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Klasik sice napsal, že v únoru je čas vzít kalamář a vzlykat, nám v redakci však v únoru
přísluší dokomponovat dubnové číslo Plže včetně editorialu. Takže: protože znalci tvrdí, že
ptačích chřipek už bylo habaděj a nic se nestrachujme, nestrachujeme se ani my a uveřej-
ňujeme jímavou báseň Aleny Vávrové o dvanácti růžových tetřívcích. A k tomu ukázku z dí-
la loni zesnulého plzeňského trampského básníka Karla Růžičky, řečeného Lišáka: tramp-
ská poezie je také poezie, a je-li dobrá, pak je to dobrá trampská poezie. Malé zamyšlení
nad „Lišákovou“ tvorbou pro dubnového Plže sepsal jeho přítel Petr Náhlík, řečený Vo-
koun. Svět poezie reprezentují i dvě básně známého hudebního skladatele Jiřího Štěpán-
ka - a doposud netištěné verše, které spolu napsali dobřanská Eva Válková s Karlem Šeb-
kem, legendárním českým básníkem sebevrahem, na jehož náhlé zmizení v Plži vzpomíná
Pavel Řezníček. Holdem poezii je též „šalmaj“ ústeckého kritika Iva Haráka o nové knize
veršů Karly Erbové, která je favoritkou na letošní Cenu Bohumila Polana.

V tomto čísle je však Erbová, stejně jako básnířka Michaela Pánková, zastoupena nikoli
poezií, nýbrž publicistikou, resp. fejetonistikou. Další autorské rubriky v Plži náleží Voj-
těchu Němcovi a Milanu Šedivému (ta kritická, ta riskantní) - a ta nejtradičnější z nich
Viktoru Viktorovi (tajně doufáme, že jednou se z jeho textů vyklube pěkná knížka).
Samozřejmě jsme neopomněli rubriku Mladý Západ: prozaika Lubomíra Konečného už
známe a čekáme na jeho nové příspěvky, stejně jako na další texty debutantů Plže, tj.
Lukáše Weishäupla a domažlické Terezy Mašlové, která zaujala na loňské Literární Šu-
mavě. Požehnaně příspěvků se nám nashromáždilo i v rubrice recenzí a glos.

Zaslechli jsme z úst několika plzeňských mladic a mladíků, že jim Plž připadá provinční.
To je pochopitelně slovo do pranice, poněvadž je v tom kvalitativní odsudek. Leč Plž je
především publikační tribunou západočeských literátů, starších i mladších, a jeho přáním
i posláním je být kvalitním literárním časopisem regionálním - a mezi regionálností a pro-
vinčností je převeliký rozdíl. Nadregionální chtěla být plzeňská Pěší zóna, která žel už
nevychází (proč vlastně?), jenže tím pádem ani zkušení, ani talentovaní západočeští tvůr-
ci si v ní dohromady ani neškrtli (ale proč vlastně? dobrých textů by se našlo dost!). Jiná
věc je, že jeden čtenář může nějaký text v Plži přijmout s pochopením, druhý naopak
s nepochopením, a oba mají svou pravdu, to však přece k literárnímu životu patří
a patřilo odedávna, neboť autorská imaginace je koneckonců věc veřejná. A ať už raší
jaro.

Vladimír Novotný

Se psaním je to jako s milováním.

Michaela Pánková
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kolik mám ještě dní
než přijde poslední?

den prvý zalitý krví
den druhý
těžká studená peřina
má tenké modré pruhy
den třetí
jděte na houby
ve špajzce je už jen
čtvrtka chleba děti
den čtvrtý
večer živý byl
a dnes už je mrtvý Ferda Féll
jak je to možné   b y l
a   n e n í   Mami
den pátý
hrníček baňatý
hrníček pelyňku hrnek máty
a táty taška přes rameno
voní a čím to mami voní?
Nádražím? Kolejema? Tabákem?
den šestý
bojím se bouřky chřestí výhrůžně
chřestí láme větve našemu javorku
a rozhazuje věci po dvorku
odplavuje hroby
den sedmý ráno halasné ticho hádání
z sedlin
tajemná ukrajinská bylinka
den sedmý malá Kalinka pastýřka krav krev
plavení koní a hříbátek
osmička nekonečna písnička za šera

Alena Vávrová

Dvanáct růžových
tetřívků
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z plotny s kamnovcem plamínky
vyvěrá slavnost

vybírání popela z kamen
porcelánový kolík
židle v nohách do zad bolí bolí

kolik...
mám ještě dní...
než přijde poslední
den devátý
Vánoce téměř nepravdivé již
vysoká obloha hvězdná
domek růžový doběla zavátý
barvínek v jablíčku na kříž
táta prohazuje cestičku ke vratům
a vrže rumpál
skruží kýbl letí proráží led
dech na skle květy krouží
teploměr klesá den desátý jedenáctý
karneval a víla v suknici zelené
cihly čistí malýma rukama bolavýma
si mne duhový prostor za očima

kohout mami kohout ve škvírce
za kredencem

kokrhá jedenáct a sýček
nedej se zmást sýček tady houká
protože bydlí

den dvanáctý harmoniku tahá
a dodneška máš ty v srdci keř šípkový

kam se ona
ukládala na den neboť v noci

tiše spala s touhou
po večeru touhou po noci
není ach není mně ani tobě pomoci

jsme pouhé otisky
pouhé tři vteřiny
a táty taška stále prudce voní
máminy srnečci v očích pokorné šíje kloní

nad ránem růžoví tetřívci mých snů
vylétli poplašeně ke stropu

tys mi je zabil
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Pět zrzavejch drátů,
co vobepínaj svět

