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Editorial

Literární noviny daly vale literatuře,
Tvar mění šéfredaktora, Pěší zóna přesta-
la vycházet. Doufejme ale, že Plži nic
takového nehrozí: mj. se znovu dočkal
plného uznání a finanční podpory ze stra-
ny Ministerstva kultury České republiky -
a to právě jako literární časopis regionál-
ní: netaháme za šos ctihodné celebrity
z Prahy či Brna, nýbrž se snažíme pod-
chytit všechno, co vzniká pozoruhodného
na literární výspě Západních Čech. Leč
vzniká toho naštěstí tolik, že některé
příspěvky dlouho čekají na zveřejnění.

Paradoxně zřejmě nejtrpělivěji čekají
na otištění svých textů zrovna ti, kdo nám
příspěvky do pravidelných rubrik odevzdá-
vají s bohulibým předstihem - naši věrní
fejetonisté Bohumil Jirásek a Luboš Vinš
(pochopitelně nepíší jen fejetony). Právě
tak máme redakční jízdní řád v rubrice
Portrét Plže, v níž teprve nyní dochází na
talentovaného Jana Sojku: v Plzni se
o něm ví jako o dramatikovi, Sojka dopsal
svůj románový debut, teď ale v Plži před-
kládá i vizitku básníka, jenž cítí, kam
směřuje a kde tady a teď někde je. Hanu
Gerzanicovou ani Milana Šedivého už
představovat netřeba (ze Šedivého se

dávno vyklubal typ poety kritika a kritika
poety), zato si vřelé uvítání na stránkách
Plže zaslouží nová básnická jména: jak
klatovská Karolína Pláničková, tak do-
mažlický Martin Jakubík nebo františ-
kolázeňská Nikola Petříčková. Ostatně:
dvě z našich tří májových básnířek mají
v květnu narozeniny! Dále mezi prozaiky
Plže vítáme Davida Charváta (píše i bás-
ně), zatímco všehoznalý Jiří Č. Ulrich se
už nemohl publikace svých Rozhovorů
dočkat, a proto se v Listech Ason-klubu
č. 99 na „bílého“ Plže náramně rozškare-
dil. Zbůhdarma!

Josef Brand obdržel Cenu Plže za rok
2004 za esejistiku a publicistiku, a tak
jsme rádi, že ze svých vzpomínek vydoloval
další „Stopu“, tentokrát vedoucí k Josefu
Berkovi, někdejšímu západočeskému bás-
nícímu ruralistovi, jehož dílo by si zaslou-
žilo i knižní retrospektivu. U hřbitovní
meditace Viktora Viktory nám v č. 3 žel vy-
padlo jméno autora, kdo by se však nedo-
vtípil, že jejím pisatelem je doc. Viktora -
stejně jako v květnovém Plži?

Vladimír Novotný
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TANKA
cestičky písmen
zmateně pobíhají
zprava doleva

Veselí plži něžně
háčkují řady básní

Zdeňka Líbalová: Drobečky z plže
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Všestranný literární talent, dalo by se napsat
o dvaatřicetiletém Janu Sojkovi, plzeňském
rodákovi a absolventu bohemistiky a historie
na ZČU, nyní působícím jako středoškolský
pedagog. Sojka již jako člen Ason-klubu vydal
několik malých básnických knížek a potom
společně s Davidem Charvátem a Petrem Ši-
monem poetický triptych Prostřihy (psali jsme
o něm i v Plži), získal si renomé jako nadaný
dramatický autor tíhnoucí k politické satiře,
resp. grotesce - a nedávno dokončil svoji
románovou prvotinu, koncipovanou jako gene-
rační výpověď o životě, který nám utíká mezi
prsty roků tak kvapně, až si toho stačíme všim-
nout teprve v okamžiku, kdy už je pozdě nebo
když jsme jinde. Nebo ti jiní, ti druzí. Čili tento
talentovaný literární tvůrce rozestřel své vlohy
hned do tří žánrových oblastí a v této chvíli
ještě nikdo nemůže s určitostí tvrdit, kterápak
z nich jest ta pravá, jednoznačně a nenapodo-
bitelně sojkovská či ta nejsojkovatější, který
žánrový naturel mu bude jednou vyhovovat nej-
zřetelněji - anebo zda si bude chtít zachovat
schopnost svého trojklanného psaní. Někdy na
podzim bychom rádi uveřejnili alespoň frag-
ment z autorovy románové prvotiny, nyní však
předkládáme další vizitku Jana Sojky básníka
- a připomínáme, že ho neminulo čestné uzná-
ní Plže za rok 2003. V tomto okamžiku lze v je-
ho verších shledávat především urputnou ge-
nerační reflexi, byť předkládanou se zjevnou
distancí dokonce i od vlastního básnického
subjektu. Stejně však poeta napořád promlou-
vá o sobě, o svém nazírání života, o své filosofii
tvorby, a přeje si, jak napsal v nezařazeném
čtyřverší, „kolmo do svého obrazu / vpadnout
jinam“, aby zůstal svůj a zároveň se tímto
úsilím o uměleckou integritu odlišil od ostat-
ních. Neboli jako by též od všeho, co se v životě
i v poezii projevuje jako past, před níž není
úniku: „Tmu nepochopíš/ mlhu nestlučeš//
otáčej se jak chceš/ vždy ti bude v patách.“
Osou současné Sojkovy poezie jsou tudíž lapi-
dární existenciální sarkasmy, právě jejich pro-
střednictvím se autor „otáčí“ ve světle tmy
i v průzračnosti mlhy, ve světě, kde věci se stá-
vají jinak, než jak byly řečeny. A to tam, kde
jsme i my.

Vladimír Novotný
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Nehybnost
pod nebem hladina

půl slunce za kopcem

v bezvětří
podřimuje rybář

U řeky
ryješ obrazce do vln

tvar vody nezachytíš

řeka tě přetrvá
odtékáš s ní

Les
stromy chtějí výš

chapadla kořenů svírají zem

provazy deště nespleteš
zem neopiješ

Voda
kroky prosvítají

vír nedotočíš

tam někde jsi

stopy mizí

Počátky
krápníky času trčí

počátky samoty jsou v kamenech

dům je na podpal

prázdnotu neměříš

Hranice
touhy přes plot nepřeneseš

svět jsou výběhy
a ostražitost pokroucených vět

jsi psem na cizím dvoře

Tání
kopce shazují

sněhové kabáty

zima je unosila

nahá voda obléká zem

Smích
znalci stolů

scházejí se po paměti

hlasitě křiví ústa

se soumrakem sedá první kletba
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Podoba
paměť vody sahá po kotníky

jsi sám sobě předkem

jakoby náhodou
vrůstáš do podoby menhiru

Naléhavost
v břiše pokoje

brodíš se mezi stíny

její věci rvou ticho

skrze světlo musíš ven

Dívej se
až budeš ležet na zemi

dívej se na ni
dotýkejte se

budeš blízko nebe

Tvůj pokoj
dno podpírá voda

jsi z vody
a tvůj pokoj vypadá jako ty

unaveně

Rodokmen
dům ještě stojí

vůně je jiná

věci byly řečeny
staly se jinak

Noc
léčíš se tmou

ještě nedokážeš podemlít ticho
ještě nasloucháš cestě

vláčíš nad sebou černého draka

Tma
sotva se pohne

lenost černí tajemstvím

je pravzorem hrdosti
neuhne ti pohledem

Z vlasů
její nepřítomnost
obydlela tvůj byt

strop shora drtí

umět tak číst z cizích vlasů
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Faktem je, že můj první román brada
nevzbudil v odborných kruzích příliš vel-
kou pozornost. Po pravdě řečeno vůbec
žádnou. Ani jediný špílec od literárních
kritiků, ani jediná reakce od kolegů z bran-
že. Ticho po pěšině. Smířil jsem se s tím
a nechávám to ležet ladem. Nedělám z to-
ho zkrátka zbytečnou vědu.

Od jisté doby ale v sobě chovám určitou
naději, že by se má brada mohla dobře
prodávat. Dokázal bych si ji živě předsta-
vit, jak nehybně visí hlavou dolů někde
v tmavém koutě jako netopýr, ale hned při
první příležitosti zasekne drápky do ospa-
lé, malátné, nic netušící oběti: čtenářské
veřejnosti. S rozkoší z ní rve kus po kuse

David Charvát Br
ad

a
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daň za přezíravost a nezájem a ohlodává ji
na kost. Vysává poslední kapky krve a roz-
sívá nákazu své masové popularity po ce-
lém kraji. Hlad po mém románu se šíří
jako mor…

Pochopitelně je to čirá utopie. Nechal
jsem se trochu unést, občas mě chytne fan-
tas. Pochopte ale: do brady jsem dal všech-
no. Lépe řečeno: vydal jsem se jí na milost
i nemilost. Rodila se v nepředstavitelných
bolestech. Málem jsem z ní zešílel. Nako-
nec jsem ji s vypětím všech sil přece jen
dokončil. Na pokraji nervového zhroucení.

Na druhou stranu si můj nakladatel
o tom myslí své. Nechá si říkat Jean Marti-
nek a hraje si na naturalizovaného Fran-
couze tak přesvědčivě, že tomu snad i sám
věří. Čistě mezi námi je to Čech jako pole-
no. Nekriticky obdivuje již zesnulého fran-
couzského nakladatele Gallimarda a svým
bezvýhradným frankofonním přístupem
k životu mu vzdává hold, domnívaje se, že
se mu tím jaksi metafyzicky přibližuje.

Jean jednoduše nevěří ani za mák tomu,
že jsem se během úmorné dřiny na bradě
málem dostal do blázince. Prý rád přeháním.
A vynaložená námaha tomu prý také neod-
povídá. Důležitý je prý výsledný artefakt,
nikoli okolnost jeho vzniku, to je prý podruž-
ná záležitost a čtenáři to může být putna. 

Jisté je, že se dodnes nikdo v noci nebudí
ze sna, aby nezapomenutelné pasáže z bra-
dy odříkával v extatickém transu zpaměti.
Pravda, její obsah není bůhvíjak originální.

