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Když připravujeme do tisku jednotlivá čísla Plže, snažíme se jim vtisknout určitou struk-
turu, aby měla pestré složení a aby se v nich obměňovaly různé žánrové polohy a rozličné
generační postoje. Zároveň však občas stojíme před pokušením sestavit nové číslo na způ-
sob volného sborníku - a někdy jde spíše o možnost, jak v měsíčníku uveřejnit co nejvíce
básnických a prozaických příspěvků, které by jinak dlouho (neboť Plž není bezedný,
jakkoli se má požehnaně k světu) čekaly na otištění. Jednou však mohou posečkat naše
stálé publicistické a další rubriky, čili i autoři proklubávající se do literatury v nové rubrice
Mladý západ.

Březnové číslo Plže je tudíž koncipováno jako literární almanach, ve kterém se ovšem -
ať neopakujeme široké generační spektrum z loňského prázdninového dvojčísla - dostá-
vají ke slovu výlučně autoři, kteří mají dětské i mladické krůčky už za sebou a většinou se
mohou vykázat ba i knižními publikacemi - ať již v nakladatelstvích nebo v edici Malých
knížek Ason-klubu. Někteří se v Plži představují poprvé (Dagmar Hermannová a Vlasta
Trávníčková), zatímco jiní patří k našim kmenovým autorům a netřeba je představovat,
byť ani jejich texty nečteme na stránkách Plže tak často a tak brzy, jak bychom si přáli.

To se týká také Zdeňka Huspeka nebo Petra Kersche, leč i textů z antického povíd-
kového cyklu Karly Erbové: s ním koresponduje podobný antický prozaický příběh z pera
benjamínka březnového čísla - básníka Martina Šimka. Ani do tohoto Plže se nedostali
všichni, kteří v něm mohli být, tak je to ale pokaždé. Zato jsme zařadili další ukázku
z pozůstalosti Františka Fabiana - a hodláme kvalitní texty z literárních odkazů uveřej-
ňovat i nadále, pokud je budeme mít k dispozici. Jak lze odhadovat ze sborníku Byli mezi
námi, vydaného Střediskem západočeských spisovatelů, nejeden pozoruhodný text mož-
ná odpočívá zapomenut někde mezi písemnostmi...

Takže březnové číslo Plže jako celek nabízí různorodou směsicí básní a próz autorů ze
Západních Čech - a v podobném uspořádání chystáme i letní dvojčíslo, které pro změnu
nabídne básně a povídky autorů méně zavedených, méně publikujících, tzv. mladozá-
padních. Výsledkem nemá být žádná tvůrčí konfrontace: ti starší i ti mladší kráčejí svou
literární cestou a na ní objevují to, co je přiměřené jejich zkušenostem či jejich věku.
Snad naše čtenáře březnové číslo zaujme a snad budou zvědavi i na jeho letní obdobu.
Dubnový Plž pak bude zase mít své stálé rubriky.

Vladimír Novotný

Dívali jste se někdy v naprosté tmě do zrcadla?

Jiří Č. Ulrich
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Stanislav Burachovič

Vždy, když na podzim kráčím krasosmutnou krajinou Karlovarska, po té nesčetný-
mi generacemi a věky zbrázděné zemi mého rodného kraje, cítím zvláštní neklid.
Chodidly, póry kůže, do očí a hlavně do duše nasávám neomylné a sladkobolné tušení
věčnosti. Tam, kde je věčnost, je nablízku i smrt, bez níž není života a vzestupu. A pak
znovu před mým duševním zrakem ožívají zasuté děje dětství. Velmi intenzivně vní-
mám události, jež se v krajině odehrály před staletími. Jsou tu stále, jenže v jiné di-
menzi. Krajina má paměť a ve vzácných chvílích se na ni dokážeme napojit. Cítím do-
jetí, chvějivý stesk a nostalgii, o níž pořád nemohu  s konečnou platností rozhodnout,
zda je konstruktivní či rozkladná. Vedu monolog se stíny někdejších světel a pouštím
se do úvah o míjených světlech budoucích stínů. Pak někdy nastává mystický oka-
mžik, kdy v záblescích vteřin zřetelně chápu dosud netušené souvislosti. Rozumím še-
potu větru a šplouchání vln horské bystřiny. Jsem v harmonii a souzvuku se skrytým
rytmem krajiny, stávám se její součástí a má paměť najednou sahá daleko zpátky před
zrození nejvzdálenějších předků. Jsem pln pokory, úcty a metafyzické bázně z dálek
vesmíru, jehož jsem nepatrným stopovým prvkem s nestanovitelným vzorcem.

Má tichá kontemplace je modlitbou a zároveň vyznáním lásky krajině Karlovarska.
Jsem  obklopen tisíci hlasy života, jež ke mně promlouvají z každé skály, studánky
a stromu - ale také z deštěm vymleté polní cesty, z vyvráceného kříže a z opuštěných
ruin domu. V takových chvílích vím, proč a jak se rodily prastaré mýty a pověsti. Tehdy
do své neklidné krve vstřebávám jejich zašifrované poselství s přísahou, že uposlech-
nu veliké duchovní výzvy této požehnané krajiny a nikdy ji nezradím. Shlížím z dosa-
ženého vrcholu hory a téměř fyzicky bolestně nesu poznání o velikosti a nízkosti člo-
věka.

Vzpomínám na dlouhá léta hledání, tápání a nejistot. Zasvěcení do tajů krajiny ne-
přichází najednou, musí být vykoupeno nesčetnými hodinami putování a naslouchá-
ní. A také hodinami láskyplného studia, kdy v sobě skládáme střípek po střípku vzác-
ný obraz poznání. Není poznání v hluku a hřmění hostiny nepovolaných - je jím však
těhotné zimní ticho bělostných horských plání či časové vakuum zasněných rašeli-
nišť, kde jen kovový bzukot hmyzu ruší něžný dech nedotčené země. 

Jsme té krajině velikými dlužníky. Více bereme a přijímáme, než jí dáváme a než
jí skutečně můžeme dát. Toto vědomí mne prostupuje znovu a znovu, když smut-
ním nad zemřelým stromem, vyschlou studánkou léčivé vody, pošlapanou květinou
a lidským nevděkem. Tehdy mé bolavé duši pomáhá jen jediný lék - víra ve věčný
návrat v koloběhu životů a opětné hledání a nacházení, putování k zázračným

lesním pramenům, kde ještě sídlí skřítkové a hadí královna se zlatou ko-
runkou, žezlem a zlatým jablkem věčné touhy a Mládí.2

Stanislav Burachovič

Vyznání Karlovarsku
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Sjel jsem z hlavní silnice, ujel asi dva kilometry a najednou mi bylo jasné, že jsem
zabloudil. Určitě za to mohlo špatné značení, správci ukazatelů se tedy moc nevy-
znamenali, a také moje domněnka, že tyto končiny dost dobře znám. Zastavil jsem
na kraji cesty, vystoupil z vozu a rozhlížel se po okolí. Nic. Jako bych tu nikdy nebyl.

Ale co, pohodil jsem hlavou. Pojedu za nosem a někam dojedu. Zařadil jsem jed-
ničku a pomalu se rozjel. Ujel jsem několik kilometrů, cestu lemovaly vysoké stromy,
které se zanedlouho spojily v docela hustý les. Ten náhle prořídl a cesta začala strmě
stoupat. Probudily se ve mně pocity cestovatele, který je na stopě něčeho velkého.
Rychlostní stupeň tři už dávno přestal stačit a i dvojka měla s tím kopcem co dělat.
Když už jsem myslel, že budu muset znovu přeřadit na jedničku, úhel stoupání se
zmírnil a těsně za pravotočivou zatáčkou jsem zahlédl ceduli označující obec. Bo-
hužel byla dost zašlá a trochu pootočená, takže jsem nestačil přečíst jméno na ní
napsané. Chvíli jsem váhal, jestli nemám couvnout a podívat se, ale pak jsem si to
rozmyslel. Zjistím to, až budu vyjíždět.

První domky u silnice byly malé, skromné, ale docela pěkné. Za chvíli se začaly
zvětšovat, aspoň o jedno patro, a čím dál jsem zajížděl dovnitř vesnice nebo města či
co to bylo, jejich počet houstl. A pak přišly boční ulice, a když jsem se díval při dání
přednosti doprava, rýsovaly se na jejich koncích další a byly rovné, bez zatáček,
takové, jaké jsou u nás málokdy k vidění.

A pak jsem si uvědomil něco divného. Vždyť já nemusel dávat nikomu přednost.
Do této chvíle byl provoz nulový. Zřejmě radnice vyhlásila den bez aut. Ta sice u okra-
jů ulic stála, opuštěná a popravdě řečeno nevypadala moc dobře. Dost jich bylo
odřených, s promáčklými střechami. Je pravda, že jsem se na svých cestách setkával
i s horšími exempláři, ale v takovém množství ne.

Už mi bylo jasné, že jsem se octnul ve městě, a to poměrně dost velkém. Rozhodl
jsem se, že se někoho zeptám na cestu. Našel jsem místo na zaparkování, vystoupil
z vozu a hledal, kdo by mi poradil. První myšlenka, která mě napadla, byla, že všich-
ni snad odjeli nebo mají nějaký sraz na náměstí. V ulici, kde jsem stál, totiž nebyl
nikdo. Popošel jsem asi deset metrů a oddechl jsem si. Z jednoho vchodu vyšel muž
asi v mém věku, do něj byla zavěšená zřejmě jeho manželka a živě o něčem disku-
tovali. Byli dost daleko, takže jsem nic neslyšel. Mířili ale ke mně. Nasadil jsem přá-
telský úsměv a vykročil proti nim.

„Dobrý den,“ pozdravil jsem co nejsrdečněji. „Víte, asi se mi povedlo trochu za-
bloudit a potřeboval bych poradit,“ udělal jsem ze sebe tak trochu ňoumu, který
neví kudy kam. To vždycky zabere.

Ale muž se ženou mě minuli, jako bych byl vzduch, zabráni do svého
rozhovoru. Trošku mě to naštvalo, nebyl jsem přece jen zvyklý

Milan Čechura

Okresní město
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Milan Čechurana takové jednání. No, všude se najdou hulváti, na-
padlo mě a dál jsem se tím nezabýval. Stejně mě to ale rozladilo. Vrátil

jsem se k vozu a pokračoval dál. Domů bylo stále víc, už i činžáky se objevily.
A pak jsem si všiml ukazatele, snad prvního za celou dobu, na kterém bylo napsáno

K náměstí. Zajásal jsem a vydal se naznačeným směrem. Tam se určitě doptám.
Lidí na ulicích začalo přibývat. Chodili většinou ve dvojicích, někdy jsem zahlédl

i rodiny a všichni o něčem mluvili. Jednu věc jsem však nepochopil. Nikdo se na mě
ani nepodíval, jako bych neexistoval. Začínal se mě zmocňovat nepříjemný pocit. To
přece není normální, jediné pohybující se auto ve městě, a nikdo si ho nevšimne.
A pak mně do jízdní dráhy vstoupila mladá žena ve světlém plášti a v ruce držela
terčík. A za ní šly ve dvojstupu seřazeny malé děti. Mateřská školka. Dupnul jsem na
brzdy, vyskočil z auta a zamířil k zástupu.