Pět zrzavejch drátů, co vobepínaj svět
Malej svět tuláka u příkopu
i ten velkej, plnej reflektorů
s nápisem v cizí řeči
co zní tak fajn - 
Grand Ole Opry
Svět roztrhanejch džínsů
i naškrobených košilí
a smetanovejch stetsonů
Earl Scruggs
na obrázku na zdi
a kůže na bubnu
provlhlá ranní rosou
to je Flint Hill Special
pár tónů co upadly pod stůl
spolu s opilým stínem,
to je sessions kdekoli
mezi poledníky a rovnoběžkami
Dlouhej krk plnej pražců
jak dálnice do modrýho kraje
sežehnutá prachem
a smogem náklaďáků
Pete Seeger ve vytahaným svetru
bratrství mozolnatý ruky
s třema ocelovejma prstýnkama
a telegrafní dráty u trati
do zapadlý staničky
Pět zrzavejch drátů, co vobepínaj svět

Jenže

Seděl jsem na skále
s prvotřídní
blonďatou kočkou
a slunce zapadalo rudě
(TO VŠE V TECHNICOLORU)
Dala by se o tom
napsat  
nádherně barvotisková
uňuchňaná
zaručeně mládeži přístupná
BÁSEŇ
Jenže nejsou lidi
jak říkal ten lidožroutskej šéfkuchař
Takhle toho Trapsavce 
nikdy v životě nevyhraju

Kdyby

Kdyby 
se místo maskáčů 
daly nosit
blbý kecy
z Mladýho světa
nemuseli bysme okrádat
armádu
Jenže
mléko taky ničím
nenahradíš
jak praví
reklama

Karel Růžička - Lišák

Vízum
za modrý horizont
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Matka příroda

Jak děvka po flámu
přehnutá přes klandr
tiše zvrací
jednohubky popílku
kyselé long-drinky dešťů
hašiš exhalací
v zesláblé ruce denní tisk
plný
optimistických žvástů
že to s ní
relativně
zas
tak
hrozně
nevypadá

(1988)

Emigrant

Vízum za modrý horizont 
vypršelo
Ráno na celtě
uschlý list javoru
s úředním sdělením

ŽÁDOSTI O POLITICKÝ AZYL
V KRÁLOVSTVÍ DIVOČINY
SE NEVYHOVUJE

Rovnoběžky kolejí
protnuté
v nekonečníku džungle
z betonu

Na špinavém peróně
nadávám civilizaci
do kurev

(1989)

Lochotín

Seď pěkně zpříma
ruce za zády
protože
v našem loutkovém divadle
s loutkovou vládou kamarádství
se všichni chováme slušně
tak
nepij pivo
nekuř
nekritizuj
nedýchej
tvař se optimisticky
nebo
dostaneš od Juppa
poznámku do cancáku
a za trest stokrát
napsat
NA STÍRÁNÍ ROSY NA KOLEJÍCH
VÝHRADNĚ UTĚRKU  C L A R I N
ty
vandráku zatracená

(1988)

Angažovaná

Jsem český tramp
a jsem hrd
na rakety
z našich Brd

(Karel Růžička - Lišák, narozen 1947 v Telči, zemřel 2005 v Plzni, kde trvale žil)
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Pavel Řezníček

Ve vědecké literatuře narazíme kolikrát na věci podivné, někdy zázračné, ba i ohro-
mující. Takové je i samovznícení: jsou zaznamenány případy, že člověk sám od sebe
chytil plamenem a změnil se v troud. Připomeňme třeba případ Samuela Fuchse
z Kalifornie, který v roce 1892 vzplál ve svém křesle a v momentě nebyl. Vědecká li-
teratura uvádí i kauzu Virginie Hamptonové z roku 1912, která shořela v několika
okamžicích v San Francisku. Podobně se stalo Herbertu Drexlerovi roku 1927 v Ně-
mecku. Ne, nebyly to lihové páry nebo alkohol v nešťastníkovi, prostě se tyto věci
staly a vědci si dodnes lámou hlavy, jak je to možné. Jsou věci mezi nebem a zemí, na
které svým mozkem jednoduše nestačíme: jednou z nich je případ básníka Karla Šeb-
ka. Je od dubna 1995 nezvěstný; jistého dne se prostě nevysvětlitelně vypařil: mů-
žeme to brát v obou významech, v tom obrazném i reálném. Zmizel! Byl to člověk,
který potřeboval k životu lidi; žil jen korespondencí a básněmi, jichž nosil ve své tašce
stovky. Rozhodně by své lidičky neopustil jen tak, aniž by dal něco vědět. Že by tedy
opravdu samovznícení?

Katolický básník Ivan Slavík ve své antologii Čeští prokletí básníci (Host, 1998) jich
spolu s Karlem Šebkem uvádí řadu: Hermor Lilia, Irma Geisslová, Simonetta Buo-
naccini, Aleš Balcárek, Vincenc Furch, Petr Kles atd. Všichni nějak vynikali nad průměr,
třeba se i pokoušeli o sebevraždu, a smrt je chtěla. Karel Šebek, autor vydaných sbírek
Ruce vzhůru a Dívej se do tmy, je tak barevná, se smrti celý svůj život podbízel, ba
i vnucoval. Nechtěla ho, ta jezerní paní, ten černý šál, který se snáší z hořící stříbrné je-
dle na úl plný včel z ledových smaragdů a ametystů. Asi se jí nelíbil: i smrt je žena
a nemůžete jí vnucovat mužského, který jí nejde pod nos. Prostě se svými námluvami
neuspěl, aspoň určitou dobu. Košem mu ta s kosou dala třeba, když vypadl z balkonu
ve čtvrtém patře v Lublaňské ulici, dopadl dolů na trabant, a přežil. Nechtěla ho: měla
jiné milence a tenhle chlap s černým vousem a stříbrnými brýlemi jí nevoněl. Kvinde
mu dala i tehdy, kdy Šebka odhodila lokomotiva na trati; byl sice čtyři minuty v kli-
nické smrti, takže pár nevlídných polibků si s ním přece jen vyměnila, pak si asi ští-
tivě utřela rety navoněným šátečkem a poslala ho na tento svět.