Muž s neznámou minulostí se plouží
přes zasněžené pole do známé budoucnos-
ti. Když stane na prahu jakéhosi stavení,
spatří ve světle dveří ženu, která ho nezve
dál. Svoji budoucí ženu. Ve svém budou-
cím domě. Bez dlouhého otálení se vydá
zpět, odkud přišel. Nyní už jako muž se

známou minulostí do neznámé budouc-
nosti. Když dojde na její okraj, uvědomí si,
že je to definitivní konec.

Vysílením se hroutí na panensky bílou
zem a prosí Boha, aby mu ukázal cestu,
kudy by se měl jeho život ubírat. Za ne
zcela jasných okolností se stává nájemným
vrahem. Od tohoto povolání si však slibuje
víc, než mu může nabídnout. Nové životní
obzory a východiska se mu ne a ne otevřít.
Na vlastní kůži nepozná ani propast pro-
pasti, ani peklo těch druhých. Přestože
zoufale skáče od čerta k ďáblu, žije si dál
vcelku průměrným spokojeným životem
bez větších výčitek svědomí. Navíc spí
spánkem spravedlivých…

A to je zhruba vše. Jak říkám: nic moc.
Ale když chcete začít psát román, od něče-
ho se prostě odrazit musíte. Asi týden po
odevzdání dokončeného rukopisu si mě
Jean pozval takříkajíc na kobereček.

Vstupoval jsem do jeho kanceláře s vel-
mi mlhavými představami o tom, s čím na
mě v souvislosti s bradou vyrukuje. Jean
byl těžký soupeř: sečtělý, ale ne přechytra-
lý. Cynický, ale charakter. I když jako kaž-
dý nakladatel to byl vydřiduch a pro koru-
nu by si nechal vrtat koleno. Měl jsem ho
ale svým způsobem rád, jestli to vůbec
spisovatel o svém nakladateli může říct.

Teď seděl za svým mahagonovým
kancelářským stolem, blahosklonně se 
usmíval a pozlaceným kuličkovým perem
nevzrušeně vyťukával do pracovní desky
stolu první takty Marseillaisy. Znal jsem
ho už nějaký ten pátek, takže mě to nijak
zvlášť nepřekvapilo. Bylo evidentní, že se
svým typickým způsobem připravuje
k úvodní zteči.

Zničehonic si odchrchlal, povolil kra-
vatu a spustil:
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„Vystihuje to podstatu celýho románu,
ale to ty těžko pochopíš!“

Nehnul brvou a pak pokračoval: „Řeknu
ti, co tomu chybí. Pokud si dobře vzpomí-
nám, tak jsme se na něčem domluvili, než
jsi ten román začal psát, ne? Takže cti las-
kavě pravidla. Mimochodem ten hrdina
má úplně jiný tělesný parametry než já,
a to nemluvím o tom, že má úplně jiný
zájmy, jinej pohled na svět…“

Námitky nadnášel v lehce ironickém
tónu, ale jak jsem Jeana znal, myslel to
smrtelně vážně. Neměl jsem jediný triumf
v ruce. Veškerá debata tím v podstatě
skončila.

Nebudu vás déle napínat. Nakonec bra-
da v šesté upravené verzi skutečně vyšla.
Hlavního hrdinu jsem však musel vybavit
podrobným Jeanovým životopisem a děj
jsem musel stůj co stůj prošpikovat jeho
zážitky ze života. Kostra brady zůstala
víceméně stejná, až na jednu maličkost:
z nájemného zabijáka se po Jeanově
naléhání stane solidní nakladatel. Tyto
změny byly hlavní podmínkou, aby mi kni-
hu milostivě vydal.

Když dnes bradou namátkově listuji,
musím bez mučení přiznat, že je to kata-
strofa. Na světě se koneckonců dějí horší
věci, utvrzuji se během pravidelné pod-
večerní zdravotní procházky a zároveň
usilovně přemýšlím nad námětem svého
nového románu. Náhle mi zkříží cestu
jakési mladé děvče vycházející právě z an-
tikvariátu. Mile se usměje a vystrčí na mě
ošuntělou bradu. V rozpacích na ni hledím
a pak mi konečně svitne: mám se jí do kni-
hy podepsat. Asi bych měl v co nejbližší
době změnit vzduch. Zdá se, že netopýři
neslyšně vylétají z tmavých koutů a mor se
začíná pomalu, ale jistě šířit…

„To myslíš vážně? Zbláznil ses?“
Přišlo to jako rána z čistého nebe.
„Tak úplně vážně zase ne. Je tam spous-

ta komických momentů a humorně pod-
barvených dialogů…“ vysoukal jsem ze
sebe.

„Vrať se zpátky na zem…“
„Co tím máš na mysli?“
„Vrať se zpátky k básním a povídkám,

tohle není tvoje parketa.“
„Já myslím, že je!“
„Víc lidí zahubí ústa než nůž!“ řekl.
„Nepoučuj a jediný budeš vynikat!“

bránil jsem se.
„Kde je sex? Nemáš tam hlavní ženskou

postavu!“ namítl.
„To je povinný?“
„Ne, ale je to normální. Jedna ze základ-

ních ingrediencí každýho pořádnýho ro-
mánu.“

„Jestli sis nevšimnul, uzlovými body
brady jsou filozofický reflexe, mučivý in-
trospektivní ponory…“

„No právě, proto je to tak utahaný,
nemá to tvar… Je to prostě užvaněný…
Nemusím, doufám, pokračovat. V týhle
podobě ti to v žádným případě nevydám,“
oznámil suše.

Stál jsem tam jako jeliman, ale postupně
ve mně kumuloval vztek, jenom vypěnit:
„Nedokážeš si představit, co jsem s tím
románem zkusil, ručím za něj svým živo-
tem!“

„O tom dost silně pochybuju,“ ušklíbl
se.

Uvízli jsme na mrtvém bodě. Dostali
jsme se do slepé uličky a oba jsme to vě-
děli. Zírali jsme na sebe jako dva opi ze
znepřátelených tlup.

„Proč, proboha, brada?“ zeptal se po
chvíli Jean.
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Sešli se u jednoho stolu.
Hodinář pravil:

Hodiny mě přečasto prosí, abych je zasta-
vil, klid na noc, aby mohly usnout a pro-
budit se do nového dne v lepším světě.
Nikdy jim nevyhovím, protože nechci zkla-
mat jejich sen. Nepoznaly by změnu, neboť
děje-li se cosi (pokud nemyslíme přežilé
revoluce), děje se to píďaličkou, i šnek je
proti tomu rychlovlak. Ještěže hodiny
nepřemýšlejí o sobě: jakpak by to dopadlo,
kdyby si uvědomily, že každým tikem se je-
jich kolečka píďaličkou obrušují až k velké-
mu zadrhnutí a v péru se chystá konečný
rup?

Strojvůdce navázal řeč:
Já mívám často pocit, že kdesi ve mně jede
vlak, že někdo neznámý před ním rychle
pokládá koleje, takže nevím, kam ten vlak
jede, jen cílovou stanici znám a to je málo,
neboť ji bohudík ještě nelze dohlédnouti.
Proto jsem se stal strojvůdcem. Zatímco
zrak je bystrý a hmat také, jízda mě
obluzuje a přehlušuje ten motor, ten stroj
ve mně.

Spisovatel přitakal:
Já bych nazval ten stroj dynamem, mnoh-
dy chodí naprázdno nebo má zkrat. Ale

když se roztočí a všechny součástky jsou
na svém místě, rychle natahuji dráty, ó, jak
bych chtěl pro vysoké napětí, někdy je to
jen slabý drátek, ale i tak, představuji si, že
vede k žárovkám, které se alespoň na chvíli
někde rozsvěcují, někde jinde, v jiných
hlavách a srdcích, a v tom světélku jako
bych se díval já sám. Jakýsi plamínek
možná zažehnut.

Stařec se pouze pousmál:
Znám ten pocit, dovedu si ho promítat na
videu na dně mozku. A vím, co nastane po
tom světélku. Opět tma a zapomnění. Ne-li
bludný kořen, jímž jsi mohl založit požár.
A také je pak nutno se ptáti, co dál. Proto
raději nechávám své elektrické sloupy
a vodiče ve skladu. Neb jsem si vědom
i balónku pýchy, rozplyne se v bublinky
jako ze šampaňského, co mohou na chvíli
potěšit, ale především ti mávají před očima
cárovitýma rukama mlhy a zamlžení.

U stolu seděl i bavič a celou dobu se smál:
Zábava, a to nejen když bavím sebe, ale
především když bavím jiné, v tomto umění
je základ štěstí, nemusím přemýšlet ani
o svém nitru ani o druhých, to je protiklad,
že stačí najít zrcadélka, do kterých se lidé
dívají, samozřejmě myslím ta čarovná

RozhovoryJiří Č. Ulri
ch
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a zkreslující, neboť pravé zrcadlo tě vždyc-
ky poleká a na toaletce leží lechtátko poci-
tů: polechtáš-li jím jiná citlivá místečka,
jako bys pocítil rozkošný pocit i na těch
svých.

Beznohý se podíval na strojvůdce a řekl:
Jsi-li v pohybu, nemusíš přemýšlet, každý
krok je cílem, jak pravili staří mudrcové,
pohyb tě zaměstná, pohyb tě upoutá, dodá
ti iluzi cíle, i nejsi-li starý filozof. A těšení
se na něco, cokoliv, je ta největší iluze.
Pocit vlastního těla, pokud ho umíš prožít,
dodá duši zdání skutečnosti, i když už odu-
míráš. Poznal jsem to na příkladu nohou,
a je mi  tedy pohybovat se jinak, po odliš-
ných drahách. V rukách je skryto mnoho
pokladů.

Strojvůdce se ta řeč poněkud dotkla:
Mám-li shrnout řečené, není nad to poly-
kat očima krajinu a domýšlet, co je tam,
kam nedohlédnu. I když se musím sou-
střeďovat především na zatáčky, mám-li
být ve své práci dobrý. A na semafory,
samozřejmě. Jsou nejen ty u trati.