„Dobrý den, slečno učitelko, dobrý den, děti,“ zahlaholil jsem a očekával sborovou
odpověď.

Vůbec nikdo nezaregistroval, že tam jsem. Děti brebentily jedno přes druhé, ale
žádné neotočilo svou hlavičku směrem ke mně.

Nejistě jsem pohlédl kolem sebe a úplně zmatený se vrátil do vozu. Automaticky
jsem se rozjel a za chvíli, aniž bych věděl, jak jsem se tam dostal, jsem zjistil, že sto-
jím na náměstí před radnicí.

Zaťukání na okénko mně málem přivodilo zástavu srdce. Zděšeně jsem sebou trhl.
K mému automobilu se skláněl starší muž oblečený do dobře padnoucího obleku
a něco říkal. Stáhnul jsem okénko a uslyšel ho.

„Dobrý den, vítám vás v našem městě. Dovolte, abych se představil. Jsem zdejší sta-
rosta. Možná vás překvapí, že jsem první, kdo s vámi mluví, ale my tady máme takový
zvyk,“ dodal skoro omluvně.

Začala se mi vracet dobrá nálada. Vystoupil jsem, řekl své jméno a potřásl si s ním
rukou.

„Nechcete se podívat, jak to vypadá na radnici?“ zeptal se a připadalo mi, že v je-
ho hlase byl nádech dychtivosti.

Určitě zpozoroval, že jsem si toho všiml a znovu, ještě omluvněji, řekl: „My zase to-
lik návštěv nemáme.“ A podíval se na mě přátelským pohledem.

„Budu moc rád, když mě po radnici provedete,“ odpověděl jsem. Starosta se otočil
a otevřel zdobená vrata. Stoupali jsme po širokém, dvojramenném schodišti do prv-
ního poschodí. Tam jsme kráčeli po dlouhé chodbě, na jejímž konci byly mahagonové
dveře s nápisem „Starosta“. Vstoupili jsme do kanceláře, která byla prostorná
a vkusně zařízená.

„Víte,“ řekl první radní a vybídl mě, abych se posadil. „Naše město je nejmladší
v celé republice. Skoro nikdo to neví, ale je to tak. Dáte si kávu?“

S radostí jsem souhlasil. Dobrá káva byla přesně to, co jsem potřeboval. Hostitel
zmáčkl knoflík a vešla mladá, krásná sekretářka.

„Dvě kávy, Haničko, prosím.“
Za chvíli byla zpátky. Na masivním podnosu nesla dva šálky. Postavila je

na stůl a vůbec se na mě přitom nepodívala. Divný po-4
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cit s malou příměsí, dalo by se říct strachu, se
začal vracet.

„Vznikli jsme vlastně před patnácti lety,“ přerušil napětí starosta. „Začátky
byly dost těžké, bylo nás pár, ale časem jsme se rozrůstali a letos,“ dodal se zjev-

nou pýchou v hlase, „jsme dosáhli počtu patnácti tisíc, což nás řadí mezi okresní
města. A doufám, že za čas se dostaneme na úroveň kraje.“

Nedalo mě to, abych se ho nezeptal, proč se lidi v jeho městě tak divně chovají.
Vyprávěl jsem mu o manželské dvojici, mateřské školce a poukázal na poněkud
nezdvořilé chování jeho sekretářky.

„Ó ne, nemyslete si, oni nejsou nezdvořilí, máme prostě u nás ve městě trochu jiné
zvyky a to je vše. S novým obyvatelem vždy musí první mluvit starosta.“

„Obyvatelem?“ podivil jsem se, ale vtom mu na stole zazvonil telefon. Zvedl ho,
poslouchal, přikyvoval hlavou a pak řekl: „Promiňte, prosím, musím na chvíli odejít.
Zatím si můžete prohlédnout kroniku. Určitě se dozvíte o našem městě víc.“ A byl
pryč.

Přitáhl jsem si velkou a objemnou knihu k sobě. Pohladil jsem sametové desky, by-
ly velmi příjemné na dotyk, a otevřel ji.

První stránka mně vyrazila dech. A jak jsem otáčel další, cítil jsem, že mi ledová hrůza
svírá srdce a poznání naplňuje děsem, jenž nejde ovládnout. Strašlivost toho okamžiku
mě zcela paralyzovala a znemožnila mi rozumně jednat. Každá stránka kroniky byla
polepena novinovými výstřižky. Nic jiného než novinové výstřižky. A na poslední strán-
ce byl, jak jinak, slavnostně orámovaný novinový výstřižek, a v něm stálo:

„Od roku 1990 do letošního roku zahynulo na našich silnicích 15 000 lidí, což před-
stavuje jedno středně velké okresní město.“

Vyskočil jsem od stolu, srazil hrneček s nedopitou kávou a vyběhl na chodbu.
Starosta se opíral o stěnu a posmutněle se usmíval.

„Oni jsou, oni jsou…“ vyrážel jsem ze sebe zajíkavě, neschopen říci to slovo.
„Ano, jsou,“ zněla odpověď. „A všichni při dopravních nehodách. A já byl první -

už před patnácti lety. A nejsou nezdvořilí,“ dodal jakoby mimoděk. „Oni vás jenom
nevidí, protože jste teprve na cestě. To jenom já mám takové privilegium.“

„Na cestě?“ sípal jsem hrůzou staženým hrdlem a uvědomil si, že mě před chvilkou
nazval obyvatelem svého města. „To ale znamená,“ zablikala v mém ochromeném moz-
ku naděje, „že ještě nejsem…“ A znovu jsem nenašel odvahu to vyslovit.

„Ne, nejste,“ řekl starosta laskavě. „Ale brzy budete. Věřte mi, dělám to už pat-
náct let a poznám, kdy to přijde.“

Ovládla mě jediná myšlenka. Pryč. Pryč odsud. Rychleji než vítr jsem seběhl po scho-
dech a otevřel vrata radnice. A pak jsem si vzpomněl. Na ten okamžik těsně předtím,
než jsem sjel na cestu vedoucí sem, na ten okamžik, kdy se na mě ze zatáčky vyřítil
náklaďák. Ale tu vzpomínku jsem rychle odvrhl a běžel ke svému autu.

Dřív než jsem stačil nastoupit, se zpoza rohu vynořila mateřská školka. Děti se
vracely z vycházky. Když přišly asi na deset metrů, všimly si mě a sborově po-

zdravily.
„Dóóbrýý déén.“
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Karla Erbová

Pod piniemi, v nichž řádil divoký vítr, stál starý, bradatý muž s laskavým výrazem.
Opíral se o hůl, kolem níž se vinul had. V zamyšlení pozoroval průvod poutníků, kteří
se pomalu přibližovali od Sarónského zálivu. Dvanáct kilometrů se nechá chvilku jít,
času je dost. Zpívali nábožné hymny, otroci nesli dary, v procesí bylo hojně žen.

Ten muž byl Asklépios, Apollónův syn. Muž moudrý a vážený, jehož bohové obda-
rovali vzácným uměním léčit a uzdravovat nemocné.

Poutníci zbožně šlapali po staré mykénské cestě z Nauplia do Epidauru, Asklépios
se zatím procházel síněmi, v nichž spali nemocní na zvířecích kůžích hlubokým
spánkem. Přemýšlel, kam umístí přicházející. 

Dobře se tady nemocným dařilo. Dobře se vedlo i ženám, trpícím neplodností.
Asklépios je moudře svěřil do péče kněží, a hle, mnohé z nich se navracely domů s ou-
těžkem pod srdcem, bůh přicházel ve spánku a plnil jejich přání. Dobré je přicházet
do Epidauru.

Některé lehčí případy svěřoval rovněž kněžím - pomocníkům. Těžší si nechával pro
sebe. Byl mužem obratným, i mrtvé občas k životu navrátil. A opět se množily dary,
přibývalo děkovných nápisů. Nežilo se špatně v Epidauru.

Však už se to doneslo i Diovi. Vždycky se někdo najde. Kdo horlivě podá zprávu.
Užuž chtěl zahromovat, zasáhnout, navrátit věci k jejich mezím, ale přišly jakési
neodkladnosti, ani nejvyšší bůh nemá život jako růžovou mašličku, nějak poza-
pomněl překontrolovat dobré bydlo v Epidauru. 

Až dnes zase přišlo pár rozhněvaných žalobníčků. „Co je to za pořádek,
milý pane Die, už ani smrt nemá svá práva, co je to za6

Epidauros
Karla Erbová
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pořádek, jak dlouho necháš člověka šlapat po
zákonu přírody, který jsi stvořil?“

Znaliť dobře žalobníčci tenký led v duši boží.
Od samého rána byl Zeus jako z divokých vajec. Héra raději odložila svou in-

terpelaci ohledně jakési kypré pozemšťanky, které se nedávno narodilo dítě. Radě-
ji spolkla otázku, jestli náhodou její ctěný choť tuto adresu nezná. To dítko je tak
podezřele ošklivé, omyl je skoro vyloučen.

Zase další placení na výchovu levobočka, zase další starosti s nějakým nezveden-
cem, zase se za čas bude hledat nějaká náležitě důstojná funkce a prebendy pro ha-
ranta. 

Zeus jako by dneska seděl na řeřavém uhlí, vous mu vzrušeně vlál, na spadnutí by-
la pohroma.

V Epidauru už přivítali poutníky, už přijali oběti, už i posvátné hady nakrmili, di-
vadlo se počalo naplňovat, herci sháněli své škrabošky. Je to cháska nepořádná, ne-
zvedená, nikdy nic nemohou najít.

Obdiv šuměl ze všech stran, divadlo bylo výstavní, čtrnáct tisíc diváků se sem vejde.
Když herec na scéně zašeptá, v poslední řadě, až nahoře pod korunami pinií, mu
odpoví. Jaký div, že herci milovali toto divadlo, vlastní hlas se jim vracel ze všech 
stran mnohem plnější a krásnější, diváci nešetřili ani na potlesku, ani na uznání
hmotném. Dobré je býti hercem v Epidauru.

Také dnes hrají. Umění patří k léčení i k životu, říká moudrý Asklépios, proto se
provozuje divadlo.

I příroda je uznalá. Před mnoha lety se přihnala obrovská spousta vody, moře oli-
zovalo chrámy a celý posvátný okrsek se brodil po kolena ve vodě, ba i sám chrám
zalily vody. Na divadlo ani nesáhlo. Moře, to měňavé a pestré, miluje herce. Dobré je
býti v Epidauru.

Asklépios byl spokojen. Právě se mu podařil husarský kousek. Menoitos, bohatý
rejdař, přislíbil štědré dary chrámu a nemalou odměnu Asklépiovi. Je života znalý
muž, zná dobře jeho hodnotu, ví co se sluší a patří. 

Thanatos rozrazil brány olympské: „Už zase, přemocný Hromovládce, už zase!“
Zeus v tu chvíli měl jakousi něžnou, filigránskou práci, potřeboval trochu relaxo-

vat, odreagovat se, celý den byl nějak nalevačku. Teď ovšem tohle! Zrovna když se
zdálo, že se začíná dařit...