Verlaine definuje prokleté básníky takto: „Absolutní v obraznosti, absolutní ve
výrazu, absolutní jako Reyes Natos - Ryzí Králové nejlepších staletí. Leč pro-

kletí!“
6

Možná
že i Tibet...

Pavel Řezníček
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To napsal Karel Šebek v roce 1969. Tato báseň má všechny znaky Verlainovy defi-
nice. Absolutnost obrazu i absolutnost výrazu byla Šebkovi vlastní. Během svého ži-
vota (narodil se 3. dubna právě před pětašedesáti lety) publikoval většinou v samiz-
datu, po roce 1989 vydal dvě sbírky v renomovaných nakladatelstvích, řada jeho bás-
ní byla přeložena do francouzštiny, angličtiny a němčiny. Překlady básní mu loni v lé-
tě vyšly v italské literární revui Hebenon. On, který si říkal „parašutista poezie“, jím
rozhodně byl, nejen ve svém skoku ze IV. poschodí. Velkých poct se mu za jeho ži-
vota nedostalo; zato zažil hromádku kuriozních situací, kupříkladu když v jisté lé-
čebně vozil s básníkem Františkem Hrubínem na kolečku kompost do skleníku. Po
maturitě si chvilku pohrával s myšlenkou být knězem; myšlenku na seminář odmítl
a v mezičasí dělal sanitáře v léčebně v Dobřanech u svého bratrance, slavného básní-
ka Zbyňka Havlíčka. Vlivem dramatických událostí se ze sanitáře stal pacientem.
V dubnu 1995 beze stopy mizí. Podobně zmizel kdysi dramatik Emanuel Bozděch
nebo novinář Emanuel Vajtauer a také malíř Josef Tulka z generace Národního di-
vadla 19. století. Byl údajně později spatřen v Tibetu. Potká někdo v Himalájích Karla
Šebka, toho, jehož ta s černou šálou tak dlouho odmítala? Snad ji omámily jeho bás-
ně a kosou přece jen ťala. Nebo že by to byl opravdu poslední případ samovznícení
v dějinách lidstva? Smrt suď!

* * *

Posvátný papír
Popsaný krví sestřelených ptáků
Z mračen hvězd
Polibek se stává morčetem
A novorozeně které čekám Eiffelovou věží
Kolem mne mé sestry mříže
Kříže mříží
Tančí popelka čardáš pekla
Odhazuji do dálky
Tomahawk lásky
Do zamilované lebky
Žena nebo gorila

Tolikrát žít
Kolikrát milovat
Život
Láska bez lásky
Dám ti polibek satana
A z tebe se stane zamilovaný netvor
Do mne
Uraganu noci
Papír bleděmodré blues

Karel Šebek Evě Válkové
14. 12. 1994

(Karel Šebek, narozen 1941 v Jilemnici, od r. 1995 nezvěstný)

Tvá nepřítomnost jako oddálení okamžiku smrti
s kterou se vedu za ruku
po celý život
v tvé podobě
dvířka se otevřela jeskyně vydává matnou zář
nikdy tě neuvidím
nikdy neuvidím svou smrt
na nahé kůži obra...



Ju

bile
um

Eva Válková - Karel Šebek

8

 

Eva Válková
Karel Šebek

Netištěné
básně

* * *

Sběrač brýlí a sběrač cizích pohledů
Na cestě květů doprostřed pekla
Nechci vidět sbírku tváří
Za mřížemi jara v blázinci
Za mřížemi očí
Zvonoočí
A ulity snů
Má láska pardál mého lože
Ale kam dojde hlemýžď
Až na konečné ulity ulice
Se potká s pohledem
Poslední tužka světa patří dítěti
Nahému pohledu bez brýlí
Nasedá na mě můj kůň
Louky se ještě houpají
Houpačky jara
A střepy
A kastaněty střepů

7. 5. 1993  Dobřany

* * *

V mých prstech držím tužku
jako přání textu

Jako blahopřání ledu a zimě
A připadám si jako sněhulák
Namísto kafe po obědě
Bonbonek verše
A venku na okno píše mráz
Osudové vzkazy

Tvé vlasy rozmetal vítr
Po ramenech skal
A jen verše oči jako lodě
Bloudí krajinou
Dal bych život za lžičku

lásky
Za krajáč mléka
Za kapku vichrného moře
Ale moře a lásku už vyprodali
Ale anděl se mi přesto dál

občas dívá přes rameno
Květináč krajáč otčenáš

10. 1. 1994  Dobřany

* * *

Roztrhal mne tygr mé košile
Na mé rozkoše mi nesahej
Je to jen pes bez boudy bouda bez psa
Jen vítr co si hraje se zeměkoulí
Smích hvězd mráz smíchu
Vymyslíš si motýla když se tě budu ptát
A odletíš
Princezna bez lásky
Princ bez princezny
Špinavé peníze války lásky
Krvavé otisky palce
Úpis životu

20. 2. 1994  Dobřany
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* * *

Hnědá tma plná mechu
Otevřela svou náruč červené
Ukradené slepice zanechaly kohouty snů
Tvá hlava na mém polštáři
Moře se přelévá v našich srdcích
Dávám šach mat světu
Který je velký skarabeus velký otazník
Otazník míru otazník touze otazník lásce
Tichý smích vody ve všech našich buňkách
Když zní zvony všech kostelů
Podejte si ruce a zůstaňte
Jako by ještě na všechno bylo milion let času

10. 4. 1994  Dobřany

* * *

Tvá měsíční tvář
Ozařuje zbytek mého života
Křivé zrcadlo nože
Sluneční stěžeň
Loď se ztrhanými plachtami
Plavu řekou nářků
Přes všechny zdi
Prší tvůj nesmělý svit
Déšť odkvetlých třešní
Obsazená místa přežití
Pečeť života na čele lásky
Na čele řeky
Na útěku vodopádu