Starce neposlouchali, neboť jen šeptal:
Základem sebejistoty je schopnost se
vychloubat tak, abys to nepoznal. Aby to
nikdo nepoznal, a také to, že se tím těšíš,
a tak, aby ti tuhle radost nemohl nikdo
zkazit nebo vzít. Muži jsou vždycky ko-
houtovití blázni s očima za horizonty.
A úspěšná žena umí muže k vychloubání
dovést za ručičku, aniž by vedený postřehl
ten tah a naopak myslel si cosi o hřejivém
teple souznící dlaně. Je největším uměním
předstírat zájem, i když chybí, a to tak
chytře, aby mu bylo uvěřeno.

Spisovatel zaslechl poslední slova a na-
vázal:
Ještě větším uměním je vyvolat iluzi
pravdy, i když tato ještě nedorazila nebo už

odešla. Což se toto neděje i při četbě nej-
lepších knih? Já jsem skromnější, hraji na
libozvučnou harfu opakování, jež dovede
být tak mazlivá a uklidňující, víš-li, kde
pohladit. A obrážím-li sebe v černých
literách na bílých stránkách, mám dvojní-
ka stojícího mimo, a přece vedle mne.
Nebo je to můj obraz jako fotografický
negativ? Přechody navzájem, a čas plyne
bez problémů.

Tohle tvrzení hodináře urazilo:
Čas nikdy neplyne bez problémů, jen jsou
skryty, a vyplavou-li na povrch, nemusíme
je vnímat nebo je pochopíme pozdě. Tako-
vý spisovatel jako vy jen konzervuje to, co
jest, a ke škodě nejvíc jen banality. A dvoj-
ník nikdy nejde na vteřinku přesně. Avšak
mohu říci: ach, ta pravidelnost hodin! Ty
se dají seřídit. Znám však i skoky v těle ča-
su, skoky do výšky, skoky do dálky. Ovšem
nejdelší jsou vždycky disciplíny o tyči
anebo jí poháněné. A pak ta doskočiště!
Ne všechny stadiony je mají dokonalé.

Beznohý pokývl:
Při skoku nohy hodně trpí, avšak často si
představuji krásu tohoto utrpení, poezii
doskoku, písek stříká kolem, pružná pod-
ložka tančí. Ach, tanec. Ovšem máme i ru-
ce a to mě dovede utěšit, těším se tím, ne-
boť vím, že co nemáš, láká, aby zklamávalo.

Stařec ukončil debatu: 
Tím nám čas vypršel, i když je venku
hezky, pane baviči, použijte to jako svůj
vtip. Řekl bych: pojďte! Ale kolega vedle
mne by se mohl cítit vtipkován. Tedy
pravím: složme se!

A tak se hodinář, strojvůdce, spisovatel,
bavič, beznohý a stařec složili v jedno tělo
a tenhle člověk, který vstal od stolu, byl
zcela normální, zívl a šel se dívat na tele-
vizi.
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Šedivý
Kde lesk je

pardálí a zaťatý
Když krása skryje znamínko na čele

zprůhlední
zbyde po ní fatální závan spáleného

a ledový kruh ohniště
kde se nikdo nikdy neohřál

Ty relikty ovšem spolu nesouvisejí
Ano jsou tu Fyzicky skutečně zůstaly 

ale nesouvisejí

Vílin závoj však ulpěl na větvích
na zelených blatech korun 

když prchala 
Dotek křídel dvou větví a pohyb listí

bylo patrně to poslední 
čím kývla na rozloučenou bratrskému

větru

Je rudovousé nebe vpodvečer
fontány rorýsů dosud tryskají

a voda jejich pokřiku
třísní mé lalůčky v krůpějích

Dotek jenž ne...
Ti kdo však hladově a urputně hledají 

pouze krásinu něžnou pihu
rozlamují zbytečně pecny ticha

jejichž kůrku vykynulo až příliš kvasnic
podvodného pekaře

Vázo vázo!
jsi průhledná díže zraku

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

Krásino zprůhlednění...
Rorýsi stoupají do výšek 

aby se v letu uložili do spánku

Vyhmátnout z otevřeného okna 
zmalátnělou rukou 

Ztuhlými prsty  I kdyby bylo zavřené 
A všemi deseti

nenahmatat nic a přesto!
Najust!

M
ila

n
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Re a svět jak ho známe
Jak Agamemnonova maska

září jasně Achillův sluneční štít
od počátků všech vyprávění

až k tůňkám všech usnutí

Dokud báje budou bájemi
starodávní králové starodávnými králi

a cvrčci cvrčky
nemáme se čeho bát

Ale kdyby princezny popelkami byly
a princ je hledal slepě 
namátkou po střevíci

pak obavy jsou náležité
a na místě

Obrysy přistupují
Je navečer

ale vlahé léto
Je do usínání

avšak ke zpěvu

Jakpak! Ti zatrolení ptáci!
Nedbají na zdi přítmí 

které z rozpadlých hradů se kutálí
a na vysokých cimbuřích 

ořechu dubů a javoru
z donjonů závratě

překlenují ten promyk chvíle
než tápavá ruka mlčky rozsvítí

Cvrčí a zvoní
tíkají i trylkují Rozčilují se

škvrčí krákají i volají
pokřikují drnčí drhnou hvízdají a kukají

cvrlikají čimčarají švitoří 
Tu a tam pípnou

ševelí šustí a plaší se
křehnou

naposledy klokotají

jak voda když vzlíná v zemi
do hlubokých a temných studní

kde lesk je pardálí a zaťatý

Ale ten klokot už patří do noci

Slast bublavého ucházejícího zvuku ve
chvíli orlí tmy

Sklopená křídla Dosedla

a ještě... 
ty utlumené sivé vzdechy pocházející 

z rozkoše 
s vrcholem v prudkém mávnutí bolesti

(jako když dlouhé prsty obou rukou 
naráz roztrhnou

křehký šál z hedvábí za přidržování vánku) 
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Geometrie lásky
Spustím kolmici

z mých úst na tvou tvář
Nakreslím ti na ni
ležatou osmičku

To abys věděl
že moje vášeň je nekonečná

Spustím souřadnici
z mých očí na ústa tvá

Vytisknu na ně
EEG mého mozku

To abys věděl
jak se mnou endorfiny cloumaj

Spustím kolmici
z mého srdce do tvých očí

Promítnu do nich
EKG mého srdce

To abys věděl
že moje láska je šelestem vykoupená

Spustím kolmici
z mých úst na ústa tvá

a pak se s tebou
spustím celá

Ulítávám
Krásně s tebou ulítávám

přes muziku
Mám mír v duši

Problémům s odstupem mávám
Už je mám na háku
a to mi celkem sluší

Podívej, cesta ubíhá pod námi
je trochu klikatá, ale to nevadí

Podívej, nebe sprintuje nad námi
Ale to nevadí

Hlavně že naše duše spolu ladí

Krásně s tebou ulítávám
přes karmu

Mám slunce v duši
Problémům s odstupem mávám

Jsem v tom až po uši
a to mi děsně sluší

Podívej, cesta ubíhá pod námi
je trochu klikatá, ale to nevadí

Podívej, nebe sprintuje pod námi
Ale to nevadí

Hlavně že naše duše spolu ladí

Karolína Pláničková

Ale tonevadí
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Máchám se v Mácháči
(Danielu Landovi)

Máchám si nohy v Mácháči
ty ještě spíš

Přemýšlím a to mi nestačí
dobře to víš

Chci se víc do hloubky ponořit
ty ještě spíš

Přemýšlím, to musíš pochopit
a pochopíš

Máchám si ruce v Mácháči
ty ještě spíš

Přemýšlet o nás nestačí
dobře to víš

Máchám si boky v Mácháči
ty ještě spíš

Jen přemýšlet nestačí
Počkej - uvidíš!

Chci se víc do hloubky ponořit
ty ještě spíš

Svůj mozek do vody ponořit
Sám to uvidíš

Máchám si vlasy v Mácháči
ty ještě spíš

Na brainwashing to postačí
Sám to uvidíš

Připíjím
(Pocta Kvílení Allena Ginsberga)

Připíjím na všechny šťastné ksichty
co nebojí se smát

Připíjím na šťastné blázny
co nebojí se dávat i brát

Připíjím na bláznivý smích lidí
co nebojí se riskovat

a jdou stále dál

Připíjím na noční rozhovory
pod zářivou hvězdnou oblohou

Ne na pracovní pohovory
pod zářivkou unylou

Připíjím na upřímné zpovědi
ne na strategické odpovědi

Připíjím na úsměv šťastných bláznů
Ne na úsměv číslo 2

Připíjím na bláznivě rozcuchané vlasy
Ne na uhlazené pěšinky

Připíjím na moudrost starých šamanů,
která přesahuje hranice věků

Připíjím na moudrost bez hranic
moudrost bez hranic ras, národů a víry

Připíjím na vás, človíčkové,
kteří se pachtíte v každodenním shonu

a přitom neztrácíte naději
Připíjím na vás, smajlíkové,

kteří si zachováváte úsměv šťastných bláznů
a přitom neztrácíte svobodu
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Bohumil Jirásek

Rozhlížím se kolem sebe a mám příjem-
ný pocit, jako by se květnová příroda na
mne usmívala. Alespoň to. Lidé si mě
vůbec nevšímají, někam spěchají, zato
příroda, když se v ní na chvíli zastavím
a kochám, také se vstřícně zastaví, neutíká
kolem mne ani přede mnou a já ji v duchu
slyším, jak říká: Tak se dívej, když se ti tak
líbím. A to mě potěší. Kdopak mi něco
takového řekne? Nikdo. A tak se vděčně
a rád kochám. Tráva už se zelená (zelená
barva prý posiluje oči), tak oči programově
vyvaluji a chtěl bych opravdu hodně vidět,
a to i dovnitř věcí a za věci, abych jim
rozuměl a abych poznal jejich krásné

i složité stránky. A já teď nemyslím jen na
trávu, myslím i na jiné hezké věci a nemusí
být vůbec zelené.