„Ven!“ zařval. Popadl blesk a v očích rudý jak divoký býk, jím mrštil na zem.
Právě ve chvíli, kdy herec recitoval verše:
„Už vidím konec svého života,
tu, kde právě stojím…“
udeřilo. Diváci to hodnotili jako nový režijní trik, podtrhující pádnost textu. Zača-

li tleskat.
Asklépios tiše klesl k zemi, zasažen bleskem. Diváci vyvolávali choréga, nemoc-

ní spali, kněží konali dobré dílo u neplodných žen. Asklépios byl sám, jen s věr-
ným hadem, který se vinul kolem hole. Déšť vděčného potlesku se snášel na

Epidauros.
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Musím se vám k něčemu přiznat. Až se příště potkáme, budete se možná ode mne
bázlivě nebo štítivě odtahovat, ale přiznat se musím, nebylo by to vůči vám poctivé:
jsem biblioman.

To je toho, řekne znalec cizích slov. To není asi zdaleka tak zlé, jako kdybys byl
třeba erotoman, člověk s chorobnou pohlavní dráždivostí. Jsi prostě vášnivý mi-

lovník knih, biblioman, a co má být?
Dobře, ale přece jenom je to mánie, posedlost, a ta je8

Moje
bibliomanie

František Fabian

Někde na veselém jarmarce
Vystřílel jsem legrační masku starce

Dobrý den smím si dát u vás inzerát že hledám lásku
45/184 hl. lásku pod zn. "Bez závazků"

Kolébajíce ňadry ptají se dívky Strejdo prima
Nemáte syna

Taky můj kluk si od loňska všímá žen
Cítím se zaskočen

Doufám že v důchodu konečně provedu světovou revoluci
Moudřeji než jsme ji plánovali jako kluci

Ženatý muž a otec rodiny
Nevyléčitelně chorý na splíny

Jdu světem ptám se Frízů Rétorománů Basků
Smím dát si u vás inzerát že hledám lásku

Někde na veselém jarmarce
Vystřílel jsem si legrační masku starce

František Fabian

Maska 
starce  
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vždycky podezřelá. Ve chvílích odpočinku,
a dopřávám si jich čím dál víc, byste mě marně hledali u televizní

obrazovky, na sportovním hřišti, nepřistihnete mne, jak dřímám na pohovce
nebo zastřihuji květiny a kypřím jim půdu, ani do té hospody už nechodím. Na-

koukněte k nám do kuchyně, určitě tam sedím na jedné židli, nohy mám na druhé
a na kolenou rozevřenou knížku.

Čtu všechno, co mi přijde do ruky, jen když to má příběh. Takzvanou literaturu
faktu obvykle nedočtu ani do poloviny. Zato jásám, když se mi dostane do ruky sva-
zeček předválečné Červené knihovny. Pak nad ohmatanými stránkami hýkám bla-
hem a každou chvíli volám na ženu: „Poslechni si tohle, takovou pitomost jsem dáv-
no nečetl!“ Vidíte, že je v té mojí bibliomanii opravdu něco zvrhlého?

Bohužel musím říct, že takhle reaguji nejen na Červenou knihovnu, ale i na mno-
há díla naší prózy vzniklá od války až do současné doby, že v nich nacházím bezděč-
nou komiku, i když to autor myslel vážně a ušlechtile.

V knížkách z veřejné knihovny nalézám záložky po předešlých čtenářích, třeba
procvaknuté lístky z tramvaje, někde si čtenář tužkou zatrhl odstavec, kam až dočetl,
aby zbytečně neslabikoval předchozí řádek. Snad bych to dokázal pochopit u odbor-
né literatury, kde jsou řádky nabity termíny a problémy, ale mně plytký, řídký děj pro-
téká čtoucíma očima po celých stránkách. V beletrii mě něco nutí zarazit, zamyslet
se, snažit se porozumět. Jsem požírač stránek.

Jsou ovšem knihy, do kterých se zamiluji. Pocítím touhu mít je doma, abych se
k nim mohl kdykoliv vrátit. Dá se říct, že se s nimi zasnubuji, ale až po krátké zná-
mosti, někdy i delší, podle toho, zda je moje nastávající právě k mání na knižním
trhu. Mnohé z nich jsou mé lásky už z mládí, a není mezi nimi jen klasika jako
Vančurovo Rozmarné léto, ale také třeba Biggles od Velbloudích stíhaček. Můj výtisk
prvního vydání si před lety někdo ode mne půjčil a nevrátil, proto jsem uvítal jako
návrat ztraceného syna, když teď příběhy pilota z první světové války vyšly znova.

Moje posedlost tištěným slovem jde tak daleko, že když se někdy dívám v televizi
na hokej nebo krasobruslení, zajímají mě víc reklamní poutače na mantinelech než
to, co se odehrává na ledě. V krásné přírodě těkám očima, dokud nenajdu aspoň
nápis „Nevstupujte mimo vyznačené cesty“. Můj nejstarší vnuk David chodí do první
třídy a kupodivu si počíná stejně: cestou po ulici slabikuje nápisy nad obchody,
v tramvaji skanduje „vý - stup“ a „vý - chod v nouzi“. Bojím se, aby se moje čte-
nářská mánie na něho ob generaci nepřenesla.

Utěšuje mne, že nejsem jediný takto postižený. Tomáš Garrigue Masaryk se také
přiznal, že nečte knihy po slovech ani po řádcích, ale že mu oči sjíždějí po celé strán-
ce shora dolů. Uvádí to Karel Čapek v Hovorech s TGM.

Moje choroba je nenasytná a neukojitelná. Naštěstí nachází stále dost potravy
v nepřeberných zásobárnách světové literatury vzniklé v posledních tisíciletích.

Představte si, že už ve Starém Zákoně stojí tato slova: „Psaní zajisté knih mno-
hých žádného konce není, a čísti mnoho jest zemdlení těla.“ Je to v knize Kazatel
připisované králi Šalamounovi a ten žil před třemi tisíci lety! Kolik milionů knih

bylo od té doby napsáno, vydáno a přečteno? Snad jako hvězd na nebi.
Mimochodem, nemáte doma něco pěkného, co jsem ještě nečetl?
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Podzimní láska

Proč by jen jaro mělo být
ve světě nejkrásnější čas
V jemném podzimním slunci
stromy jsou kytice krás

Na zemi pestrý koberec
zpívá při každém kroku
Jaro je jen jedna ozdoba
ve váze našich roků

Lásku nezná jen mládí ret
má tisíce různých tváří
I vrásky dovede vyhladit
a zkrášlit úsměvem stáří

V zasněných obzorech podzimu
své tajemství něžně skrývá
a dokud pod sněhem nezmrzne
je v živém srdci vždy živá

Duše na podzim

Zima, chlad do nahých oken padá,
Čteš Nikdy vyryto na každém dechu stromů,
zvolna a lstivě mlha do duše se vkrádá
náladou večerů, kdy sním o slově Domů

Krůpěje vzpomínek se barví v utrpení,
zůstaly věty nedopsané dosud…
Vidím jistotu v tíži pochopení,
neznámé kroky slyším, co předurčil mi Osud

Po stěnách visí neprožité chvíle
ve zpěvu písní kolem beze zvuku
Jen snění, vidinám, neskutečným dlaním
podávám ještě třesoucí se ruku

Zima, chlad do nahé duše padá,
kde vytrácí se možnost návratu…
A ticho ví, že vše jsem měla ráda,
a přece všeho doznala jen ztrátu.

Hana Gerzanicová

Ve
váze

našich
roků
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Sonet

Zase se obzor vysměje v pochopení,
že světlo zná, jak stínem poranit.
Opouštějící zase zůstanou opuštěni
V ozvěně stejné chyby slyšíš znít.

A cesta půjde dál k jinému snění…
Kolikrát jsem se rozhodla tak jít?
Věčné jsou omyly, věčná z nich probuzení,
loučení je jen částí, jak se musí žít.

Jeden sen mrtev, ať žije další sen!
Chladný stín lstivě hladí moje líce…
Svět dál se směje - není poražen!

Každý den narodí se nová jepice…
Představa lásky? Jen na jeden den!
A pod nohou se nakupí jich tisíce.

Byli jsme dva

Byli jsme dva
Osud v svět nás vnes
Byli jsme dva
Budeme dva i dnes?

Byli jsme dva
Dýchalo se snáz
Byli jsme dva
Co bude zítra z nás?

Byli jsme dva
V duetu písně zněly
Byli jsme dva
Do dnů se rozletěly!

Byli jsme dva
Myšlenek na tisíce…
Byli jsme dva
A dva už nejsme více!

Mlčící růže

Mlčící růže v pozdním věku
pod oknem rozvila svůj květ
očima vždy ji hladím v letu
Nikdy mi nedá odpověď

A dnes ji vidím zcela jistě
jak na stole se rozlila
drobounká kapka krve v listě
Koho jsi růže zranila?

O kousek dále - mízy mnoho
prozradí tvoje zranění
Ptám se kdo zde zranil koho
Odpovědí je mlčení

Večerní chvíle

Pod lampou chvíle večer opět vzlykla
Čas zastavil se v jiné podobě
Zas moje ruka - na překážky zvyklá
hladí to divné prázdno po tobě

Po tobě - když ztichlo opuštění
když odešel jsi jako po špičkách
jen prázdný prostor přijme pohlazení
dlaně ztracené v jeho hlubinách

V lampě se světlo chvěje téměř hravě
Ty nemůžeš už dnes je zastínit
Možná si zvyknou na prázdno i ty dlaně
A není nic, o co se zachytit…
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Svatava HeinlováSe
srdci tenkými

jak staré podešve
Kristus na zdi 
Mikulášského hřbitova

Náhodným bleskem zkonkrétněna
šklebí se Tvá duše
zčernalou jizvou na Tvé tváři
A nad všemi, kdo v Tebe věří,
visíš na svém kříži
ne jinak jak na pranýři -
I když zraky tam těch zdola
osmělí se pouze stěží
pohlédnout Ti výš než na kolena -
bez poskvrny, vybělená

Smrt byla zas jednou
zbytečně podstoupena

Zanikání

Na stonku kost a kůže
tulipán
zčernalou hlavu nemůže
udržet
Kloní se z vázy do paměti
k zemi
rozdat se budoucnu v humusu
(A zatím skončí v jámě na popel)

Padají vám kadeře
na ubrus
tulipány
(Jak máte náhle
lebky divné
malé
bílé)

Boty

Trpí
Jo trpí
mé prsty vyhrocené
Ponořené
odevzdaně
do bolesti tisíců ostří
nových bot

Dost často se takto všanc vydáváme
kdejakým druhům mód
a šlapem s maskou jásavosti
se srdci tenkými
jak staré podešve
A šlapem falešně
třebas podle not

A úsměv tvoří doprovod

Z židovského hřbitova

Položená 
do kořenů stromů
květinová miska vyschla
Vyschla kmenem
směrem vzhůru
do koruny jako do vesmíru
jenž své hvězdy s dýmem vstřebal
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V zimě

Uschlé ruce
a suché listy
se už dál nezbarvují
Zimní žlutošeď
není červen podzimu

Čím to
že na uschlých lukách
i suchých listech
žíly vystupují

Tis

Přinesli si mne z porodnice
- páté dítě
Strom nesázeli
- mám-li kde jaký
potom o tom nevím