11. 4. 1994  Dobřany

* * *

Bez ruky básně
Uzenáč člověka
Hrubka noci
Když pláče tma
A vlaky spí
A měsíc se nedívá
Písmena v mracích
Letí pryč
A křik mlčení
Straší mříže
Nejsi

Jsi mou
Jedinou vystrašenou vteřinou hvězdy
Ničí noci
Provazy zvíří šok tmy

17. 2. 1995

* * *

Rukou ustřelenou od boku
Pohádková poprava dvou generálů 

po Tvém boku
Šílený déšť
Strašlivá sprcha kovových měst
Ozvěna prasklého zrcadla popraviště
Jarní vítr Arónie
Menuet čajových lístků
Šálek šílenství
Rozevřené revolvery Tvých očí Tvých úst
Miliony povídek šťastných slz
Miliony něžných básníků
Šílená láska anděla

2. 4. 1995
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Ivo Harák

Pokouší-li se někdo o sumář své zkušenosti lidské i umělecké, hrozí mu dvojí ne-
bezpečí: jednak to, že půjde toliko o hru na..., o markýrování, o předstírání něčeho,
co se nekoná. I průměrný literát se vyčtenou metaforou či expresivní rozvichřelostí
domůže zdání existenciální závažnosti textu. Tím druhým nebezpečím je: akutní ne-
dostatek talentu. Kde nic není, ani čert, ba ani sám Pánbůh nebere. Sebelepší záměr,
sebenaléhavější poselství, sebebohatší osud (u takového Karla Vysloužila například -
je to jistě dobrý a statečný člověk; ale je to skutečný tvůrce?) na skutečnou poezii ne-
stačí.

Tam však, kde se - ve šťastné chvíli (častokráte spíše pro čtenáře než samotného bás-
níka) - setkají naléhavost výpovědi s lidskou a uměleckou zralostí, míváme před sebou
texty, které - zakotveny v čase - přesahují dobu svého vzniku a stávají se svědectvím
o tom obecném, co sdílíme bez ohledu na datum a místo narození.

Nazývá-li Vladimír Novotný sbírku Karly Erbové typem „klasické básnické výpově-
di“, patrně tím pojmenovává skutečnost, že Vasquezův jestřáb (vydaný v nakladatel-
ství Fraus, název vzat z Robinsona Jefferse) obsáhne sice ještě srdce a duši, první je
však už přebytečné a druhá zaprodaná. Počátkem nového tisíciletí opakuje se otáz-
ka vracející se po veřejných i soukromých hekatombách: „Cožpak lze ještě psát/ když
roztřesen je hrůzou/ člověk před člověkem?“

Čeho se zachytit, kde nalézt centrum securitatis, když se svět znatelně sesouvá
a mizejí veřejné i soukromé jistoty? Všechno je - jako kdysi u Komenského - šalbou
a mámením; čtenáři nelze ulehčovat cestu předzjednanými obrazy, na něž čeká
a o nichž ví, že k poezii jaksi patří, a nabízejí mu v ní úlevné spočinutí.

Už ne za literární postavy nebo jejich autory (vyskytne-li se kdo, je to „pa-
ní Betty“), za význačné jedince minulých epoch, ale - ze10
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sebe i za sebe (i když: bývalo tomu dříve jinak?
nebyla někdejší maska/ schválně/ příliš průhlednou?) promlouvá zde

autobiografický lyrický subjekt. Hlasem důkladně (ve volném verši tendence
zvětša daktylotrochejské - ta je zřídkakdy nahrazena jambotrochejem) rytmo-

vaným; jemuž je ovšem rým (ten bývá toliko sporadický) okrasou nepřípadnou:
i nahrazen zde asonancí. Zmiňme se o hovorovosti, řečovosti této poezie: proudu
výpovědi v zákrutech „vlastního životaběhu“; hovorovosti včetně průpovídek a pří-
měrů.

Zmiňme se též o tom, že je to poezie nedokonalá. A hned vysvětleme, že to pro
nás znamená: ne-dokonaná. Zatím nedovršená, neuzavřená. To proto, že i slovo má
své meze a hranice. Za něž - nemožno také autorovi. Autorovi samotnému. Jen sou-
kromé hoře je skutečnému básníkovi (který ví, „že je tu za sebe i za každého z nás“)
málo - ale to osobní jej činí vnímavějším pro vespolné - pro fakt, že ani obecné nelze
vidět než skrze osoby, lidi, člověka. A že je také zapotřebí vědět: „člověk a bůh tu
bez ustání/ hledají jeden druhého.“ Nápověď a zámlka se dožadují čtenářovy spo-
luúčasti na díle.

Aby teprve takto - skrze soud nad sebou - mohl býti vysloven soud nad dobou:
příliš chvatnou, jdoucí příliš po povrchu. S vědomím, že si nelze ulehčovat předzjed-
nanými obrazy: od Šiktance kráčí tak naše autorka k pozdnímu Halasovi?

Tu bys chtěl pochválit umění paradoxu („A je v tom sladkosti/ že bys chtěl zítra
zemřít“), obhajobu zdobných epitet v poezii - epitet invenčních, začasté vznikajících
adjektivizací substantiv, a tedy skrývajících určitý proces, děj (ať už jde o „sirotkový
provaz“ nebo „perníkovou noru“ či „štítnou krajinu“). Jak dobře zde to konkrétní
(přírodní i lidské) drží pohromadě s abstraktním (s pojmy vyjadřujícími existenciální
stavy).