Jo, zelená je tráva, fotbal to je hra. To už
sem raději nebudu plést. Kde jsou ta léta,
kdy jsem měl od fotbalu rozbitá klukovská
kolena. Tráva byla zelená, ale kolena krva-
vá. Byla to sice radost, když mi kamarádi
říkali Pláničko, stál jsem v bráně ve sluši-
vých minikalhotách, které sahaly vysoko
nad kolena (jo, milé dámy, nic nového pod
sluncem v dnešní vaší slušivé módě), a byl
jsem hrdý i na ta viditelně rozbitá kolena.
A to jsme byli na venkovské návsi univer-
zální sportovci, takže jsem klidně hrál také

Ú s m ě v
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v obraně nebo v útoku, jak bylo třeba. Můj
mladší kolega, který dodnes asi umí čutat
do meruny, i když se více vyžívá ve fandov-
ství, asi s úsměvem mávne rukou a bude si
myslet své. Nu co, ať. Stejně nikdy nebyl
sparťan, tak ho nemusím brát vážně. 

Kam mě ta zelená tráva zavedla. Musím
se rychle vrátit. Pořád se mi sem motají 
věci, ale já myslím i na lidi, na ty blízké
i vzdálené, na ty milé a ještě milejší, na ty
nemilé nechci raději myslet, ale možná by
pak zlostí zezelenali a mně by se naschvál
museli líbit jako ta zelená tráva. Zdá se, že
tedy nejde o barvu, ale ještě o něco navíc.
Barvy jsou krásné, mají-li lad a řád, har-
monii a charakter. A tak se dostávám od
barev k charakteru, ale ten zkoumám
častěji u lidí než u věcí nebo dokonce jen
u barev. Z druhé strany však rád zkou-
mám, jak se lidé vybarvují, takže barva
s charakterem také souvisí. Ale stále mi 
tu něco chybí. Úsměv. Někdy mě potěší 
úsměv od rozkvetlé přírody, jak jsem se už
přiznal, ale potěšil by mě i od lidí, přede-
vším... ale dost. Vždyť škála úsměvů může
být tak pestrá. Rozděluji úsměvy na kladné
a záporné, pozitivní a negativní. Asi mu-
sím svou složitou teorii vysvětlit. Mám na
mysli řadu od úsměvu přes úsměšek, smích,
výsměch atd., tedy od pohlazení úsměvem
až po nadávku hozenou úsměvem, úsměš-
kem, smíchem nebo výsměchem. Někdy
takový výsměch nemusí končit nadávkou,
ale může bacit i po hlavě a pěkně zranit.
Vždyť to jistě znáte. Nebo ne? Ani z poli-
tiky ne? To byste byli asi permanentně
šťastní. 

Jak je to složité i s tím úsměvem. A to
mám raději lidi usměvavé než zamračené.
Proto se často nedívám do zrcadla. Tuhle
složitost úsměvu objevil už Vladimír Holan

a já od něho tu moudrost rád opisuji.
V krátké básni Nevíme toho řekl mnoho
najednou. Když si smutně stěžujeme, že
myšlenky jsou neviditelné, básník nás
utěší, že jsou i viditelné a vyčteme je z tvá-
ře blízké bytosti. A když si zase domýšlivě
myslíme, že jsou zjevné, tak nás varuje.
Myšlenka může být sdělena i dopisem, ale
nevíme, jestli byla sdělena upřímně nebo
falešně, a to ještě navíc nevíme, zdali se
ona bytost při sdělování myšlenky smála
nebo plakala. Jak je to složité i s tím milým
úsměvem. Třeba se usmíváte, jak jsou mé
úvahy pošetilé. V tom případě bych mávl
rukou, že tomu vůbec nerozumíte. Ale
takových ignorantů bude jistě málo, nebo
žádný. 

Přes složitosti úsměvu po něm toužíme
a zdá se nám ho v životě stále tak málo.
A sám úsměv poslušně čeká, až oschnou
slzy, odezní bolest a trápení a teprve pak 
snad nesměle přijde. A my se podíváme
alespoň na tu květnovou trávu zelenou,
svěží a mlčenlivou, pak nesměle zdvihne-
me hlavu ještě výše a oslní nás hřejivé
slunce. Tak zase oči pokorně skloníme,
ale neseme si v nich už i teplo slunce, krá-
su rozkvetlého stromu i útulné lože zelené
trávy. A jsem rád, že jsem tohle všechno
viděl a poznal, že jsem byl na světě a byl mi
věnován dar tohle všechno vnímat. A tak si
k úsměvu rozkvetlého stromu vytoužím
i úsměv lidský a nakonec shledám, poně-
kud opožděně a těžkopádně, že i já mám
přece právo nebo povinnost se usmát. Ale
z povinnosti by to byl jen nějaký škleb.
Usměji se na vás tedy rád a budu se těšit,
že mi ten úsměv taky darujete na oplátku.
Přece nemusím čekat a přicházet až druhý,
nebo dokonce pozdě. Vždyť bych byl rád
někdy v něčem prvý. Tak se na vás usmívám.
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Člověk
Křestní list - rodný list
oddací list - úmrtní list 
Doklady, dokumenty

Člověk 
Vysvědčení, osvědčení,

průkazy, důkazy
úřady, listiny 

Člověk

Práce, starosti
úvazky, závazky
nákupy, výkupy
nemoce - bolesti 

Člověk 
mezi tím
tu a tam

jiskřičky radosti
stisk ruky 

vteřiny veselé
někteří přátelé

doteky lásky
překreslí vrásky 

Člověk 
Všichni jsme sami
všechno je zdání

tisíce lidí
neuvidí

že mezi nimi je
Člověk

Ještě - ještě pro Tebe
(in memoriam manžela Michaela)

Prázdný večer
nedá se nocí pít.
Pod lampou tma 

Pro co žít?

Skončila cesta 
Co může den dát

Soumrakem se pokusí
vzpomínat

Jen kolem půlnoci
bludiček stíny
na plátně duše

tančí v svět jiný.

Jen kolem půlnoci
vzpomínek stíny
mění se slzami
v kopretiny…

HanaGerzanicová
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Noční Plzeň
Chtěl jsem jednou v noci jíti,

noční Plzní se plížiti.
Přeběhl jsem přes náměstí,
za rohem jsem dostal pěstí.

Od té doby chodím radši
v noci - pouze po pavlači.

Rada nad zlato
Co je ti, broučku můj,

že klopíš víčky?
Chtěl bych jen pocit tvůj,

lásku i klíčky.
Klíčky od auťáku,

krásného sporťáku, 
který je všude hned

rychlostí sto třicet pět.
Ženský by šílely
jedna jak druhá,
kéž by to věděly,
jak to šlo ztuha

získat to autíčko
pro jejich srdíčko,
pro jejich jistotu,

že já vždy budu tu.
Synku můj, blázínku,
vždyť můžeš dívenku

získat i bez auta.
Snaž se být skromnější,

to ženy konejší,
nestav se do kouta.
Prostě jdi a řekni jí,

že ji máš rád,
vzápětí uvidíš,

význam těch mých rad.

Vrána
Kráká, kráká vrána v lese,

že jí havran jídlo nese.
Kráká, kráká zas a znova,

nejde prý jí TV Nova.
Kráká proto k opraváři,
který pak se na ni tváří
vyčítavě, že ho hnala,

do lesa s ním pospíchala,
šplhat musel do stromu,

by jí řekl pouze:
„Vždyť nemáte anténu,“

a pak zívnul dlouze.

Věštba
Tuhle jednou baba v parku
chtěla mi věštit za marku.
A já jí řek: Ty jedna couro,

což nevíš, že již vládne euro?
Udělala mrk a mrk

a schovala se za smrk.
Tak jsem ji vytáh a řek: Dobrá,

tady máš za to čtyři eura.
Řekla mi pak, co mě čeká,

budoucnost prý velmi lepá.
A já opojen optimismem,

tímto krásným jakoby snem,
probudil se hned,

nenechám si jen tak tady
od takové ježibaby

mazat kolem huby med.

Martin 
Jakubík Ženský

by šílely
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Běh života v letech druhé světové války
mi připravil mnohá setkání s nevšedními,
ba významnými lidmi. Z náhod vyrostla
naše přátelství. V autobusu, který jezdil
z Blovic do Skašova, jsem tehdy poznal
plzeňského rodáka Karla Kovala. Jezdil
z Prahy, kde redaktoroval ve Venkově, do
Letin. Snad každou neděli prchal z Prahy
do krajiny, kde prožíval své dětství u babič-
ky ve Kbelnici. V Letinech měl chalupu
a jednou jsme tam hovořili o básnících.
Došlo i na Josefa Berku. Do té chvíle jsem
nevěděl, že se narodil v Borovech u Přeštic.
Od pana redaktora jsem se dověděl, že
Berka posílal své verše do Venkova, ale
v současné době už od něho nic nepřichá-
zí, a pak se mě Koval zeptal: „Tys chodil
v Přešticích do školy, neslyšels nic o Ber-
kovi?“ Mohl jsem odpovědět jen jedním
slovem: „Neslyšel.“

Dnes mohu přiznat, že mi Koval nasadil
brouka do hlavy svou nejistotou, co s tím
básníkem je. Snad se nedostal do nějakého
maléru? Začal jsem se o toho Borovana za-
jímat. V knihovně jsem si vypůjčil jeho ver-
še. Líbily se mi. Básně o rodné zemi v době
okupace měly poslání posilovací mediciny.
Musím vypátrat, co se s ním stalo!

Ale v řece Úhlavě, která protéká úze-
mím Borov, uteklo hodně vody, než mi zbyl

čas vypravit se do Přeštic za panem učite-
lem Bastlem. Svou návštěvu jsem neposta-
čil ohlásit. Už si nevzpomenu na den, mě-
síc ani rok, kdy mne znovu přijala školní
budova. Před dveřmi místnosti, kde sedal
pan učitel, se dostavila obava, že nebude
přítomen. Po zaklepání se ozvalo: „Dále!“
Otevřel jsem dveře - u pana Bastla seděl
návštěvník. Váhal jsem vstoupit, následo-
vala moje omluva, že ruším. Ale ti dva mne
pozvali dál, jejich hovor už spěl ke konci.