Jen aby to nebyl topol
ženoucí se do nebe
Ať je to raději tis

Džez

Měnit plány z noci na noc
a v trhavém spánku po laciném vínu
posouvat buzení na budíku
o zbytečných pár chvil
směrem k západu
Předávkovat se kapajícími obklady
stydnoucí kávou (bohužel vůbec ne pro
krásu)
neúčinnými dinyly
výčitkami
pohledy do zrcadla
pudry
a stíny

A jde se do bufetů
do knihoven pro básníky
do antikvariátu zneuznaných výtisků
sedá se do poslucháren
a běží do kina
do klubu
k džezu (bože jak milujem tu muziku)
ke kytaře
klábosení
a vínu
lacinému
aby žvatlavěji přibývalo
čtyřiadvacetihodinových cílů

Ale ne

Mačkáme
budík daný na stálo
a pohodlně stihneme
uvařit kávu (co pijem jenom studenou)
Plníme
plány odsouhlasené pro nás rodinou
školou
předsedou SSM
státem
svědomím
milencem
Jenom ne snem

Jsme unaveni
ale přijímáme návštěvu
do dvaadvaceti hodin
než budou zas vrátné v právu
a zbude jen chuť
pustit si muziku 
(co každý má o ní aspoň trochu páru)
pustit si džez
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Dagmar Hermannová

Zase je podzim. Barevný, plný tajemných vůní, jak už podzim bývá, chvílemi pořád-
ně studený, mlhavý, deštivý. Ráda se procházím v sadech, pomalu zvedám nohy z šus-
tivého listí. Největší, nejkrásnější a nejbarevnější jsou listy javoru. Vzpomínám, jak
právě tyto listy jsme nosili do školy, abychom je kreslili. Ale to už je dávno, hodně dáv-
no. Jemné pavučinky, Dušičky, ve vzduchu Vánoce.

Ani nevím, co mě napadlo, když jsem ho oslovila na rohu Vodičkovy a sadů. Věno-
val mi neurčitý pohled a nevypadalo to, že mě vnímá. Proto mě překvapilo, když jsem
si po chvíli všimla, že se pomalu loudá za mnou. Proplétal se mezi lidmi a dokonce se
za mnou vecpal do tramvaje, i když jsem si ho po celou dobu už nevšímala. Podařilo
se mu vystoupit se mnou a skoro společně jsme došli až k domovním dveřím. Co teď?

Byla jsem trochu nervozní, že jsem si s ním vůbec něco začala. Byl dost velký a sil-
ný, ale také vyhublý a ošuntělý, vlastně spíš dost špinavý. Rozpačitě přešlapoval přede
dveřmi, ostýchavě se na mě díval. Pozvala jsem ho dál. Bála jsem se, ale nechtěla
jsem to dát najevo a dost možná, že se bál i on. A ještě jiný pocit jsem měla.
Seznamování na ulici - ještě jsem to zatím nikdy nezažila a teď, v mých letech? Ani
trochu jsem nechovala žádné postranní úmysly, když jsem ho tehdy poprvé viděla
stát na rohu u malého obchodu s potravinami. Ostatně jsme se poslední dobou
potkávali v sadech stále častěji. No, potkávali… já jsem skoro vždycky spěchala,
zatímco on budil dojem, že se jen tak bezcílně kamsi loudá. Chvílemi se zastavil,

rozhlížel se na všechny strany, jako by někoho vyhlížel, pár minut postál
a pak se pomalu loudal dál. Rovnou přiznám, že pokud14

Dagmar Hermannová

Podzimní
sonáta
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jde o jeho vzhled, tedy nic moc. Ale oči! Velké,
krásně hnědé, i když prázdné, jakoby bez výrazu. Pár dnů jsem ho

takhle pozorovala, zatímco on si mě sotva všiml. Až do chvíle, kdy jednou
zase jen tak stál tam na rohu. Drobně poprchávalo, bylo chladno a sychravo.

Nedalo mně to a šla jsem schválně asi za dvě hodiny ještě jednou okolo. Stál tam
pořád, schlíplý, zmoklý, už se hodně setmělo a byla pořádná zima. Napadlo mi, že
vyhlíží někoho, kdo už sotva přijde. Bylo mně ho líto, a vlastně jen proto jsem na
něho začala mluvit. Doprovodil mne domů.

Pomalu se posadil, kam jsem ukázala a seděl bez hnutí, zatímco jsem připravovala
večeři. Potají jsem ho pozorovala. Napadlo mi, že kdyby byl čistý, upravený a ne tak
hubený, byl by docela hezký. Přemýšlela jsem, kolik je mu asi let. Byla jsem z toho na-
jednou dost špatná, že jsem ho raději neposlala pryč. Představa, že by tu měl se 
mnou zůstat celou noc, byla pro mne téměř nepřijatelná. Přesto jsem ho nechala pře-
spat v kuchyni.

Hodně brzy ráno začal být najednou netrpělivý. Ve dveřích se na mě ani nepodíval
a pospíchal, jako by ho do ulic něco táhlo. Pak už jsem na něho vůbec nemyslela, ale
večer jsem ho uviděla zase stát před domem. Pozorovala jsem ho, rozhodnuta všech-
no pustit z hlavy, přece si nebudu dělat problémy. Ale nešlo to. Musela jsem na něho
myslet. Už byla tma, když jsem se naposledy podívala z okna. Nějak jsem doufala, že
šel zatím pryč, ale stál tam pořád. Seběhla jsem ze schodů.

„Tak takhle to nepůjde, s tím nepočítej a se smutnýma očima to na mě nezkoušej!
Myslíš si, že se s tebou budu každý den dělit o večeři?“ 

Dívali jsme se na sebe.
„Tak dobře, snad ještě jednou a také se můžeš vykoupat. Se mnou tady ale být ne-

můžeš. Řadu let už bydlím sama a sousedé by byli zvědaví. I jídlo je problém. Zvykla
jsem si kupovat všechno akorát. Nic nezbývá. – Slyšíš? Nic nezbývá. A vůbec - nic o to-
bě nevím a ty mne také neznáš.“

Ticho. 
Pořád seděl na stejném místě, ani se nepohnul. Díval se jinam, ne na mne.
„Na druhou stranu máš docela pravdu, alespoň bych nebyla tak sama. O mě také

nikdo nestojí, abys věděl. Ale nebrečím a nedolézám.“
Díval se a díval.
„Tak dobře, pojď ke mně. No tak pojď, neboj se.“
Pomaloučku se zvedl, našlapoval opatrně, bázlivě. Došel tak až ke mně a položil

mi hlavu do klína. Odvážila jsem se ho pohladit.
„Jak ti ale mám říkat?“
Podíval se na mě a v jeho uslzených očích bylo úplně všechno.
„Tak víš co? Budu ti říkat třeba Azor. Zvykneš si. Oba si zvykneme, Azore. A teď

si dáme něco k jídlu. A neolizuj mi ruce. Já tě nikdy neopustím.“

(Dagmar Hermannová, narozena 1945 v Plzni, kde žije)
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Zdeněk Huspek

Čekáš. Celý život čekáš. Čekáš, aniž o tom víš.
Zpočátku o tom opravdu nevíš. Čekáš devět měsíců od dovádivého okamžiku tvých

rodičů, abys mohl zakřičet do světa svůj příchod. Potom čekáš, až vyrosteš. Abys viděl,
co se děje o kousek výš, než dosáhneš pohledem. Tohle rané čekání si příliš neuvědo-
muješ, ale stejně čekáš. Až pro tebe přijdou do školky, až ti dají najíst, až se máma
cestou na nákup vypovídá se známou. Těšíš se do školy, protože tě naučí číst a psát
a počítat a bude tam spousta kamarádů, a čekáš na to slavné první září. Od toho dne
se před tebou rozvine koberec poznání - a čekání. Protože škola v dalších letech není
tvoje největší hobby, čekáš na zazvonění poslední vyučovací hodiny, abys mohl hodit
tašku za dveře bytu a popadnout skateboard nebo kolečkové brusle a vyrazit ven,
kde čekají kámoši. Pravidelně na konci a v polovině školního roku čekáš, jak dopadne
ten nesmysl zvaný vysvědčení. Ještě trýznivější je čekání na reakci rodičů. A tak čekáš
na konec školy povinné, a jestli uděláš přijímačky na školu, kterou ti vybrali. Čekáš na
občanku, protože někdy v té době přece začíná život.

A pak to jde fofrem. Čekáš na svoji dívku, a jestli ti nedá kopačky. Na to, jestli
uděláš maturitu. Jestli seženeš práci, abys mohl vydělávat. Čekáš, až budeš mít na
byt, jeho vybavení. Na chvíli, kdy dívce navlékneš zlatý prsten. Na to, až se ti narodí
dítě. A povyroste a začne chodit do školy. Na povýšení v práci, na vyšší plat, abys
mohl koupit lepší a novější auto. Jet na dovolenou, nejlépe co nejdál. Potom se
přistihneš, že nějak často čekáš v čekárně na svého lékaře. Zamyslíš se a najednou
čekáš na termín odchodu do penze. A pak se zděsíš. Kde je ten život, na který jsem
pořád čekal?! Kde jenom je?

Nevšiml sis. Nějak jsi nepostřehl, že život šel zatím kolem tebe. Zatímco
jsi čekal.16

Zdeněk Huspek

Život
jakočekárna
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V roce 1942 bylo velmi horké léto. V severní Africe německá a italská vojska slavi-
la vítězství. Tobruk padl 21. června a začátkem července se boje posunuly daleko na
východ až k Sidi el Barani, kde vypukla bitva o pevnost Marsa Matrú. Na ruské fron-
tě postupoval wehrmacht krvavě dál a dál: byl dobyt Sevastopol, Voroněž, Rudá ar-
máda ustupovala k Moskvě a ke Stalingradu.

Na blovickém soutoku Úslavy a Cecimy, blízko jezu „u mlejna“, bylo slyšet šumění
splavu a veselý pokřik mládeže. Sluneční žár nám nevadil. Někteří polehávali na bře-
hu a hráli „černého Petra“, někdo četl staré číslo Mladého hlasatele, velcí kluci vozili
děvčata na lodičkách. Vedle mě leželo nafouknuté „kolo“ - byl jsem zrovna na pře-
chodu od neplavce k plavci. S kyselou závistí jsem pozoroval své šikovnější a odváž-
nější kamarády, kteří právě vynalezli novou zábavu. Při této novince jste se rozběhli,
vykřikli tajemné heslo „Foto Langhans!“ a skočili šipkou do řeky. V dvoumetrové
hloubce jste si bleskově posunuli trenýrky až ke kolenům a nechali se v předklonu
vynést vodou tak, abyste nad hladinou ukázali zadek. Bílá zadnice v kontrastu se
zelenohnědou hladinou zasvítila, omladina na břehu se řehtala, holky se červenaly
a další adepti se rozbíhali ke svému foto Langhans skoku.