„Děkuju, nechci žádný světýlka.“ - Bolest je třeba prožít a přežít, projít i přejít bez
berliček příliš krásných a, ach, tak málo trvanlivých. Bolest, již je pochopit jen tomu,
u nějž dosud ozvučnice řeči neokorala frází: „Protože za rohem podrážka do ksich-
tu/ Protože za slovem/ lest.“

Co tedy zbývá? - jaká jistota? - v čase, v němž „za humny včera upálili kříž,“ ve
světě, jímž se procházejí „andělé rozeklaných kopyt“? „Kam tedy vlastně jdeme?“ -
a kradí se dozvídáme: „Bolí to.“

Ale ještě je tu „droga zvaná báseň“ (tematizovaná ostatně v závěrečné části
sbírky). Jistě nikoliv náhodou končí poslední, nadějeplná (a jsme opět u umění
paradoxu; u naděje nesnadné) báseň Pár vteřin po smrti veršem: „Jen uchránit
těch jedenadvacet gramů.“ Neboť tolik prý váží lidská duše. Smíme-li věřit tomu,
co je módními šlágry k neuvěření zprofanováno. Já myslím, že zde tomuto slovu
věřit smíme a musíme. A také jeho básnířce. O níž Vladimír Novotný - poprávu -
říká: „Karlu Erbovou… můžeme pokládat za jednu z nejvýraznějších před-
stavitelek současné české poezie.“ Tož se ptám: Kdy už se také autorům
mediálně neprofláknutým dostane Magnesií a podobných liter? Třebaže hla-

dí proti srsti, je Vasquezův jestřáb jednou z nejlepších básnických sbírek
nastalého tisíciletí.
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Karel Pexidr

Nacházím se v neprostupné a nesmiřitelné hloubce. Patrně v podzemí. Tma, která
mě obestírá, není pravou tmou. Prosvítají skrz ni lepkavé housky červa. Jeho ne-
smyslné houskové pletence se průduchy tmy drze vinou a našeptávají mi cosi z iluze
vidění.

Proč jsem zde? Ta věc je velmi prostá. Jsem zasazen do příběhu, který není mým,
který byl kýmsi vymyšlen a v kterém přesto kolotám. To, co se odehrává, nepustoší
mou duši. Všechno mi defiluje před očima postiženýma oním podzemním černoše-
dým zákalem, ale přece jen před očima tak blízkýma mému prožívání, jak blízká
může být právě jen realita.

Jsem vháněn, jsem vtahován tam, kde se příběh koná. Realita, blesklo mi hlavou,
ale ne ta má, nýbrž ta cizí, odehrávající se, překotně pulzující, předimenzovaně tá-
pající světem, realita virtuální a vymyšlená.

V té realitě nejsem již - jak obvykle bývám - pouhý pozorovatel. Jsem voják tří-
mající prapor kýmsi vykonstruované, a tedy pouze propůjčené ctižádosti. V te-

mnotě kolem neshledávám téměř nic, co by se dalo spatřit či rozeznat,
nepočítám-li šedivé kouřové pletence obemykající jakýsi12
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předem daný cíl. Cíl jednoduchý i ve své ne-
smírné komplikovanosti.

Není to ostatně cíl, ale úkol. Úkol nikoli můj, nýbrž úkol všeho ostatního,
všeho, co se odehrává kolem. Co se však odehrává? Ne víc, než stínohra plochých

stínů, než pouhá nepravá, to jest virtuální realita. Přesto z ní čiší jakási stínová
hrůza. Mám proto uvěřit, že se v ní odehrávám i já sám?

Příběh mezitím odstartoval.
Ukazuje se, že podzemí nemá nic společného s podzemím. Podobá se spíše vnitřku

ohromného bunkru rozlehlého jako královské velkoměsto. Lidé jsou baleni do svých
uniforem: buď špinavě šedozelených, nebo smaragdových. Jejich pošetilé hloučky,
jejich seskupení podobají se nepravidelným čarám soumračného spektra. Pyšní se,
ano, pyšní se touto svou okázalou nepravidelností, kterou nazývají řádem.

Na dějišti ostatně nezáleží. Prostor je zahlcen napětím. Něco se osnuje, něco se
chystá. Pochopitelně, jak by ne. Narodil se úkol. Neoblomně teď trčí ve vzduchu,
kolem se křižují blesky, přeskakují jiskry z drcených křemencových hlav, už teď je
kdosi zasažen, kdosi umírá. Naštěstí pouhý pěšák, zaslouží si, aby jej vyřadili ze hry.
Tak probíhá tato věčná hra: na věrnost i na diverzi, na kolize, na vzpoury, na nejvyšší
stupně utajení, na okliky, na vražedné scény, na skoky do tmy, na šachmaty…

Příběh začíná nabírat obrátky.
Vyzvědět, určitě vyzvědět. Je to jistě nějak krajně nebezpečné. Následně předat,

předat tajnou zprávu, a v tom je právě ta potíž, protože… Zdá se, že jedna spojka
chybí. Strašlivý malér, cítím, jaký je to malér. Sympatizuji se všemi, kteří mu chtějí čelit
- jde přece o dobrou věc. 

Mám se pro svou pouhou sympatii do té záležitosti vměšovat a míchat? Já, takový
nějaký bezcenný dějový přívěšek?

Pojednou je mi jasné: není třeba se míchat. Byl jsem již zamíchán. Kdosi si dovolil
suplovat mou vůli. Vtáhli mě do hry, přidělili mi roli. Roli v té strašné virtuální reál-
né mašině, která tady se vším bezmezně cloumá…

Ujišťují mě ti dva, že prý mě odtud dostanou. Že jim moc záleží na mém bezpečí
i na bezpečném doručení té zprávy. Že se tím zároveň vyřeší i onen syndrom chybě-
jící spojky. Konečně utřou hubu ti diví zabedněnci v helmách. I se svými zakuklený-
mi čárovými kódy.