Ten návštěvník mne zaujal. Hovořil po-
někud nesměle, hlas měl něžný, na tváři mu
hrál lehký úsměv. Když mi podával ruku na
rozloučenou, zjistil jsem, že je tvrdá, upra-
covaná. Jakmile za ním zaklaply dveře, za-
sypal mě pan učitel otázkami, co dělám,
kde dělám, co píši, jak se mi v Plzni daří,
a když slyšel, že rád chodím do knihovny,
položil mi otázku: „Jestlipak bys uhádl, kdo
tu byl před tebou?“ Nevěděl jsem, toho
člověka jsem neznal. Vyslechl jsem překva-
pující sdělení: „To byl básník. Zemědělec
Josef Berka z Borov. Už mu vyšly čtyři kni-
hy básniček.“

Vskutku překvapení! Ztratil jsem řeč.
Do Přeštic mne vedla snaha aspoň něco
o tom básníkovi zjistit. A potkali jsme se!
Ale náhoda mi nedopřála promluvit s ním.
Berka odešel, jen své vzezření vtiskl do mé

Sedlák
- básníkdomova

Josef
Brand
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paměti. Chtěl jsem za ním vyběhnout, ale
pan učitel mne zastavil: „Měl to vypočí-
taný na vlak, nedohonil bys ho.“ Bohužel
život už nepřinesl žádné další náhody, kte-
ré by nás svedly dohromady. Jenom verše
obnovovaly vzpomínky na tohoto nená-
padného, vzácného vesničana.

Josef Berka si odbyl svůj knižní debut
v Přešticích, tedy nedaleko svého rodiště
(v Borovech 5. března 1909); tam mu roku
1931 vyšla první útlá knížka básní. Nazval
ji Hořké krůpěje. Do té doby znali jméno
Josefa Berky jen čtenáři Venkova a Cesty.
Pět let po přeštické prvotině, která nevzbu-
dila mnoho pozornosti, vyšla druhá knížka
poety-sedláka z Borov a nesla titul Kleká-
ní. Dávala tušit, že jde o mimořádný bás-
nický talent. Karel Vokáč uvedl jeho verše
výstižnými větami: Klekáním se hlásí o slo-
vo v naší literatuře mladičký sedlák, který
si zaslouží být zván básníkem.

Při čtení jeho veršů jsem litoval, že jsem
se při náhodném přeštickém setkání ne-
mohl s Josefem Berkou seznámit hlouběji
a trvaleji. Byl spjat s rodnou zemí, setrval
za zemědělským pluhem a veškerou prací
v otevřené krajině, z níž vyrůstaly jeho básně
plné zpěvných tónů k oslavě přírody a lásky
k domovině. Z důvěrného vztahu k rodné
zemi, z věrnosti k selské práci se zrodila
třetí sbírka borovského básníka Pokorná
země. Ani těžká práce za pluhem nemohla
utlumit poetův talent, naopak upevňovala
jeho soužití s krajinou a přinášela mu sílu
i inspiraci k tvůrčí práci. Čtvrtá kniha veršů
Chléb v kamení z roku 1939 je vyvrchole-
ním Berkova básnického díla. Pak už se
odmlčel. Patrně pod tíhou válečných kru-
tostí, které rdousily lidskost. Žil v ústraní
v rodných Borovech a postupně upadl v za-
pomnění. Zemřel 18. července 1987.

Josef Berka 
K jaru

Mé dny, k nimž jenom tma se znala,
Kdo k polím znovu vrátil vás?

Čí píseň, která vyčítala,
vroucností prochvěla váš hlas?

Mé dny, vy trpké vzpomínkami
na města opiový svod,

kdo neviděn jde krokem s vámi,
že vnímám jeho doprovod?

Kdo znovu pluh mi tiskne v dlaně
a stírá ze rtů kradmý vzdech,
mé dny, vy kroky nečekané,

jež vracíte se po létech?

Jak slova trav se jarem chvíte,
když obzor češou prsty hřív

a hnízdo pod střechami skryté
zas ptáky navrací nám jih.

Šepotem setby podepřené
už sklizeň schraňujete v snách.
mé dny, vy láskou nadlehčené,

jak oblak řekou v olšinách.

Vy prosté, v šatě plném hlíny,
ach, povězte, kdo ve vás tkví,

že chudý v stínu domoviny,
mám náhle tolik bohatství!

Ze sbírky Pokorná země, 
Klatovy 1937
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Jak prostá a samozřejmá věc. Ale před-
stavte si nadpozemský údiv prvního uži-
vatele stolu. Již nebylo nutno se během jíd-
la plížit po zemi, odhánět parazity a se psy
se dělit. O potravu nikdo nezakopával.
S používáním stolu však nastal konec vol-
nosti, konec bezstarostného kočování.
Vždyť kdo by se po širém světě vláčel se
stolem?

Úplně na počátku byl stůl zřejmě výsa-
dou božstev. Bohům neradno obětiny
předhazovat jenom tak. Ale sebevědomí
člověčenstva, drasticky zkrouhnuté propa-
dákem s věží, se po čase zvedlo. Člověk se
usazuje, jeho drzost roste. Má potřebu se
nějak zviditelnit, nandat to uhýbavému
nadpřirozenu. Už ho nebaví motat se mezi
drůbeží. Usedá tedy za stůl sám a bohové

S
tůl

Luboš Vinš
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hned mají o čem přemýšlet. Jak průkop-
nický to byl čin! Jak mnoho z lidských čin-
ností se od té doby u stolu odehrává! Ku-
příkladu stolování. Ano, hovořím o nanej-
výš kulturní činnosti, při které lze pojíst,
proprat nejnovější drby, a pokud člověk
dokáže krom vidličky udržet i myšlenku,
intelektuálně pohovořit. Prostě ukonejšit
hlad těla i duše. Se stolem spojujeme i ji-
nou lidskou činnost. Na stole se pracuje.
Díky stolu spatřil světlo světa workoholik.
Typ vyskytující se v našem prostoru po-
měrně zřídka. Čas strávený za pracovním
stolem na něho působí blahodárně! Ne tak
na naše politiky, kteří by se rádi chlubili
stoly čistými. Nějak se to však vždycky
zvrtne. Za stolem se dá snít: Hynku, Vilé-
me, Jarmilo! Stavět vzdušné zámky, hovět
si. V domácnosti prostě stůl chybět nesmí.
Kdybychom neměli skříň, budiž. Šatstvo
se vždycky dá někde pohodit. Ale nemít
stůl, muset pojídat knedlo-zelo-vepřo na
zemi! Naše pracně vybudované sebevědo-
mí by rázem pokleslo pod bod mrazu!
U některých národů však jedení u stolu
znamená potupu, vyloučení ze společen-
ství. Raději pobývají na podlaze. Pravda,
utkali za tím účelem překrásné létající
koberce, pro útlocitného našince je to však
krajně nepraktické. Do polévky lze neši-
kovně vstoupit, po dobře propečeném
řízku snadno ujede noha. A to ani nemlu-
vím o dětech. Jenom neradi bychom svoje
potomky lovili z omáčky, kam by se ti
šikulové v nestřeženém okamžiku jistě
zanořili. A představte si, s jakou nechutí
bychom pojídali bramborový salát přetvo-
řený dětskou vášní v útulek pro plyšového
medvěda! Inu, jiná země, jiný mrav.

Pouze diskuse za kulatým stolem má
patřičnou váhu. Kulatý stůl býval v oblibě

i u rytířů. Nebylo možno nikoho nerytířsky
zatlačit do rohu. Též stolek kavárenský
bývá kulatý. Na stolech, stolcích, se prostě
dějí různé věci. (V aristokratické společ-
nosti lze na stole i tančit!) Řekněte, kam
by kuřák odložil popelník, kde by skončila
naše pivní kultura bez vhodného místa pro
půllitr? Kam by student složil hlavu zatěž-
kanou diferenciální rovnicí či dynastií
Habsburků? Známe i stolky karetní, ša-
chové, kde se odehrávají dramata ne
nepodobná námořním bitvám. Jistou de-
likátní funkci zastává i stolek noční. Do
útlých zásuvek napěchujeme všechna
příkoří uplynulého dne, aby se nám spalo
lehce. Jeho původní funkce byla zřejmě
o něco prozaičtější: Odkládání nočníku.
O tom však stěží chceme slyšet. Téměř
žádná ze závažných lidských činností se
neobejde bez stolu. Má i funkci rodino-
tvornou. Do něho pán tvorstva bouchne,
když jeho moudrá slova nikdo neposlou-
chá. Obvykle se poté musí krom porou-
chané autority potýkat ještě s opravou sto-
lu. A co stůl direktorský, pán mezi stoly?
Takový shlíží na svět shůry. Nepřipadal by
vám šéf ve stoje tak nějak zranitelně lid-
ský? Prostě ti dva k sobě patří. Šéf a jeho
stůl.

Z čeho pak stoly zrobeny jsou? Inu, nej-
častěji ze dřeva. Míváme i stoly lisované
z pilin a odřezků, polepené dýhou. Žel,
takových dnes dělají většinu. Kovové zase
studí a viklají se. A stoly plastové, stydliv-
ky postávající nemotorně v rohu? Ze
samého předstírání bývají velmi vratké.
No řekněte, jak by se vám líbilo mít
namísto fortelného psacího stolu stůl
bakelitový? To by asi múzu odradilo na-
tolik, že byste se světem imaginace museli
prodírat sami.
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Po dnech...Pondělí
přelétavá… mihotavá slova šimrala po bradě,

podařený šprým vykoukl na svět
NEMOTORNĚ

prohlížel si… jak zahrát NA NOTY bez hudby.
Slova poletovala jako hejna vran,

vracela se z úst do úst
a prala se o přízeň jedince…

jedinečně končila schůze družstevníků v     domě
na rohu ulice

přelétavá… mihotavá slova
houževnatě tlačila do domu smrad.

NENÍ ZAČ… není nač…
přijít v polovině

napít se trochu ze slov
a opožděně se dívat na zprávy

vibrace mozku… orbis     pictus
PODAŘENÝ DEN. Hrál na noty bez hudby

z úst do úst
hlad, chlad, více

HUDBO HRAJ… smím prosit

Možná úterý anebo snesitelná pohádka
Je tak sladké bořit se do úsvitu. Pomalu…

přecházet z    pokoje do pokoje.
Bloudit v    mezích ticha. Bez.
Hodiny odbíjí pomalu… budík

bouří se v    neočekávaném tichu. Sám jen sám.
Otvírá se deník.