Už tehdy jsem věděl, že Foto Langhans je vytištěno na rubu fotografie, na které 
jsou moji rodiče jako ženich a nevěsta. Oválný obrázek v hnědavém odstínu v des-
kách z tvrdého, ušlechtilého papíru měla matka schovaný v prádelníku, mezi svými
košilkami a kombiné. Občas, když bylo vypráno a vyžehleno, vzala tu fotku a pro-
hlížela si ji; přitom se jí ve tváři zračilo něco, čemu osmiletý synek nerozuměl. Byl
jsem zvědavý kluk, a tak jsem si tajně jednou otevřel skříň a nahmatal skrytou pa-
pírovou etui - na fotografii otec stál, měl na sobě žaket, bílá náprsenka a lesklý líme-
ček přímo zářily. Nevěstu fotograf posadil do křesílka. Měla klobouk se závojíčkem,
zpod kterého se na mě usmívala. Řekl jsem si: Moje maminka se přece nikdy ne-
směje… ale podle oblečení to byla ona, měla na sobě stejný vlněný kostým, který
pořád visí na ramínku ve skříni a o kterém matka prohlásila, že si ho oblíkne, až se
táta vrátí.

Fotografie se ztratila. V životě člověk ztratí důležitější věci… Ale potkají ho i ná-
hody, bez kterých by byl život chudší. Ateliér Langhans - ve Vodičkově ulici č. 37 -
dům v restitučním řízení připadl dědičce - zedníci při opravách našli skříň a v ní tři
sta krabic skleněných negativů - zbytek pověstného langhansovského archivu
osobností - herci, zpěváci, spisovatelé, politici, průmyslníci, cizinci v Čechách - ty os-
tatní jsou od roku 1954 ve střepech na skládce v Kyjích u Prahy.

Šel jsem se na tu výstavu fotografií, renovovaných fotografem Ivanem
Luttererem do dojímajících pozitivů, podívat. V Rudolfinu, tři sály, na jaře

roku 2000, padesát osm let po bitvě u Marsa Matrú. Dlouho

Petr Kersch

Foto Langhans



Fo

to
Langhans / Seppe ze Sudet Petr Kerschjsem se díval na portrét F. X. Šaldy. Fotograficky

dokonalý profil moudrého staršího pána ve svrchníku. Moc bychom
vás potřebovali, pane profesore. Sladká Anny Ondráková v parukových

vrkočích a pytlovitém přehozu - takové ženy dnes nejsou… Portrét Jana
Masaryka z roku 1917. Picassovské pichlavé oči jedenatřicetiletého budoucího

diplomata, který ještě nic neví z toho, co víme my…
Nyní je konečně dům ve Vodičkově ulici hotov: Galerie ve třech podlažích, čítárna,

nádherné obrazové publikace, švýcarská kooperace s pravnučkou Jana Langhanse,
paní Zuzanou Meisnerovou-Wismerovou. Byl jsem tam chvíli ve studovně. Vzal jsem
do ruky náhodný svazek - monografii - černobílé fotografie dětí z let 1940 až 1942,
z rakouského venkova. Žádná legrace, žádné koupání u jezu, málo úsměvů. Dětské
postavičky občas pod dohledem matek, starších sourozenců, učitelek, guvernantek,
jeptišek. Muži na fotografiích nejsou žádní.

Museli bychom se maloučko posunout v čase i prostoru, napřed do Nejdku u Karlo-
vých Varů, a pak na sever, do hor, směrem ke hranicím, projet Perninkem - a tady to
máme, Horní Blatná. Podivuhodný, zádumčivý kraj. Ty názvy v okolí! Ledová jáma.
Vlčí hora. Na Strašidlech. 

V okolí se kdysi těžila cínová ruda, ale horníci odešli do Saska hned, jak skončila
třicetiletá válka. Ani někdejší krajkářky, jejichž dílo bylo známo široko daleko,
nepotkáte. Couvněme v čase jenom trošku: do šedesátých let dvacátého století. Naše
služební volha míří do národního podniku Strojoprav, provozovna Horní Blatná.

Hned vysvětlím, proč a co tam; napřed ale, mohu-li se optat, máte ještě doma
pocínovaný litinový mlýnek na maso? Nebo alespoň naběračku? Opravdu pocíno-
vanou, dodnes parádně se lesknoucí ozdobu kuchyňského interiéru? Aha, nemáte -
dneska se takové pomůcky vyrábí z nerezové oceli.

V Horní Blatné tehdy Strojoprav vlastnil rozlehlou přízemní budovu, kde se zho-
tovovaly kuchyňské potřeby všeho druhu: cedníky, sítka, sběračky, struhadla, čajová
vajíčka na řetízku, lopatky na mouku, formičky na vánoční cukroví a mnoho dalších
předmětů, které kuchaři, cukrářky a hospodyňky nezbytně potřebují. Trumfem -
nebo lépe: srdcovým esem závodu byla pocínovna; tam se všechny výrobky opatřo-
valy cínovým povlakem. Nebudu zdržovat popisem všech cínovacích technologií,
zastavíme se pouze u ruční žárové cínovačky. V dvacetilitrovém tyglíku se leskla
hladina roztaveného cínu, do kterého dělník pomocí kleští ponořoval předmět,
určený k pocínování. Pozvolna ho zase vytáhl, oklepl přebytečný cín, stékající

v celistvé vrstvě po povrchu, posečkal chviličku, než cínový povlak ztuhl -
a hle: další hotové dílko, zavěšené na držáku, vychláda-18

Petr Kersch

Seppe ze Sudet
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lo vedle svých sestřiček v blýskavých cínových
kabátcích, nikdy nerezavějících, zdravotně nezávadných, snadno

omyvatelných, omastky a octem nenapadnutelných...
V odpolední směně měl u ruční cínovačky pracovat muž, kterého nám,

odborníkům z Prahy, vedení závodu vřele doporučilo. Seppe je sice Němec jako
poleno, ale to vám nebude vadit, on je totiž hluchoněmý, nějaké zranění z války,
granát nebo co, dostal to do hlavy, a taky prsty má na pravé ruce jenom dva - však
uvidíte - pravil ředitel. Levou? Levou ruku mu taky vzali, od samého lokte.

Seppe přišel k cínovací peci oblečen podle předpisů: koženou zástěru, ochranný
štít pro obličej, pracovní obuv - rukavice chyběly. Kývl na pozdrav, jako by chtěl říct
- ja, ich weiss -, připravil si k práci zboží, nářadí, tavidlo, promíchal cínovou lázeň,
sklopil štít před oči a začal s cínováním první naběračky.

Nad prací trochu nahrbený, asi čtyřicetiletý, s nakrátko ostříhanou kulatou hlavou,
nad ušima hodně prošedivělé vlasy, úzký obličej, soustředěný pohled... a hlavně ru-
ka, která neudělala jediný zbytečný pohyb. Viděl jsem, jak bere naběračku palcem
a ukazovákem - z ostatních prstů zbývaly po někdejších amputacích kratičké pahýlky.
Vtlačil naběračku do cínové taveniny, avšak jenom napolovic. Tavidlo na hladině sla-
bě syčelo, neodvážilo se prsknout na svého pána. Pak táhl zpola pocínovanou nabě-
račku zpět, otočil ji a zanořil do cínu zbývající část. Vše holou rukou! Vytáhnout,
ochladit, připravit nový kus - procedura se opakovala s ohromující přesností. Seppe
na nás po celou dobu ani nepohlédl, dokonce se mi zdálo, že na návštěvu zapomněl.

Teď prozradím to nejdůležitější: u předmětů cínovaných po částech je rozhraní
cínového povlaku vždycky patrné, rozeznáte ho pouhým zrakem. Kvůli nevzhledu
takového místa se vedou obchodní jednání a arbitrážní spory. Nedivte se a představ-
te si exportní dodávku: tisíc sběraček! Všechny pocínovny s tím rozhraním zápasily.
Ovšem Horní Blatná ne. Tam pracoval lišák Seppe.

Pozorovali jsme ho při práci. Měli jsme stopky, termometr, fotoaparát, zápisníky,
tužtičky, vzali jsme si do výzkumáku vzorky cínu, špetku tavidlové soli na rozbor, pár
pocínovaných naběraček k mikroskopické analýze. Rozhraní na držadlech naběra-
ček, nadvakrát pocínovaných od invalidního Němce, nebylo možno najít ani pod mi-
kroskopem! 

Vrátili jsme se tehdy jako opaření do Strojopravu. Seppe tady už není - hlásil ředi-
tel. Příští týden se žení, svatba bude nedaleko, v Johanngeorgenstadtu. Je ho ško-
da, takového pracanta neseženeme. Tuhle práci dělal u nás dvacet let!

Jak to, že ho v pětačtyřicátém neodsunuli coby dvacetiletého vojáka wehrmach-
tu, zeptal jsem se, když jsme balili naše výzkumnická fidlátka.

Ředitel se zasmál: Prosím vás, byl šikovný, hluchoněmý a invalida - tak z něj uděla-
li antifašistu.

Před časem by mohl Seppe slavit pětasedmdesátiny, pevně věřím, že je živ 
a zdráv. Bude mít kolem sebe kupu vnuků, třeba i pravnouče se mezi tou omla-
dinou motá. Možná, že si povídají o starých časech v Sudetech. Medicina přece

od těch dob učinila mnohé zázraky. Možná, že tolik hluchý a němý nebyl ani
tenkrát.
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Mladíkovská zvonička

Poutníkův zrak ji provází
Auta ji míjejí nevšímavě
Věkem spíš nabrala do krásy
Skládanka z šindelů hledí tak snivě
Prostá jak jabloň u cesty,
či dřevoryt vzácného tisku?
Obrázek z dětství zasutý
vrací se k tomu místu
Na mezi kvete rozmarýn
Slzičky Panny Marie
K zvoničce líbané šindeli
krčí se chalupa zády
když padá na ves večerní stín
A měsíc se chápe vlády

Noc

Stín stromu smíchem nenakazí
na zemi smutné runy píše
Vyzáblá tesknice větví
černý grál tmy vzývá
Za zdmi malátnými
zmarnělé touhy usnuly
Melancholická žena
se ze sna tajuplně usmívá
Její úsměv je tajemstvím růže
Kola s loukotěmi hvězd
se převalují po asfaltu noci

Slavnost hřbitovního ticha

Ticho hřbitova zalézá za nehty
lítost k podzimu sluší nejlépe
komu se rozdat, komu se dát
náhrobky ti to nepoví
Mlha rozežírá železné kříže
rozpjatý Kristus korozi nezastaví
z hrobů stoupá chlad
na kamennou holubičku
se zobáčkem svěšeným
Podzemní zástupy mlčících
světlo je míjí nepoznané
v skulinách desek náhrobních
větvičky mechu poselství mrtvých

Vysvěcení kapličky

Na návsi
Chudí andělé
Nejprostším gestem
Svěsili ošumělá křídla
Prázdná šperkovnice
Se naplňuje
Rosa kropenky se třpytí
V jejím šeru
Zástup trpělivých
Se pečlivě křižuje
Zkřivenými prsty
Ztvrdlými dlaněmi
Znakem naděje
Pro poslední vydechnutí
Dunění varhan náleží
Katedrále
Tady jen třaslavé tremolo
Stařen

Jiří KolářKomu se

komu se
rozdat,

dát  
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Rozhovor jedna

Je to fakt dobrý!
Jak dobrý?
No, dobrý.
Proč dobrý? Co dobrý?
No, dobrý, prostě dobrý.
No, tak dobrý.
Víš co?
To teda nevím.
A víš, co myslím, ne?
No, myslím, že vím, ale vlastně asi nevím.
Tak víš, nebo nevíš?
No vím, ale tak ňák si nejsem jistej, no.
No a deš do toho se mnou?
Tak asi jo, ne? Když myslíš.
Jó, tak to je fajn, že do toho deš.
To jo, to du. 
(Jen vědět vlastně do čeho.)