Ti dva jsou Angličani. On zřejmě o mnoho víc než ona. Ona je pozoruhodná jen
svými ani ne světlými, ani ne tmavými vlasy volně splývajícími na ramena v dlouhých
podélných a krátkých příčných vlnách. On má na sobě smoking. K tomu dlouhý dů-
stojný zimník. Vše dokonale černé, aby tím víc vynikl jeho bledý anglický obličej.
Aby vyniklo, jak i on sám je dokonalý.

Uniformy se hemží, ale je jim to věru málo platné. Uboze dotírají jako mravenci
při svatebním reji. Právě jen mravenci, myslím si, alespoň tak se mi jeví…

Vzrušení nastává pouze v okamžiku, kdy se má projít branou. Angličani jsou od
toho Angličani, že si vždycky se vším vědí rady. Nikoli nadarmo se jim přezdívá

diplomati. Mají svá diplomatická zavazadla a já jsem patrně jedno z nich.
Cítím se svázán, a přesto úplně volný, protože jsem to já, kdo
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Karel Pexidrse tak cítí. Mé napětí střídavě povoluje a střídavě
se přes mne přelévá. Jsem teď těm dvěma bezmezně zavázán. Niko-

li na způsob lásky, jednoduše jen tak a v tom směru, jak se na ně mohu spo-
lehnout.
Povedlo se. Vymanévrovali mě z toho temného, ošidného bunkru podobného

královskému velkohrůzoměstu. Teprve teď si uvědomuji, jakým nebezpečím jsme
prošli. Začali po nás střílet, bestie. Zřejmě je mí průvodci přece jenom trochu podce-
nili. Stříleli ostatně přece jenom po nich, to bylo stoprocentně vidět. Jako na plátně,
jako na obraze. Stříleli, ale netrefili. Bylo to asi předepsáno ve scénáři, protože jak by
byl mohl příběh jinak pokračovat. Nestříleli - ačkoliv jsem byl nositelem té depeše -
nestříleli právě jen po mně. Já jsem v té době v ději prostě nebyl. Vypařil jsem se.
Nejsem přece pouhý bezvýznamný pěšák. Mám své možnosti…

Významu jsem ostatně dosáhl i tím, jak se o mne báječně postarali. Dalo se tušit,
že ty bezbožné hlavy budou nás brzy pronásledovat. A tak mi neprodleně opatřili
útulek, v němž jsem se mohl - i se svou tajnou zprávou - důkladně zašít.

Byl by to vlastně docela obyčejný kvartýr, kdyby se k němu nepřimykala jistá neví-
daná zvláštnost. Před průčelní zdí se placatil několik metrů dlouhý a právě tak široký
výklenek ve tvaru kovářské podkovy. Jeho početná, navzájem související okna beze
zbytku a bez potíží monitorovala celé náměstí.

Anglický džentlmen se sem neuchýlil. Rozhodně nebyl zrádce, nejvýš jen podivín.
Ve svém nepřetržitém černém úboru obcházel náměstí pevným, odměřeným krokem
připomínajícím pravidelnost a přesnost tikotu hodinek. Tak černý a tak důsledný mů-
že být jen kormorán - hrdinný kapitán Kormorán. Hle, co se mi připomíná z mládí.
Pozoruhodné ovšem bylo, že všechny čtyři ostré rohy náměstí vytáčel a zaobloval lad-
nými oblouky.

Za této situace se mne musela ujmout samotná lady. Vsunula mě mezi čtyři stěny,
kde se mi nelíbilo, ale nenechával jsem to na sobě znát. Venku se začal rozprostírat
oblak šera - zase ta nesnesitelná temnota, blesklo mi hlavou. Co s tím počít?

Přemístil jsem se do vybíhajícího výklenku, uprostřed něhož stál televizní přístroj.
Soumrak za okny se mne rázem přestal týkat. Stiskl jsem knoflík a obrazovka se roz-
zářila. Barevný svět Tichomořských ostrovů, jiná scenérie, jiný příběh. Vpíjel jsem se
do osmahlých těl Polynézanů (a Polynézanek), společně s Gauguinem jsem se opájel
barevností jejich oděvů a jejich pestrých šmuků. Nechával jsem se zkrápět sprškou
příboje - ale ne, tak to není, na tom místě přece nejsem. Nikdy jsem tam nebyl, sle-
duji pouze jakýsi děj, pouze zfilmovanou, barvami vyšperkovanou povídku - vsadil
bych se, že z pera Jacka Londona, a hle, ujišťuji se, že je tomu opravdu tak, protože,
jak se příběh posouvá, slyším teď právě pravé námořnické klení…

Sedím v lenošce a lebedím si. Tohle mi dlouho scházelo. Virtuální realita, která
pouze krade mou pozornost, ale neloupí mi v duši. Podává mi svět, jímž se mohu
podle libosti kochat, ale který mohu jedním pohybem ruky zavrhnout a zmařit.
Prostě jen tím, že stisknu příslušný knoflík.

Hleďme, kapitán té lodi, jaký je to plavý, modrooký hoch! Frajersky se po-
hupuje po palubě ve své rozhalené bílé košili. Není mu14
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zapotřebí uniformy, když lodníci i bez toho vě-
dí, že je kapitánem. A v kajutě, kam nikdo nesmí, má zprávu, důvěr-

nou, tajnou zprávu, kterou veze.
Kdosi jiný mu chce tu zprávu vyfouknout, kdosi usiluje…

Mezitím na obzoru další tichomořský ostrov, podle všeho pouhý atol se svými
nevysokými, plochými břehy a s ornamentikou všudypřítomných rozčepýřených
palem.

Cvak. Televizní program byl přerušen. Jakoby díra, ale snad jen součást dramatur-
gie příběhu. Ozve se hlas. Nyní vám přečteme zprávu. Důvěrnou, tajnou, naléhavou
zprávu. Pro informaci veřejnosti. Je třeba, aby právě o tom byla veřejnost co nejpřes-
něji informována.