Martina Zábranská
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Zavřeno stojí na dveřích s   lahůdkou,
verze jedna je stejná jako verze dvě,

je to sladké,
když se probouzí úsvit. Pomalu… klopí oči.

Utírá si je do mraků… na rtech mu zůstal viset
Narozený blesk z    čistého nebe

oko
vidí pomalu… roste Alenka v    říši divů… je sladká a mladá

chce růst… Ta fantasie
Bloudí ve snu… umí létat nad Prahou… letí,

volá… křičí
v dáli ji pohladí svit měsíce a hvězdy padají pro ni

tisíce polibků
jí posílá klaun anebo kat s    červeným

upraveným nosem… směje se… Alenka
malé děvčátko… tančí mezi rájem a pokušením

zvony zvoní… Neboj se… je to sladké bořit se do úsvitu
krásko

Středa
Křehké pohyby prstů… kazí motýlům sedět na kytce…

dívej se. BUDU TĚ ČEKAT tam kde Fráňa…
třeba o kousek dál.

Je studánka
v ní oči a ruce napříč času… je tady jedna mezera…

je nádherné,
když se boří telefon do tvých úst. Asi je to moderní

o něco blíž a něco dál. Je hejno včel… úly jsou prázdné.
A kde je šňůra?

(není připojen)… v    trávě mravenec staví… a vůbec.
Křehké prsty… kazí opět motýlům sedět na kytce… ještě

že to nevidíš.
Budu tě čekat tam v    lukách… píši… nic pro cizí uši…

K
konec romantiky…

je středa a to se vůbec nehodí a nenosí
kromě šnečí ulity.

Zakrýváme… co se dá… silným    makeupem a těžkou
„nemocí“ a když je… to se nepozná.

Středa jeho… je třeba se zamyslet. Nikdo si toho nevšimne.
V září… jednou budu tě čekat
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Čtvrtek někde jinde
Krajina ustlaná mechem a podhoubím. Nasákla vůní.
Smráká se na mezi… vzdálený smích nikomu nepatří

snad tulákům po hvězdách… toulavé sny
vzdálené jen vzlétnout… než pražce kytary začnou hrát.

Struny… praskají… křídla jako Ikarus,
Letadlo jako    Exupéry. V    očích svit. Hnědne.

Políbila ho múza na čelo,
rty se mu roztékaly blahem

ve čtvrtek.
Zapomněl,

Že je NEBE na ZEMI…

Pátek po kapkách
Po kapkách sklízí déšť…

po okapech padají úsměvy,
po trávě nikdo nechodí… třeba neví.

Prší tak parádně.
Lidé se vyklánějí z    okna a dýchají vzduch převlečený do průzračného závoje.

V šeru se stmívá rychle. Stromy se ohýbají a šumí pro potěšení.
Vítr se rozezněl tak hlasitě.

Míjel jen tak zastříkané činžovní domy
opodál zvenčí zaštěkal pes a hladoví milenci. Nevědí, že prší.

Přestalo se mrkat na mraky… projíždějící auta vyfukují poslední…
Ještě bude svítit slunce.

Vzduch zavoněl. Nebudeme se vracet… ve tmě.
Nikdo nechodí po ulicích

třeba neví, že to vyjde.
Husté ráno za oknem pěkně hřálo

nebylo třeba mluvit o tom, že je pátek třináctého
potrefený čtvrtek.

Teda Václav o tom nevěděl, že pršelo.
Jen    Dalí ve svém modravém snu… zavinut za barvy štětce,

alegorie moře
po kapkách sklízí překvapené pohledy. Třeba to neví,

je po dešti… prší… Nevinné a bez vytáčky
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Sobota
Mezi ploty zahrada poblouznění. Je to blízko světla a námluv.

Svěží okřídlený svět směje se do rtů třešní.
Boháči jsou Vltavíny.
Řeka jemně se vlní

ve vlasech hejno tažných ptáků. Letí…
procházka s    časem…

mezi nábřežím most okouzlení. Opodál veselé náměstí v    dortové formě…
Šlehaní větrem a novou příchutí.

Namluvení milenci stojí u Máchy v obětí. Snad někdo kýchl.
Když byl lásky čas…

Na Petřínské věži zástupy lidí
svět je jako na dlani… vysoko nad oblaky… panorama

uklání se pohledy. Je tolik krásy jen ji zahlédnout
ve tváři úsměv. Na rukou křídla… lásky čas…

Letí zahradou poblouznění
Zas a znova… mají hlad…

Neděle na Vyšehradě
Měl v očích plamen jiskrný,
když hleděl na dva anděly.

Vysoko rozpíná se jeho zrak.
Upjatý v knihách

zhoubný, ukájí svůj hlas.
Seč marně.

Chtíče krvavé… známé i neznámé.
Pokušení. Lehtá zvrhle.

Šimrá po zádech.
Ta vášeň nikdy nespadne.

Leč mu ďábel přišel splnit věčnost.
On stal se

a ztratil sám sebe.
Měl v očích ještě větší plamen,

když hleděl…
Vysoko rozpíná se jeho zrak.

Faustův smích se vleče. Neuteče.
Ještě stále krvácí nedělní milenec.
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Vy rty
Vy rty rudé, pro lásku planoucí

Vy rty jejich, stébla na hladině tonoucí
Vy rty horké, pro muže toužící

Vy rty sladké, po jahodách vonící
Vámi jíst a s vámi pít
Vámi líbat, s vámi žít

Vámi se usmívat
Vy rty popraskané jako žilky v očích

Vy rty žíznivé jako ryby v mořích, tak žádoucí
Vy napořád chtící slíbávat z tváří slzy

Vy, od věků, navždy a již brzy
Budete semknuty

A slepeny krví
Vy rty rudé
A jen moje

Zvířecí
Vlhký oheň s pavučinami suchých kapek

Na parketách zvuk kočičích tlapek
Tápající komáři polámaná křidýlka

Přerostlá postmoderní pro žížaly postýlka
Hroší košilka proti bolavým duším

Co cítí v laboratořích králíci netuším
Halucinogenními výpary za zkřehlou myší

Svlékající se hadi s papouškem v sobě 
divně syčí

Přes medvědí drápy až k erotickým
hrátkám kolibříků

Klokánci s plnými kapsami směšných
hříchů

A já jako pouliční směska
Žádná sladká holka z města

Saju vařící krev z žil
Melu z posledního, z posledních sil

Jsem zvířecí a proměněná...

Jako mor
Visím ze stromu dolů

Ježíš se na mě dívá
Spolykal mé hříchy

Mám se mu zjevit v tichosti
Jako on mně

Tehdy když jsem šla po Václaváku
Vzbudil mě tlukot božího srdce

Osvobození z trhu Marnosti
Já totiž jdu vstříc zjevení

Pro poslání

Mrazík
I se sluncem v zádech
mě mrazí, drazí vrazi!

Mrazík?
Ne!

Jen mám
husí kůži.

Lepší
než v posteli sněžní

MUŽI
a nebýt vůbec růží!

Nikola Petříčková  

zvířecí
a proměněná
Jsem
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Na nerozlehlém skvrňanském hřbitově
nalezly svůj klid tři osobnosti, jež se zařadily
do plzeňského kulturního povědomí. Zdeněk
Eminger (1922-1977) vynikl v technických
oborech. Od roku 1968 byl profesorem Strojní
fakulty plzeňské Vysoké školy strojní a elektro-
technické. Proslul jako odborník zabývající se
slévárenskými metodami a problematikou li-
tých nástrojů. Na Eduarda Šimka (1879-1936)
si již málokdo vzpomene jako na libretistu
Stanislava Sudy (Lešetínský kovář) a Josefa
Bartovského (Václav z Michalovic). Učil
a řediteloval ve Skvrňanech. Ze spolupráce
s tamním ochotnickým souborem Krásnohor-
ská vznikla podstatná část jeho dramatického
díla. Oblibu získala hříčka Nad Berounkou
pod Tetínem. Napsal ji s Václavem Kroftou.
Oživila legendu o vzniku tklivé obrozenské pís-
ně. V urnovém háji je uložen popel svérázné
osobnosti - Josefa Pojara (1892-1960).
V loňském Plži na něj zavzpomínal Josef
Brand. Tento vyučený strojní zámečník nalezl
v literatuře a literární tvorbě svůj svět. Kores-
pondoval s Jiřím Mahenem, Františkem
Xaverem Šaldou, mezi škodovácké dělníky
přivedl Josefa Horu.  Pro příspěvky do plzeň-
ských periodik volil pseudonymy Jiří Devátý,
Pepík Suk, Pepík ze Škodovky. Četl, stále hle-
dal něco, čím by doplňoval své vzdělání, a tak
pečlivě studoval Masarykova, Marxova i Leni-
nova díla,  ctil a konfrontoval jejich názory
i odkaz. Šalda se mu stal  rádcem, což o sobě
mohl prohlásit málokterý literát, povzbuzoval
ho k tvorbě: „Tak tedy, pane Pojare, v prázd-
ných chvílích jen kujte - ne železo, nýbrž slovo.
A jsem přesvědčen, že z Vás zakrátko bude 
dobrý dělník slov...“ Soubor próz Těžkou ru-
kou (1950) již velký FXŠ neformoval. Zůstal
tu kulturněhistorický dokument odpovídající
názvu. Osud si někdy dovede zahrávat s tra-

gikou i absurditou - F. X. Šalda pozval J. Poja-
ra na návštěvu. Ten  v dohodnutém termínu -
4. dubna 1937 - přijel do Prahy a setkal se
se svým Mistrem ve smíchovském sanatoriu
několik okamžiků po jeho smrti. K lůžku ho do-
provodili prozaik Benjamin Klička, Šaldův
ošetřující lékař, a Šaldův bratr. A ještě něco -
J. Pojar se za okupace otcovsky staral o ovdo-
vělého Bohumila Polana a obstarával mu uhlí,
brambory... Jemu se také v korespondenci
svěřoval se svým vztahem k F. X. Šaldovi,
s nímž si Polan nevyměnil jediný dopis.