Rozhovor dvě

Mám to!
Kdo to má?
Já!
Co?
To.
To jo, to jo, to teda jo!

Rozhovor tři

To neberu!
Ber!
Neberu!
Jen ber!
Fakt neberu!
Jen ber. Ber!
A proč bych měl?
Jen barbar nebere, ber, brouku, ber!

Rozhovor čtyři

Máš mě rád?
Moc!
Jak moc?
Strašně!
Jak strašně?
Šíleně!
Jak šíleně strašně?
Moc!

Rozhovor pět

Skoč!
Proč?
Skoč proto, protože!
Protože? Proč? Vždyť už jsem nahoře!
Tak proto skoč!

Rozhovor šest

Víš?
Jo.
A víš co?
Nevím.

Dana Raunerová

Rozhovory
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Proto jest rozmarná Afrodíté
též Kypřankou zvána
(z řecké legendy)

Když se svým břemenem opustil závětří pláže a vystoupal na hřeben pobřežního
útesu, udeřil ho do tváře prudký podzimní vítr. Úder svou silou připomínal plácnutí
obrovského mokrého prostěradla. Zapotácel se a otep sukovatých naplavených klac-
ků, již nesl na shrbených zádech, s rachotem dopadla mezi balvany. Schoulil se před
náporem větru mezi svoje dřevo a trpkým krákoravým hlasem promluvil sám k sobě,
jak se mu poslední dobou stalo zvykem.

„Odpočiň si, Deukalióne, ty starý blázne, odpočiň si na větvích prosolených mořem,
které nezahřejí tvůj dům, ale síně pupkáče Symmacha! Beztak dnes již více nena-
sbíráš, a i kdybys navršil hranici až do nebes vysokou, bude se statkářovým pa-
cholkům zdát malá, až pro ni přijedou. O každý měďáček se budou hrdlit…“

Stmívalo se. Vzteklý Boreás bičoval kyperské útesy a čeřil moře do šedivých vln. Na
širokém mořském obzoru se nepohupovala jediná plachta. Deukalión posbíral své dříví
a pevněji utáhl popruh. „Tma padá rychle,“ zakrákoral znovu. „Skály jsou kluzké. Srazíš
si vaz ještě před prahem a zůstaneš ležet pro posměch lidem i bohům, kteří na tebe za-
pomněli!“ Tápavou chůzí podoben přestárlému satyru vyrazil dál po sotva postřehnutel-
né stezce k vrcholku útesů, za kterými se choulila jeho rybinou páchnoucí chatrč.

Navzdory dlouholetému zvyku měl Dión co dělat, aby udržel rovnováhu na kluzké
palubě, opakovaně zalévané stále prudšími sprškami slané vody. Další vlna pohodila
s lodí a štědrá dávka tříště přeletěla brlení. Špatně upoutaný soudek se rozkutálel
k pravoboku a o vlas minul Diónovy nohy. Zaklel a přitáhl si plášť blíže k tělu. 

„Tak co?!“ zařval posléze od úpatí stěžně. „Doufám, že nechrápete, sebranko!“
„Stále nic, pane,“ odvětil muž připoutaný výše na stěžni a totéž ozvěnou i druhý

ze stanoviště na přídi. 
„Proklatá noc…“ drtil slova mezi zuby, když opatrně vyrazil k zádi. „Doplujeme le-

da na břehy Stygu. Bohové, kroťte svůj hněv!“
Těžce dosedl na mokrou stoličku vedle kormidelníkova stanoviště. „Udržuj kurs,

Glauku,“ promluvil mírněji k šedivému muži netečně čelícímu noční nepohodě.
„Jakmile se objeví maják, hlásit!“

„Zbytečně tu mokneš, pane, Kyperská Salamis je už nedaleko,“ odvětil oslovený. 
„Kyperské útesy také,“ odplivl si Dión přes zábradlí. Věděl, že sedět zde je zby-

tečné, a znal jistotu Glaukovy ruky. Ale tam dole… dole čekaly desítky vyděšených
očí a pohled do nich mu připadal horší než sebetemnější bouřlivá noc na

palubě. Těžce vzdychl a začal sestupovat průlezem do kajuty.
V nevalném světle rozhoupané lampy spatřil Dión22

Zrozenaz pěny
Martin Šimek
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svého zákazníka Damokla rozvaleného za stol-
kem, jak lačně okusuje vepřové žebro. „Co by se asi muselo stát,

aby se mu pokazila chuť k jídlu?“ pomyslel si znechuceně, když za sebou
pečlivě zavíral poklop.
„Přisedni, kapitáne, a napij se se mnou na dobré příští dny!“ ozval se jedlík pěs-

těným, příjemným hlasem, který Dióna doháněl k šílenství, stejně jako Damoklovy
voňavky, šperky a přehnaně elegantní oděv, blýskavá fasáda, skrývající špínu řemesla.

„Nic není dobré, Damokle,“ odsekl. „Počasí se kazí.“
Damokles zapil sousto a osušil si rty vyšívaným egyptským ubrouskem. „Nemám 

snad nejodvážnějšího kapitána, nepluji snad na nejlepší kyperské lodi?“ nenechal se
vyvést z míry Diónovou nerudností. „Kdo se odvážil plout až do Egypta v tomto roč-
ním období, jistě zvládne ještě pár stadií podél domácího pobřeží, nemám pravdu?“

„Vyplul jsem, abych zachránil loď před lichváři! Jinak bych takhle neriskoval za
všechny poklady světa…“ mávl Dión rukou a nedokončiv větu zamířil k měchu s ví-
nem.

„Po této plavbě, při Olympu, zachráníš loď a přikoupíš si druhou! To ti slibuji.
Vrhnu-li před zimou na trh plnou loď nejlepšího egyptského zboží…“

„Zboží!“ zavyl Dión. „Mám podpalubí plné vyděšených dětí!“
„Nechceš snad po mně, abych změnil svět, že ne?“ V Damoklově hlase zazněla

nabroušená ostří. „Kdybych je nekoupil já, koupí jiný. A i kdyby ne, pomřely by do
jara hlady. Neúroda v Egyptě trvá už druhým rokem a vyhlídky nejsou o nic lepší.
Však jsi sám viděl, jak se rvali o naše mizerné obilí, o olivovém oleji nemluvě… Ne tak
rychle s tím vínem, kapitáne, ještě nejsme v Salamině!“

Dión si otřel kapky stékající po bradě. Věděl, že od vyplutí z Egypta pije víc než je
zdrávo, ale nedokázal se bez pořádné dávky vína snášet sám se sebou.

„Jsi nejlepší kapitán a nejhorší obchodník pod sluncem,“ pokračoval Damokles.
„Rád bych, abychom spolupracovali i nadále, protože obchodu rozumím zas já.
Potřebuješ se jen zbavit hloupých myšlenek a umět se trochu rozptýlit - pak spolu
dobudeme svět. Nebo přinejmenším kyperské trhy… Podívej, komu bohové přejí,
musí znát svou chvíli a riskovat. Přede žněmi nebyli Egypťané ještě dost zoufalí, aby
děti prodávali, a to, co tam přežije do jara, už nebude stát za nic… podzimní plav-
ba byla naší jedinou možností. Ale teď, teď už je riskování konec! Zbývá jen se vy-
rovnat se Symmachem a můžeme počítat zisk!“

„Symmachos!?“ zpozorněl poněkud Dión. „Právě ten tlustý bastard mi chtěl se-
brat loď! Jak jsi mohl…“

„Kdo jiný na Kypru je schopen investovat do transakce plnou loď obilí?“ odvětil
Damokles. „Neměl jsem před plavbou dost hotových peněz. A co? Dáme mu jeho
procenta a malou pozornost navrch… a věř mi, přijde den, kdy si my dva koupíme
jeho!“

K domovu dorazil téměř za tmy. Dlouhá, pečlivě vyrovnaná hranice nasušeného
dříví, výsledek dřiny mnoha dní, se černala na dvorku před chatrčí do dvojnásobku
lidské výšky. Vyhoupl se i se svým břemenem na ohradní zídku a s hekáním vy-
rovnal otep na vršek hranice. Brumlaje si pod vousy zamířil pak přes dvorek

k potemnělým dveřím chatrče. Na prahu zakopl.
„Pyrrho! Proč tu, u všech ďasů, sedíš potmě?“ Odpovědí mu
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Martin Šimekbylo trhavé zakašlání. Po chvilce rozeznal svou
ženu, schoulenou u zadní stěny nad ohništěm. Několik čadících

klacíků předstíralo, že zahřívají kotlík na trojnožce. 
„Došel nám olej, Deukalióne,“ pokusila se usmát mezi dalším záchvatem kašle.

„Zítra prodáš dřevo a zase si posvítíme.“
„Jen jestli bude na co svítit… Jsi nemocná?“ otázal se starostlivě.
„To nic. Byla dnes trochu zima.“
„Zima! Kašleš tu v temnotě a dýcháš čmoud, místo aby sis vzala pár větví z hranice?“
„Hranice je přeci na prodej,“ znovu se rozkašlala.
„K ďasu s prodejem! Teď abych se tě tu bál nechat samotnou.“
„Zítra přece nikam nemusíš… až se najíš, obětujeme spolu za zdar prodeje.“
Nechal si naplnit misku, ale trpká vráska na jeho čele se spíše prohloubila. Pozoro-

val Pyrrhu chystající obětní nádoby. Vzpomněl si, jak jim to v takových chvílích přiro-
zeně slušívalo: ona krásná, on silný a oba sebejistí mladostí a plány…

„A co ty?“ zeptal se náhle při pohledu na dno misky.
„Už jsem jedla,“ odvětila tiše. „Zdržel jsi se dnes dlouho…“
„Lžeš!“ vykřikl. Vyskočil a vytrhl jí z rukou obětiny. „Že mě to nenapadlo hned!“ 

řval už nepříčetně. „Tvé jídlo! Náš poslední olej! Obětujme! Díky za tuhle smradlavou
boudu! Dík za nemoc mé ženy, za dřinu… za to, že nemám syna, který by se staral!“

Vyběhl na dvorek. „Obětujme! Ó ano, možná jsme příliš troškařili!“ mrštil nádoba-
mi směrem k tmavé mase hranice. Těžké olejové krůpěje se v letu mdle zaleskly. „Jak
velká musí být oběť, aby došlehla až k bohům?!“

Nedbaje nářku ženy vřítil se zpátky do chatrče a popadl z ohniště čadící oharek.
„To ne!“ zavřískla Pyrrha již k jeho zádům, která se mihla mezi veřejemi. Do bouře

mořských vln pod útesem zaznělo prudké zaprskání oleje a dveřmi dopadl do chatrče
odraz prvních plamenů. Na chvíli zmodraly v zápase se zaschlou mořskou solí, ale pak
už orámovala dvorek intenzivní žlutá zář, provázená hukotem vatry rozdmýchávané
větrem.