Díra se rozrůstá o prázdno, které mi splývá s pocitem vykolejení. Dovím se vůbec,
zda kapitán tu zprávu doveze? Ostatně i já - vzpomínám si matně - jsem dosud nosi-
telem jakési podobné zprávy.

Tak. Bylo to načasováno a nasměrováno přesně do tohoto otvoru dění. Přišlo to
přesně v téhle chvíli.

Za okny - a mé dočasné útočiště bylo ze všech stran obklopeno pouze okny - poča-
ly se objevovat ponuré helmy. První, druhá, třetí. Tu nahlížely jen zdola a z podhledu,
tu se zdvihaly výš i se svými obličeji. Ve studeném, blikajícím a kmitavém světle tele-
vizní obrazovky zdály se jakoby pokryty čárovými kódy. Masité pletence jejich šedi-
vých tváří vyjadřovaly cosi neodčinitelného a nezvratného.

Padla na mne děsivá hrůza. Tak už mě vypátrali, už mě dostihli, už mě mají. Je na
mne vidět ze všech stran, není kam utéci, není kam se schovat. Přelézají od okna
k oknu a je jen otázkou času…

Jsem ztracen. Proč jsem si zvolil tak nevýhodné postavení. Proč se mi musela při-
plést do cesty ta prašivá televizní bedna. Pitomá vražedná zbraň. Pohodlná lákavá
vějička, k níž není přimíšeno ani zbla.

Z reality není úniku. Vím to, vím. Přilby a uniformy tam venku za okny to perfekt-
ně dosvědčují.

Je jasné, že nastala proměna, musela nastat proměna. Nově objevená virtuální
realita, ta, která mě potrefila na obrazovce, vpadla mi do zad. Podloudně se mi
vmontovala do jinak nasměrovaných kolejí, do široce rozpracovaného příběhu, a ten
se tím pádem vyšinul do jiného úhlu a řádu, vymkl se logice zraku, podnítil vzpou-
ru duše a přehoupl se na půdu skutečnosti. Ano, stal se čímsi drtivě a smrtelně sku-
tečným.

Úlek z toho, co vidím za okny, úlek přibíjející mě k zemi, to je nyní má nezapla-
šitelná jsoucnost, má realita zdaleka ne už virtuální, nýbrž definitivní a opravdová.
Úlek tak strašný a mocný, že se ho já sám znovu a ještě více lekám. Nejen že se ho
lekám, já mu i věřím.

V této chvíli už vůbec nezáleží na nějakém dalším pokračování, tedy například
že uniformy podle všeho splní svůj rutinní úkol, že supi se domohou své kořisti.

V této chvíli je zřejmé, že hru na virtuální realitu jsem nezvládl a prohrál.
Nedovedl jsem si ohlídat duši.
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Michaela Pánková

Psaní je dar. Řeknu to schválně ještě jednou: Psaní je Dar - a každý, kdo ho má, měl
se by se radovat a chválit Boha na nebesích a své vychovatele, čímž myslím všechny,
kteří měli jakýkoliv podíl na utváření jeho duše. Nemluvím teď o talentu, o píli, vytr-
valosti a šikovnosti, to je jiná věc. Člověk, který má touhu psát, prostě píše. Nemusí
to být hned literární dílo, může to být deník či dopisy, v nejhorším případě stížnosti,
ale to už je taky o něčem jiném. Psaní jde z hlubin, ať už je jeho výsledek jakýkoliv.
Podstatný je proces, to, co se při tom s autorem děje. Člověk si v sobě uklidí, roztřídí
co jde, a objeví nové anebo dávno zapomenuté věci. Může se stát, že narazí na po-
klad, vymyslí nový svět, případně pouze vymete smetí, otevře okna a vyvětrá. I to pře-
ce stojí za to. 

Další kapitolou je, jak s napsaným autor naloží. Někomu stačí, že „píše do šuplíku“,
ale takových lidí je málo, je to pak stejné, jako když si píšou deník. Netouží po
čtenářích, nechtějí své nitro rozdávat, chtějí pouze ze sebe cosi dostat ven, cosi za-
znamenat. My všichni ostatní toužíme po publiku. Po čtenářích, po tom, abychom to
dali vědět světu. Nemyslím, že by nám šlo o obdiv a uznání. Jak to mám já, to není
chtění ohromit. Nečekám, že můj čtenář v úžasu hlesne: Ty jo! Mně jde spíš o sdílení.
V mých představách si ideální čtenář, posluchač anebo divák řekne: Je mi s tebou
hezky. Tak co bude dál? Kdy se potkáme příště? Říkám ideální, sním o něm, předsta-
vuju si ho jako nekonkrétní mnohačetnou bytost, o které věřím, že mě má ráda, že
se jí líbím a že mě chce. Není to jako v lásce? 

Se psaním je to jako s milováním. Člověk se nejdřív potřebuje nabít, čerpat, proží-
vat a přijímat, a teprv když je řádně nadržený, dá se do díla. A tam jsou fáze stejné
jako při milostném aktu. Nejprve předehra, příprava, ladění nástrojů. Autor chodí ja-
koby bez duše, nikde nemá stání, blbne, říká podivná slova, dělá nesmyslné věci.
Trousí. Píše poznámky, výkřiky a věty kamkoliv a čímkoliv. Nic s ním není, nesměje se
vtipům, anebo naopak hýká a skřehotá navenek bez příčiny. Je jako magor.

Ve fázi druhé, když už je rozehřát na provozní teplotu, pohádá se se svými blízkými
a odežene je, neb potřebuje samotu. Zaleze do doupěte, do díry, začne tam hrozně
kouřit a... Však tohle každý dobře znáte. Ať už své myšlenky ládujeme do počítače,
škrábeme propiskou do sešitu anebo staromilsky bušíme do stroje, je to úlet. Jsme v ji-
ném světě, můžeme cokoliv, vystřelíme se do výšin a padáme dolů, noříme se do vln,
žijeme nejednou další a jiné životy, které se ale prolínají s tím naším... nejsme jen tady
a teď, spíš skoro vůbec nejsme tady a teď, jsme kdekoliv, jenom ne tady a teď. Může-
me nejíst, nepít a nespat, jakékoliv tělesné potřeby jsou na obtíž, všechno se zúžilo
na jedinou potřebu a její uspokojení - slast z psaní. Euforie. Vytržení. Vrchol... 