Urna historika Václava Kuchynky (1920-
1974) je umístěna na boleveckém hřbitově.
Přátelé znali jeho sympatie a obdiv k anglické
královně, ochotnické soubory, zvláště Medika
a později Propadlo, ho ctily jako autora něko-
lika dramat, z nichž zpracování několika stře-
dověkých francouzských fabliaux - Kratochvil-
ná historie - jim poskytlo text, s nímž získali
v celorepublikovém ochotnickém světě proslu-
lost. Další autorovy literární ambice prozra-
zuje román Město slunce, tématicky zachycu-
jící rané husitství v Plzni. U hrobu Josefa
Sigmonda (1868-1956) si asi jen odborník
připomene jméno plzeňského vrchního lesního
rady, profesora Vysoké školy zemědělského
a lesního inženýrství při ČVUT  v Praze, vý-
znamného dendrologa, zakladatele moder-
ního pojetí pěstování lesů v Československu.
Byl prvním českým lesníkem, který v roce 1910
získal na Vysoké škole zemědělské ve Vídni ti-
tul doktora zemědělských věd. Střetu s auto-
mobilem předčasně podlehl Jiří Kovařík
(1932-1994) - i zde vyvolává představy svých
maleb s vyváženou kompozicí, barevnou dy-
namikou tónovanou modrými odstíny, charak-
teristickými tématy moře, aktů, s dokonalým
zvládnutím portrétů.

Viktor Viktora

Pax iiscum - Plzeň: Skvrňany, Bolevec
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Vylíčení vztahu slavných osobností svádí
velmi často autora k patosu a sentimentu.
K přesvědčení, že vlastně ani není zapotřebí
uměleckého podání, neboť známá jména
a velký příběh hovoří jaksi an sich - takže si
na ně může troufnout i umělec kvalit jen
prostředních.

Karla Erbová si naštěstí úlohu nikterak
neulehčuje: majíc za sebou úspěšné ztvárnění
milostných peripetií mezi George Sandovou
a Frederykem Chopinem a vědouc velmi dobře,
že o úspěchu (byť ne vždy o síle potlesku)
nerozhoduje látka, ale to, co s ní a z ní vytvo-
říme, dává nám procházeti křížovou cestou
dopisového dialogu mezi dvěma výsostnými 
intelektuály odlišného ustrojení i zakotvení,
mezi Franzem Kafkou a Milenou Jesenskou
(vzájemná korespondence i peripetie vztahu 
jsou už - díky Janě Černé - dostatečně známy). 

Erbová na jejich korespondenci neparazitu-
je; po svém dotváří a domýšlí napovězené.
Pokud bychom nevěděli, že její nová sbírka vy-
chází „při příležitosti 80. výročí úmrtí F. Kafky
a 60. výročí úmrtí M. Jesenské“, možná bychom
jen ztěžka uhadovali jména protagonistů -
pisatelů i adresátů fiktivních dopisů/básní.
Bude to asi tím, že Karla Erbová nepromlouvá
jen o minulém, ale především o ustavičně pří-
tomném - k současnému čtenáři.

A to vytříbeným jazykem, téměř prostým
epitet (když už přídavné jméno, tedy slovesné -
a začasté v roli substantiva), ozdůbek a vý-
plní. Tak málo - a z básní by se stal nevěrojat-
ný sladkobolný kýč; autorka však po hraně
mezi uměním a sentimentem našlapuje s ci-
tem, takže její „holubice“ nakonec „smaže ten
marný let“, aby motiv tisíckráte osahaný na-
byl své původní cudnosti. Málokdy a málokde

si usnadňuje práci použitým již slovem či
obrazem jako: „Psi se rvou o kost/člověk 
o svůj měšec;“ „oharek… touhy;“ „srdce
roztřesené“.

Vystačí si bez ozdůbek rýmů, jen s asonan-
cemi a řidčejšími konsonancemi (občas i s je-
jich spojením: „oblékali“ - „smyly“). Její umně
rytmovaný volný verš tendence zvětša dakty-
lotrochejské (se sémanticky motivovanými pře-
chody k jambotrocheji nebo dokonce trocheji)
smysluplně využívá přesahů, kdyžtě následu-
jící verš bývá často protikladem i zesílením
významu verše předchozího: „Píšeš jako bys
strhával cáry/pravdaže ze zlatého rouna.“
Básnická přirovnání jsou neobvyklá i konkre-
tizující zároveň: „strunami strhanými/jako
nohy pradlen .“ Kdeže se česká poezie dobíra-
la takové přísné přesnosti? V jazyce Holanově?

A co psychologicky přesvědčivé a umělecky
invenční (viz např. odlišný výklad motivu
mostu) vykreslení protikladu mezi introvert-
ním Kafkou (obětujícím osobní umění) a ex-
trovertní Jesenskou (ochotnou se obětovat
Kafkovi)? U obou je přítomna potřeba sdělo-
vat a sdílet se, vědomí, že jeden nemůže být
bez druhého - ani s ním. Jako by si teprve
vzdáleností ozřejmovali svoji sounáležitost;
i to, že je velmi těžké unést přítomnost toho
druhého tam, kde se ortelem stává už vlastní
existence. Nic už nebude jako dřív - jsme-li bo-
hatší i ztrátou: Dům plný dopisů (neboť tak se
jmenuje sbírka Karly Erbové, vydaná Pro lib-
ris v edici Ulita) stal se domem - vězením.

Stále aktuální prastaré téma. Sličná pub-
likace - svědčící o tom, že i s nevelkými náklady
lze vydávat krásné knihy. A básnířka - rostoucí
s úkoly, které si klade. Vezměme a čtěme!

Ivo Harák

Odsouzen jen k sobě samému



(Ne)kriticky 29

Konečně kousek Austrálie!, poskočilo mi
srdce radostí, když jsem spatřila sličnou kníž-
ku s názvem Balady z buše. Vydalo ji po-
čátkem letošního roku nakladatelství Cherm
ve spolupráci s Pro libris a obsahuje austral-
ské balady Banjo Patersona (1864 -1941). Ne
všechny, je to jen úzký výběr z toho nejznáměj-
šího, co tento bard napsal. Ale zato skvělý, ba
přímo lahodný, hned ze tří důvodů. Zaprvé -
verše jsou v anglickém originále, což potěší
všechny, jimž je tento jazyk milý. Zadruhé - 
jsou skvěle přeloženy do češtiny osobou nad
jiné povolanou, paní Hanou Gerzanicovou,
básnířkou, která v Austrálii jako česká emi-
grantka strávila přes čtyřicet let. A konečně
zatřetí - texty doprovází barevné reprodukce
olejomaleb australského malíře Pro Harta,
který svými obrazy věrně ilustroval Patersono-
vy balady. Dohromady to vše tvoří skvostný
celek, který má snad jen jednu jedinou vadu -
byl vydán v nákladu pouhých 300 výtisků… Já
vím, je to bibliofilská záležitost. Také vím, že
poezie se dnes moc nečte, málokdo by to kou-
pil. Ale na druhé straně jako učitelka anglič-
tiny vím, jak mizivě málo se nám toho vybaví,
když se řekne Austrálie… Zkuste si to! V první
řadě - a to je u dětí i u dospělých stejné - klo-
kan. Pak koala. Následuje Sydney (mimocho-
dem mnohými považované za hlavní město).
Dále snad nějaký ten sportovec, herec nebo
herečka. Další znalosti už jsou velmi rozdíl-
né…

O australské literatuře se pak už vlastně
neví nic, najmě o poezii. Není ovšem divu, ono
také skoro nic v našich krajích nevyšlo. Toliko
jediná sbírka přinesla výběr z australské li-
dové poezie - vydala ji v roce 1977 Mladá
fronta pod názvem Oheň z dříví eukalyptu.
Zde se český čtenář snad poprvé seznámil
v překladu Karla Ulberta s texty australských
lidových písní a s verši autorů čerpajících z li-
dového prostředí. Mezi nimi je samozřejmě
také řada balad z pera A. B. Patersona., a tak
se nelze vyhnout alespoň letmému srovnání,

k němuž pobízí i fakt, že Ulbertovy texty jsou
dobře známé příznivcům Honzy Vyčítala a je-
ho skupiny Greenhorns, kteří pod normalizač-
ním jménem Zelenáči vydali počátkem osm-
desátých let gramofonovou desku stejného
názvu - Oheň z dříví eukalyptu.

Překlad Hany Gerzanicové je citlivý, pre-
cizní a spisovný, Ulbertova verze je drsnější
a chlapáčtější, díky široké škále hovorových
výrazů, kterým se sice Gerzanicová zcela nevy-
hýbá, ale používá je jen v míře nezbytné pro
věrnost překladu.

Pro příklad uvádím poslední sloku balady
„Mulga Bill’s Bicycle“:

Loudavě k břehu se z vody motal Mulga Bill,
Takovou jízdu co živ jsem nezažil.
Divého býka jsem už pod sebou měl v sázce,
však na takové potvoře jsem dosud neseděl.
Skákat a svištět, vzpínat se, na moje nervy hrát,
tomu dvoukolému psanci chci po zásluze dát.
V potoce bude v bezpečí - tam ať je jeho síla.
A ode dneška nejlepší je kůň pro Mulgu Billa.
( Kolo Mulgy Billa, přel. H. Gerzanicová)

Pak s komentářem ven se hrabal starej Mulga Bill:
Jo, všelijakejch divočinek dost sem najezdil
a pro pět liber rajtoval jsem bejka po dvoře,
no nic se ale nevyrovná týhle potvoře.
Ta vyrazila! Nervy nadranc mám svý jediný!
Pak začla hrozně vyhazovat, sjela z pěšiny!
Ať vodpočívá spánembohem na dně potoka!
Jo, zlatej kůň, řek Mulga Bill se slzou u voka.
(Mulga Bill a bicykl, přel. K. Ulbert)

Pro znalce jazyka je anglický text v knížce
Balady buše. Rovněž tu najdeme věrný obrá-
zek nešťastného Billa, kterak se i s bicyklem 
ocitl v potoce. Úžasné. Jako čtenář, básník
i angličtinář mám z toho radost. Dík paní
Gerzanicové za její přičinění překladatelské
i finanční. Dík za to, že taková lahůdka vůbec
vyšla.