Deukalión vyvlekl vzlykající Pyrrhu na práh chatrče a křečovitě ji objal. „Ohřej se,
ženo, lásko moje,“ vyrážel ze sebe mezi polibky, „alespoň na jednu noc bude světlo
a teplo pro nás oba… i pro bohy olympské!“

„Povídám, Dióne,“ škytl Damokles. „S těmi statkářskými burany se to musí umět.
Nesejde na tom, jakou cenu skutečně má, co jim podstrčíš… ale, povídám, patřičně
jim to naservírovat, to je umění… Viděl bych to asi takhle,“ zašermoval pohárem:
„Úspěšný začínající velkoobchodník Damokles a jeho kurážný kapitán Dión pořádají
symposion na počest egyptské výpravy. Symmachos se válí na lehátku po mé pravici
(necháme ho vyztužit, aby pod ním neprasklo), tvá maličkost leží po mé levici a naši
budoucí zákazníci všude kolem. Nikdo, kdo chce na Kypru něco znamenat, se ne-
omluví z hostiny, na kterou přijde i Symmachos. Obsluhují naše nejkrásnější dětič-
ky… a o půlnoci - zazní famfára - a do síně vjíždí pozornost pro našeho obchod-
ního partnera, nádherná jak duše Egypta!“

„Vjíždí?“ otázal se bez nadšení Dión. „Kdo, co?“
„Jsi tupec bez fantazie,“ pravil otcovsky Damokles. „Ale abys věděl, udělám
pro tebe generální zkoušku. Hej, Giskone, skoč dolů pro tu maličkou!“

Vrásčitý zakrslý černoch se zvedl ze stínů v koutě a ode-24
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šel, opíraje se o stěnu.
„Už jsem si myslel, že ta maličkost pro Symmacha je tvůj skřet,“

podotkl Dión zlomyslně a doplnil svůj pohár.
„Toho bych neprodal za nic na světě,“ chechtal se Damokles. „Teď pojď, uvi-

díš, cos ještě neviděl.“
Když z objemného žoku spadla poslední vycpávka, oslnila Diónův pohled zápla-

va zlatavých odlesků, které naplnily kajutu.
„Tomu říkám vozíček,“ lebedil si Damokles „Egypťané jsou mistři v práci se dře-

vem, ani to pozlacení nestálo moc…“
Kajutou zafičel mokrý průvan. „Maják na obzoru, pane!“ zařval kdosi shora.

„Všichni na palubu!“
„Euhoi!“ vycákl Damokles zbytek vína na stěnu. „Jen běž, kapitáne, naveď nás

k domovu. Pošlu pak pro tebe Giskona, abys mohl ocenit celkový umělecký dojem!“
Glaukos a další dva muži zápolili s kormidelním veslem. Dión k nim přiskočil. Nad

severovýchodním obzorem se rozkmitala zřetelná záře.
„Přímo ke světlu!“ zavelel. „Zahnalo nás to mnohem západněji, než jsem myslel.“
„Taky bych si řekl, že mám lepší odhad, čekal jsem maják o něco později,“ konsta-

toval Glaukos. 
Loď poskočila po vlnách poslušna nového směru.
„Už bychom měli vidět světla přístavu,“ řekl Glaukos po napjaté půlhodině. „Nebo

alespoň…“ vytřeštil oči. Před přídí vyletěl do výše chuchvalec bělostné pěny. To byla
poslední věc, kterou muži u kormidla spatřili, než je příšerný náraz vymrštil přes
palubu.

Noční bouře vymetla oblohu. Chladné paprsky podzimního slunce zatančily po
Deukaliónově tváři. Probudil se. Poté, co z hranice zbyla jen hromada slabě kouřícího
bílého popela, se zdál dvorek nezvykle prázdný. Stěna chýše přivrácená k ohni zčer-
nala sazemi.

Pyrrha poklidně oddechovala po jeho boku. Chrčení v hrdle, skrze které mluvila
zvečera, už nebylo znát. Usmál se a upravil plášť, kterým byla přikryta. Sám vstal.
Otřásl se. Vítr téměř ustal, ale ranní vzduch byl chladný. Přešel dvorek, stoupl si na
zídku a vymočil se dolů na pobřežní útesy, obhlížeje vyčištěný obzor. Když jeho oči
zabloudily k pruhu úzké pláže pod útesem, nepotlačil udivené vyjeknutí.

„Pyrrho!“ vykřikl po chvilce sošné strnulosti. „Vstávej! Vzbuď se! Bohové… bo-
hové přijali naši oběť!“

Obrovská zlatá mušle spočívala břichem na oblázcích pláže, mírně kolébána
dorážejícími vlnkami. Snědé děvčátko schoulené na jejím dně se v klínu vyřezá-
vaných stěn vyjímalo jako polodrahokam. Popelavá tvář nápadně kontrastovala
s leskem čelenky vytepané z mincí s podivnými znaky, které v hojném počtu vy-
plňovaly i dno mušle. Pyrrha odhrnula dítěti mokré vlasy z čela, usmála se a opa-
trně je vzala do náruče. Deukalión přiklekl a nabral mince do dlaní.

„Ty peníze jsou zlaté! Do jednoho! Jsme bohatí, Pyrrho…“
Neposlouchala ho. Sušila dětské tvářičky cípem pláště, nechávajíc těžkou če-

lenku sklouznout na zem.
„Dýchá,“ šeptala si. 

„Naše dcerunka dýchá… je krásná jako bohyně.“
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Vlasy

Slunce si do dlaní mé vlasy vzalo
Vím že jen od tebe to odkoukalo
Chce mít z mých vlasů prstýnek
Slunce jak ty je velký blázínek

Mé vlasy pro tebe si vůni přichystaly
Mé vlasy hebkým závojem se staly
Pro něžné pohlazení tvojí dlaně
Miláčku nezapomeň na ně

Sobota

Daleko zpátky vůně nás vrací,
Letíme do dětství jak tažní ptáci.
Zpět ke své mamince, která nás hýčká,
Do ráje dětí nás zavedou zamčená víčka.

Zas je tu sobota, maminka peče,
Čas se tak sladce kolem nás vleče.
Podlaha leskne se a hořce voní,
Tisíce tónů v hlavě nám zvoní.

Být znova děvčátkem tolik si přeju,
Alespoň vzpomínku v srdci svém hřeju,
Když už se nemohu navrátit zpět
Přes dálku dospěle prožitých let.

Svatební

Dnes odevzdám se do tvých dlaní
A rozum už nás nezachrání
Okovy malých zlatých pout
Už nechci nikdy odemknout
Vidět svět jeho očima
A jejím srdcem chápat svět
Tak nejkrásnější začíná
Příběh společných let

Fialový soumrak halí

Rouškou město unavené
A ty nejspíš netušíš že
Nepokoj srdce sevře tě
Touha se pod kůži vkrade
I když máš stříbro ve vlasech
Šeptáš sladké hlouposti
Eskamotér dávných lásek
Který ještě vzpomíná

Sen do něhož 
se vkrádám tiše

Laská ti víčka dlaní z plyše
A já schoulená do klubíčka
Vracím se znovu pod ta víčka
Odkud mě budík vyhání
Minuty dlouhých čekání
I sny které se prolínají
Lásku mi za odměnu dají

Vlasta Špinková

Vracím se znovu
pod ta víčka
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* * *

Jemnější, než úsměv kopretiny,
teplejší, než první letní vlna
je úsměv tvých očí,
co sbírám každé ráno.
Silnější, než čerstvá vůně hlíny.
Večer se vrací, sotva mám rozestláno.

Pod víčka klesne a hřeje ještě v spánku
svatozář přátelství i gesto
pobídnuté dlaně,
trochu mne hýčká a nitro se mi tiší.
Snáze se usíná. Spím. A ještě než usnu,
děkuji ti za ně.

* * *

Tolik, tolik chtějí kanout slzy.
Jen v noci tečou bez skrupulí.
To ve dne tisknu horká víčka
a úsměv těžkne hořkou solí.

Jak zvláštní. Jak za sebou jdou
léto, podzim, zima,
dám kytku a zlehka otřu víka uren.
Čas od času. Ne proto,
že se to tak sluší.
Kdo ví? Snad nevědomky zachraňuji duši.

Ale zjara (proč ne s Novým rokem?)
mé nitro bilancuje ztráty.
Snad víc nahoře plavou všechny maty
a plusy leží někde bokem.

Vím, že jen chvíli. Snad už zítra
zpěv ptáků zabuší na vrátka citu,
vůně země, něha květů.
A pláč zas na rok pohřbím v skrytu.

* * *

Jen jednou.
Nadýchat se tvého dechu,
procítit symfonii prstů,
činely dlaní,
důvěru spaní.

Nést si tě v sobě jako svatozář
i prokletí.
I kometa jen jednou proletí
a lidé na ni vzpomínají.

* * *

Má láska je sobecká, tak sobecká,
že žárlím na ty chvíle,
kdy jsi sám a přeji si, ať znám
ty myšlenky, co tělem zachvívají,
že žárlím na ty,
co myšlenky tvé znají.

Že žárlím na světlo,
jež tě vidět smí tak,
jak tě pán Bůh stvořil,
i na vzduch, co dýcháš sám,
na věci, jichž se dotýkáš,
těch, co hebkost, sílu paží tvých
krutě i jemně znají.

Žárlím na bolest, kterou schováváš
i na radost, kterou znají jiní.
Na lože, jež zná tíhu tvého těla,
přikrývku, co jímá jeho teplo,
a žárlím na slova, jež se tě dotýkají,
protože ústa má jsou němá.
Jen oči povídají.

(Vlasta Trávníčková, narozena 1959 v Plané u Mariánských Lázní, živnostnice)

očipovídají
Jen Vlasta Trávníčková
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Slepec

Na jazyku svíčky
Taje temnota
Za sevřenými víčky
Stíny zaplétá
V souboji se střetli
Podivní šermíři
Pan ztemnělý pan světlý
A zubem upířím
Při tanci srdce sají
Rozsoudíš pro ně měsíci
Co půlnoční vteřina  tají
Klid? Kyvadlo žijící?
První rek má černé líce
Ten druhý to jsi ty
A rudě mokvajíce
Jdou k ránu šlápoty
Za zády ukrýváš nože
Než přijde úsvit denní
Vždycky se hlásí hoře
V celnici probuzení

Pak osedláš si mezka
Bys projel  smutku dnem
Nepoznáš zda jsou hezká.
Plamenná slova na rtech poledne
Když nelíbá tě světlo
Nerozeznáváš stíny
Stejně by tě to pletlo
Míjí tě rozvaliny
Kosti co zanechal svět
Čas živý běží křepce
A mizí příliš starý květ
Co uschl v důlcích slepce
Za obzorem uhasne  svíce
Tma kraluje uprostřed temnoty
A v zámku zaharaší klíče
Až  k souboji přijedeš ty
Modlíš se v pokoře vkleče
Hvězdy jak zvadlé lekníny
Nevpustí záblesky meče
By rušily tvé černě odstíny

