Tachově. Vystudoval SPŠ stavební
v Plzni, pracuje jako údržbář staveb, věnuje se umělec-
ké fotografii. Píše poezii. Žije v Plzni.

VERONIKA ŠVIHOVCOVÁ
Narozena 1973 v Plzni. Vystudovala plzeňskou Konzer-
vatoř a působí jako hudebnice v Plzeňské filharmonii.
Publikovala v regionálním tisku. Píše drobnou prózu
a publicistiku. Žije ve Vochově u Plzně. 

EVA VÁLKOVÁ
Narozena 1953 v Ústí nad Labem. Pracuje jako lékařka
v Psychiatrické léčebně v Dobřanech, kde poznala sur-
realistického básníka Karla Šebka (později zmizelého).
Jejich společné práce vyšly v Tvaru (Ani hlt motýla,
příloha Tvary, 1995), její vlastní básně v Hostu a v an-
tologii současné surrealistické poezie Letenka do noci
(2004). Píše také pohádky.

VIKTOR VIKTORA
Narozen 1942 v Plzni. Na UK v Praze vystudoval český
jazyk a dějepis, od roku 1968 působí na KCJL FPE
ZČU v Plzni. Zabývá se starší českou literaturou, věnu-
je se také divadelní kritice. 

LUBOŠ VINŠ
Narozen 1959 v Blatné. Vystudoval v Plzni na VOŠ kni-
hovnictví. Žije ve svém rodišti, kde pracuje jako soukro-
mý překladatel a učitel angličtiny. Píše poezii i prózu.
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