Michaela Pánková 

Verše z buše aneb Potěšení od protinožců
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Marie Korandová (žije v Bratislavě, je
členkou Střediska západočeských spisovatelů)
dovede kultivovaně vyprávět. Její příběhy se
opírají o důkladné studium, netkví ve fabu-
lačním vzduchoprázdnu, ústí v modelaci
výrazného charakteru, objevují děje zasuté
v paměti dob. Tak se představily dvě vydané
části trilogie o národním obrození v západ-
ních Čechách (Pod kulatou věží, Plzeňské
předjaří). Nejpůsobivější, třetí část - o všerub-
ském lékaři G. L. Weislovi - snad najde pomoc
pro vydání. Autorka však má cit rovněž pro
folklorní materiál. Její předloňské Pročpohád-
ky dokonce formovaly nezvyklý žánr oscilující
mezi bajkou a aforismem. Rozmáchla se na
širší ploše. S loňským vročením byly vydány
dvě knihy pověstí - z podhůří Malých a Bílých
Karpat vystoupil Hrajnohov poklad, „vod hu

nás“ Chodské pověsti a legendy (NAVA). Ty
tvoří první díl. Ohledávají nadpřirozené by-
tosti a krajinnou scenérii, její historický
nádech. Osobnosti přijdou na řadu ve druhém
dílu. Také zde autorka volí nezvyklý žánr - se
záznamem pověsti (nikoli travestovaným)
spojuje věcný a historický výklad, ve fiktivních
dialozích nebo náznacích nechá vystupovat
historické postavy (B. Balbín, B. Němcová,
poběžovická hraběnka - Japonka Mičiko
Coudenhouve), zmiňuje se o lidové etymologii
toponym, rekonstruuje svět nadpřirozených
bytostí. Ale ty nikdy ani ve své zlomyslnosti
nesvedou kruté kousky. Marie Korandová ne-
mohla lépe vzpomenout maminky ani praro-
dičů, kteří ji poprvé do tohoto podivuhodného
světa uváděli...

Viktor Viktora

Nový návrat chodské epiky 

„Jako někdo, kdo miluje poezii, tvrdím, že
k vyřešení přijetí tohoto světa je zapotřebí
naprosté pravdivosti prostého srdce. /.../
Musíte umět prožít úžas a slovem ho zachytit:
ne úžas ze složitosti nějakých objevů, ale pře-
kvapení něčím třeba během procházky, hovoru
s druhým. Báseň musí působit kompletně,
když ji přečtete a odložíte, musí ve vás něco zů-
stat, třeba jen jeden jediný verš. Něco takového
mne pak naplňuje radostí.“

Slova katolického kněze, básníka a vzác-
ného člověka Františka Daniela Mertha, od
jehož úmrtí uplynulo letošního 11. dubna již
deset let, dobře vystihují jeho vztah k poezii
a lidem. Absolvoval Filosofickou fakultu
v Brně a Teologickou fakultu v Českých Budě-
jovicích, ale dobře věděl, že podstatnější než
vysoké vzdělání je moudrost, přirozená inte-
ligence a dobrota srdce. O tom by mohli vy-
právět občané ze Strašína a okolí, kde působil
od roku 1970 až do své smrti jako duchovní
správce. Když jsem před pěti lety pořádal
sborníček, v němž je Merth nahlížen očima
přátel, nalezl jsem celou řadu názorů, které

„pana profesora“ oceňovaly nejen jako skvě-
lého kazatele a znalce literatury francouzské,
latinské a české. Měl dar vlídnosti a jeho
charismatická osobnost dokázala přitáhnout
zejména mladé lidi. O tom vypovídá vzpomín-
ka Hlubina odloučenosti z pera básníka
Romana Szpuka. Merthova poezie láká stu-
denty stále, vznikl však i pořad jeho poezie,
sestavený Jiřím Hlobilem. Merthova rozsáhlá
básnická tvorba je vzácná svými konstantami,
v nichž se přírodní motivy prolínají s existen-
ciální meditací. Neustále prohlubuje obraz
světa, ohromen bezmocí i krásou slov. Všechno
je u Mertha výpovědí, každý kámen je výrazem
něčeho osobního, co míří k podstatě bytí.
Právě kámen a jeho proměny v sochu či meta-
foru kamenné zdi našeho uvěznění je příznač-
ným momentem jeho poezie. Avšak „ústa ka-
menů vyslovující květ“ se jednou „vznítí na
hvězdu“. Merthovo veliké básnické dílo čeká
na své objevení. I přes autorův nejednoduchý
styl, v němž je brzděna citlivost, stojí za to jeho
poezii číst.

Ivan Nikl

FDM - šifra ryzosti
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Film a literatura III.
3. díl cyklu o literatuře ve filmu 
připravil a uvádí Jiří Staněk

Klasičtí básníci XII. - Skupina 42
12. díl cyklu o české poezii 20. století 
uvádí Vladimír Novotný
recitují: Václav Malina, Monika Bryšová, Jan Sojka

Večer Střediska západočeských spisovatelů
autory literatury faktu - Miloslava Bělohlávka, 
Aleše Česala, Jana Kumperu a Karla Pexidra
uvádí Ivo Fencl

Zlobilovy květnové slavnosti
Růžová knihovna s Jiřím Hlobilem a jeho hosty

Připravujeme  na červen:

křest publikace Aleny Vávrové Záložky

4. 5. - 19.00

11. 5. - 19.00

18. 5. - 19.00

25. 5. - 19.00

1. 6. - 19.00
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JOSEF BERKA
Narozen 1909 v Borovech u Přeštic (zemřel 1987).
Absolvoval hospodářskou školu a stal se rolníkem.
Psal lyrickou poezii ruralistického zaměření.

JOSEF BRAND
Narozen 1923 ve Skašově. Po r. 1945 pracoval jako
redaktor v regionálním tisku i v rozhlase (1953-1958
byl jeho ředitelem), pak v Západočeském nakladatel-
ství. Publikoval odborné práce o umění a národopisu.

HANA GERZANICOVÁ
Narozena 1928 v Plzni. Před dokončením studií
FF UK v roce 1950 emigrovala a do roku 1990 žila
v australském Sydney, kde působila jako učitelka
a začala psát poezii. Od r. 1999 žije trvale v Plzni.

IVO HARÁK
Narozen 1964 v Brně. Do r. 1989 žil v Tišnově. Vy-
studoval PF UJEP v Brně, pracuje na katedře bohe-
mistiky PF UJEP v Ústí nad Labem. Autor několika
básnických sbírek.

DAVID CHARVÁT
Narozen 1974 v Plzni. Studuje Pedagogickou fakultu UK.
Píše básně, divadelní hry a písňové texty. Žije v Plzni.

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.

MARTIN JAKUBÍK
Narozen 1982 v Domažlicích, kde vystudoval gymná-
zium a kde žije. V Plzni studuje na FPE ZČU obor český
jazyk a angličtina. Publikoval v regionálním tisku.

ZDEŇKA LÍBALOVÁ
Narozena 1966 v Mělníce, kde žije. Studovala zde
gymnázium a v Praze Lidovou konzervatoř. Invalidní
důchodkyně. Vydala sbírky Obrázky z cest, Negativy,
Verše na ošatce aj.

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

IVAN NIKL
Narozen 1955 v Klatovech. Vystudoval FPE v Plzni
a Filosofickou fakultu UJEP v Brně (obor literární vě-
da) a na Filosofické fakultě UP v Olomouci žurnalis-
tiku. Nyní působí jako učitel na SOU v Domažlicích.
Žije v Bezděkově u Klatov.

MICHAELA PÁNKOVÁ
Narozena 1953 v Plzni. Provdaná Nováčková.
Vystudovala FPE ZČU (čeština - angličtina), nyní učí
na plzeňské Konzervatoři. Píše poezii (sbírky Díry
v punčochách, 1982; Naboso, 1990).

NIKOLA PETŘÍČKOVÁ
Narozena 1987 v Aši. Studuje na Svobodné chebské
škole v Chebu, žije ve Františkových Lázních. V roce
2004 získala 3. místo v kategorii poezie v Literární
soutěži studentů západočeských středních škol.
Dosud nepublikovala.

KAROLÍNA PLÁNIČKOVÁ
Narozena 1975 v Klatovech. Vystudovala obor češti-
na - psychologie na FPE ZČU v Plzni, nyní vyučuje
na Střední průmyslové škole v Klatovech, kde žije.
Dosud nepublikovala.

JAN SOJKA
Narozen 1973 v Plzni. Vystudoval FPE ZČU v Plzni
(český jazyk a literatura - dějepis) a působí jako učitel
na Střední průmyslové škole. Píše básně a divadelní
hry. Je členem neprofesionálního souboru Antidi-
vadlo, pro nějž spolu s D. Charvátem píše scénáře.

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

JIŘÍ Č. ULRICH
Narozen 1936 ve Strakonicích. Vystudoval Vysokou
školu chemicko-technologickou. Od roku 1971 žije
v Plzni. Pracoval jako výzkumný pracovník ve Ško-
dovce, nyní je v důchodu, píše povídky, poezii a texty
pro divadlo jednoho herce.

VIKTOR VIKTORA
Narozen 1942 v Plzni. Na Univerzitě Karlově vystu-
doval český jazyk a dějepis, od roku 1968 působí na
katedře českého jazyka a literatury na FPE ZČU
v Plzni. 

LUBOŠ VINŠ
Narozen 1959 v Blatné. Vystudoval knihovnictví na
Vyšší odborné škole v Plzni. V současné době žije
opět ve svém rodišti, kde pracuje jako soukromý
překladatel a učitel angličtiny. Píše poezii i prózu.

MARTINA ZÁBRANSKÁ
Narozena 1974 v Praze. Vystudovala SZŠ, obor dět-
ská sestra. Píše poezii, zúčastnila se Literárních
Františkových Lázní 1999. Žije v Praze.
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