Texty
pro

nepřítomného
čtenáře

Jiří Č. Ulrich
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Zmizení

Chlapec ji viděl zdálky. Stála na rohu rušné ulice u stánku s anketními
letáky. Měla na sobě kostým leoparda, s leopardí hlavou. Pod plyšovou kožeši-

nou se zřetelně rýsovaly ladné křivky dívčího těla, její pohyby byly vláčné, hlava
leopardice se pozorně nakláněla k zájemcům. Několikrát zakopl, než se dostal do
její blízkosti. Zachytila chlapcův upřený pohled, v masce jiskřily zelené ženské oči
s jemnými stíny nad víčky. Nechal si vnutit anketní lístek, slyšel se, jak říká:

„Musím si to rozmyslet. Rád bych vám jej doručil odpoledne osobně.“
„Odpoledne už tady nebudu. Dnes po poledni končíme.“ Její hlas měl temný

podtón daný zkreslujícím účinkem masky.
„Možná s tím budu potřebovat poradit. Což takhle ve čtyři hodiny odtud kousek

v parku?“
Po chvíli hry očí souhlasila.
Čekal na lavičce. 16.00 hodin: sám, kytička ležela vedle něho. 16.15 hodin: stále

sám, kytička trochu povadla.
16.20 hod. Kolébavým krokem kolem přešla vyzývavě nalíčená dívka v minisukních,

s černými brýlemi, přes rameno kabelu a kabelku. Zastavila se, vrátila se o krok zpět,
zavrtěla zadečkem. Řekla s pohledem na květiny: „Nepřišla, co?“

Neodpověděl. Pokračovala výsměšně: „Pro jedno kvítí… Chceš potěšit, chlapče? Pět
stovek.“

„Ale já…“ Díval se do země.
„Neboj. Znám tady jeden pěknej skrytej kouteček v zeleni. A v kabele mám něco

tak měkounkýho.“
Nadzvedla brýle a podívala se na chlapce upřeně. Když se odvážil na ni pohléd-

nout, rychle odvrátila hlavu. Vypravil ze sebe: „Čtyři… stovky.“
„Trhni si, šmejde.“
Když znovu odlepil oči od vajgla před lavičkou, byla pryč. Dívka za rohem sejmula

brýle, její chůze ztěžkla a rameno s kabelou a kabelkou se svěsilo. Zmizela, zcela ne-
nápadná, v davu.

Chlapec si třesoucí rukou zapálil cigaretu. Duha pocitů se změnila v prázdno.
Touha, naděje, očekávání, zklamání, výzva, furiantství, studená sprcha, a z toho vše-
ho jen šedivý smutek. Usadil se mu někde na dně vědomí. 

Dívka si v recepci hotelu vyzvedla klíč, v pokoji se odstrojila a podívala se do
zrcadla. Nebyla spokojena. Vysprchovala se a z kabely vyjmula kostým leopardice.
Oblékla si ho. Když se teď znovu podívala do zrcadla, oči jí zářily. Pak si s povzde-
chem kostým svlékla a zabalila ho do kufru. Zítra bude nabízet anketní lístky v ji-
ném městě. Z ledničky vyňala láhev laciného vína. Dnes ne! Až zítra bude vzpomí-
nat, co vlastně udělala dobře a co špatně.

A chlapec? Ten často chodíval do zoologické zahrady a dlouze postával u klece
s leopardy. Oblíbili si ho a pohlíželi mu do očí.

Domů se vracíval velice pomalu, těžkou chůzí a se svěšeným ramenem.
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Útržky noci

Chceš-li slyšet zpěv temnoty, musíš odhrnout oblaka a mraky, zaklonit hlavu,
v místech, kde lidé a jejich pazvuky spí.

Vězněná tma proniká škvírami okenic do bělostí dne. Ta šťastná skane ze štětce sta-
rého mistra na papír. Dostane jméno kresba tuší a ve světle nezemře, ale zazáří.

Noc a slunce, dva poutníci, kteří se míjejí. A přece mají spolu dítě: bledý měsíc. Je
neposlušný, někdy uteče od matky k otci. A astronomové se té pošetilosti smějí.

Jsi jas uzavřený v černém obrysu těla. Když svlékneš i pyžamo tmy, roztratíš se v sa-
motě. Pod očními víčky mám schopnost nočního vidění. Najdu tě.       

Kap, kap, kap, na pijavý papír srdce. Kap, kap, kap, vzpomínka vodovodního ko-
houtku na černou řeku slepce.

Dívali jste se někdy v naprosté tmě do zrcadla? Budete-li trpěliví, zachytíte rudé
záblesky slunce v sobě.

V žádné restauraci ti nenaservírují úplně černou polévku. Černé pivo ano. Neboť
v něm prosvítají sluneční bublinky. Co na tom, že se rozplynou?

Černá barva na černém pozadí zmizí. Bílá barva zmizí na bílém pozadí. Proto buď-
me barevní. S prokletím vytvářet tmavé stíny účinkem světla. Nebo i bez něho.

V temnotě se dá lépe plavat do neznáma. Když se chceš vzdálit slunci. Když si neči-
níš žádné naděje.

Kdo první zažehl oheň, dal se do boje s tmou. Což činíme mnohem rafinovanější-
mi způsoby dosud. S mnohem pošetilejší snahou a bez opravdové touhy.

Když se miluješ v neprostupné temnotě, mizí odstíny zbarvení kůže. Mlč, aby by-
la slyšet barva srdce a šepot krve.
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Dokonce i básník (vyskytující se jinde než v Ason-klubu pouze sporadicky), tvor
krajně nepraktický, kamna zná a používá. Provázejí nás po celý život. V zimě před-
stavují perspektivního společníka, v létě se je snažíme ignorovat, abychom nepřivo-
lali vzpomínky na zimu. Ve volné přírodě ovšem kamna nepotřebujeme vůbec. Když
není na blízku ochránce nebo lesník, rádi si zapálíme malinký ohníček. Žel, vidím váš
vztyčený ukazovák. Dobrá tedy, vyhledáme spolu veřejné tábořiště a nic již nebrání
tomu, abychom se navrátili do časů ohně, kdy naše oči namísto televizní obrazovkou
sytily se blahem plamenů. A kdyby na nás podezřívavě necivěli spolustanovníci, možná
bychom i na bubínek zahráli a vesele poskočili. Procházka po žhavém uhlí zůstává
však v mých představách stále výsadou silnějších nátur. Raději navleču tlustší ponož-
ky. Oheň nebyl vynalezen, oheň se stal. Ukrývá prastaré jádro života. Jak praví příslo-
ví, může být i špatným pánem. Na to si vzpomeneme, když proměněni v komáry
kroužíme kolem ohniště a vítr nám, nevím, jak to dělá, ať se nacházíme kdekoliv, zar-
putile žene kouř přímo do obličeje. Za mohutného pokašlávání a oplakávání své běd-
né komáří podstaty teprve oceníme geniální vynález bezejmenného prapředka civi-
lizace. Oheň zahnal do kamen a kouř do komína. Avšak dodnes, když při zatápění
v našich nevyzpytatelných kamnech musím vzdorovat menším žhavým výbuchům
a posléze záludně štiplavému čmoudu, přemýšlím, nevloudila-li se přece jenom někde
chybička. Kamna. Vtipnější napadne, že se asi původně stavěly z kamenů, kterých se
všude povalovalo habaděj. Méně vtipným bych rád vnutil znepokojivou myšlenku, že
kamna nejsou pouhou báchorkou! Že podivně subtilní zařízení pobrukující kdesi
v exilu temných sklepů, jež sahá hluboko, hluboko do naší peněženky výměnou za
jakés takés teplo, nebylo zdaleka jeho původním zdrojem! Dějepisci sní o starožitné
nádheře klubek, osvědčených kamnech Petrách, dokonce o mnohde ještě dožívajících
plynových kamnech WAW, jež vynalezli soudruzi z NDR. Mnohý z pamětníků jistě po-
vzdechne, vzpomene-li mnohoslibného hučení starých musgrávek a mihotavého svá-
dění plamenů. Oheň se škvírkami dral ven, po stěnách setmělé místnosti tančily víly.
Žel, to vše skončilo v propadlišti dějin. Takovou ztrátu by ovšem britský gentleman
nepřenesl přes srdce, a tak spatřil světlo světa krb. Zde příslovečná anglická konzer-
va ponechala místo pro posměch. Můžeme s ironií sobě vlastní zapochybovat: A ne-
jedná se pouze o nedodělaná kamna? Člověk se nerad vzdává prastarého rituálu
ohně. Při každé příležitosti pálí čarodějnice, zapaluje svíčky. Avšak kdo by dnes tahal
uhlí do osmého patra, hřeje teplárna. Sbohem, romantiko! Pec, na které spával Hon-
zík, kachlová kamna z far a zámků... o tomhle si můžeme nechat jenom zdát. Oběti
centrálního vytápění zdrogované teplem nejsou schopny přežít jinde, než v přeto-
pených bytech. Taková stará kamna, kolem kterých se dá sedět a na nichž můžeme
sušit švestky! Zkoušeli jste někdy meditovat u radiátoru? Nebudeme přece věřit

báchorkám. Kamna nikdy neexistovala. Pokrok, pokrok, jediná cesta vpřed.
Ale taková psí zima, čelem vzad!

Luboš VinšKamna
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vás zve do Polanovy síně Knihovny města Plzně 
(B. Smetany 13 - 2. patro)

na své pravidelné večerní pořady

1. 3. - 19.00 - křest publikace
Vladimír Babnič, Zora Šimůnková: Láska je zdravá a jiné texty

uvádí Jiří Hlobil, hudební doprovod - autor

8. 3. - 19.00 - křest publikace
Vojtěch Němec: Mozkobouře

uvádí Vladimír Novotný
hudební doprovod: Kamil Němec

15. 3. - 19.00 - Píšu, tedy jsem
autorský večer k 15. výročí Ason-klubu

22. 3. - 19.00 - Jak se chovat k vílám a skřítkům
připravil a uvádí Josef Gruber

irské a skotské písničky hraje Klobouk dolů

29. 3. - 19.00 - What’s the bright idea?
Večer anglicky píšících básnířek 

Hana Gerzanicová, Svatava Heinlová, Tamara Kopřivová, Michaela Pánková, Taťána Vroblová

Pozvání Knihovny města Plzně

21. 3. - 17.00 - Jan Amos Komenský: Jedno nezbytné
účinkují Milan Friedl, Jan Doležel (varhany)

Připravujeme na duben

5. 4. - 19.00 - Film a literatura IV.
připravuje a uvádí Jiří Staněk

Na pořady KPKK je vstup volný. 
Programy jsou realizovány za finanční podpory Města Plzně, a Ministerstva kultury ČR.

Upozornění pro členy KPKK: Členské příspěvky na rok 2006 (stále 50,- Kč) je možno uhradit až
do konce května v kanceláři Polanovy síně.32



Tiráž

V příštím Plži mj. čtěte:

Básně Aleny Vávrové a texty Karla Růžičky-Lišáka

Návraty ke Karlu Šebkovi

Historické informatorium Jana Kumpery

Autorské rubriky Karly Erbové, Michaely Pánkové,
Vojtěcha Němce, Viktora Viktory a Milana Šedivého 

Rubriku Mladý Západ

Děkujeme Jiřímu Č. Ulrichovi, Vladimíru Průchovi
a Marku Velebnému za pomoc s přípravou Plže č. 3.

Vychází za přispění Města Plzně,
Ministerstva kultury České republiky
a Nadace Českého literárního fondu.
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