Ale určitě to máme jednodušší než třeba malíři. Nemusíme rozdělávat barvy
a napínat plátna. Stačí nám tužka a papír. A pak už jen neobyčejně posklá-

dat obyčejná slova.16

Michaela 
Pánková O psaní
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Čas

Stačí jen skulinka
A skulinkou se čas
dere
valí
řítí
a padá
do nekonečné jámy lvové
Čas je zlý
Vrásky nám ryje
do čel
kol očí
na tváře
Čas je dobrý
Zoceluje rány
které jsme utržili
v bojích o nicotnosti
Čas není dobrý ani zlý
Čas je netečný
Je všudypřítomný
Existuje mimo nás
To jen my existujeme v něm
A on
neviditelnými provázky
šněruje nám život
Čas je takový
jaký ho chceme mít
Ovšem jen v našich snech
Ach co všechno si navymýšlíme
když jsme potkali svou milou Múzu!
Zůstat v prostoru nad časem
znamená stát se nesmrtelným

Stačí jen skulinka
a skulinkou se čas
dere
valí
řítí
a padá
do nekonečné jámy lvové
Lvi proti němu nebojují
Lvi vědí
že čas je nepřemožitelný

Ticho

Náhle nastalo ticho
Měkce a konejšivě
jako padající hebký sníh
usedalo na moje záda
bolavé spánky
slzící oči
Nastavil jsem dlaně
snažil se je zachytit
aby mi neuteklo
tam někam odkud přišlo
Bojím se
aby je nezaplašil
Munchův zoufalý výkřik!
Krásné a dobré ticho
neboť co je krásné
musí být dobré
Milosrdné
láskyplné
všeobjímající
vesmírné...
Slyšíte?
Nikoli vně
ale tam uvnitř
ve své hrudi
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Leukémie. Nemoc, z níž máme strach. A přece existuje naděje, ta poslední. Sídlí v ho-
landském Leidenu. Mezinárodní centrum registru dárců kostní dřeně. Registr, seznam
skupiny dobrovolníků, kteří jsou ochotni a kdykoli připraveni si nechat odebrat při-
bližně 3% svých krvetvorných buněk pro někoho, kdo bez nich nemůže žít. Kdykoli
k použití. Členské země mají do něj samozřejmě zajištěn přístup. Naše země je jednou
z účastnických zemí. Koordinačním místem je Plzeň, hlavním člověkem MUDr. Vladimír
Koza z Fakultní nemocnice na Lochotíně. Tady jsou shromažďovány údaje z jedno-
tlivých center v několika městech, která s dobrovolnými dárci pracují.

Ideální dárce by měl být co nejmladší, naprosto zdravý, pokud možno robustnější
kondice. Jde-li o ženu, pak s co nejmenším počtem porodů. Dobrovolníci jsou po-
učeni o tom, k čemu se zavazují, že jsou jediným člověkem, který může pomoci dru-
hému, konkrétnímu nemocnému. Jejich dar je anonymní. Mají možnost kdykoli, bez
udání důvodů, od svého dárcovství odstoupit. Maximální důraz je kladen na ochranu
dárcova zdraví.

Hledá-li se např. dárce pro nemocného v zemi X, je třeba projít centrální registr v Lei-
denu, zda mezi sedmi miliony dárců existuje ten vhodný. Trvá to několik týdnů až měsí-
ců. Mimo jiné i proto, že dárci se stěhují, odcházejí za prací do jiných zemí a nejsou
povinni tyto změny hlásit. Program je tedy neustále velice proměnlivý. Přesto funguje.
Najde-li se vhodný dárce, nastává organizačně a procedurálně náročné jednání, další
ověřování vhodnosti dárce, jeho zdravotního stavu atd. Po několika týdnech je konečně
dojednáno vše včetně toho, jakým způsobem bude odběr proveden, jak budou buňky
dopraveny do země příjemce. Neboť musí být na místě určení do 24 hodin. I za výji-
mečných situací. Je určen kurýr, znalý věci, organizačně schopný, neustále telefonicky
spojený se zemí odběru i příjmu. I toto kupodivu funguje. Také dne 11. září 2001, v do-
bě atentátu na manhattanská dvojčata byla ve vzduchu nad USA tři letadla se vzác-
ným darem. Všechna včas doletěla.

U nás se čas od času provádí další nábor. Z finančních důvodů - každé vyšetření dárce
stojí 4 000 Kč a všechny peníze pocházejí ze sponzorských darů - byl omezen věk dár-
ců na 35 let. Přesto je zaregistrováno přes dvacet tisíc dárců. Kvalita našeho registru,
jeho organizace i rychlost a úspěšnost nalezení vhodného dárce (to vše je ovlivněno
malou rozlohou země) je mezinárodně vysoko ceněna. Úspěšnost transplantací při
optimální shodě dárce a příjemce a za podmínek, že nemoc byla včas odhalena, je 
70-80%. Nadace Českého národního registru dárců kostní dřeně pořádá desítky zají-
mavých akcí, které mají zajistit finanční prostředky pro její budoucí činnost. 

Zaslouží si pozornost. Je to náboj lidskosti, který funguje navzdory tomu, že
není místa na planetě, kde by bylo míru. Je tím nejvzácnějším kamenem, na

němž by lidstvo mohlo stavět své příští dny.18

Karla ErbováDarživota
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Přijela návštěva z Ameriky, přála si vidět Terezín. Položit kamínek u Davidovy hvěz-
dy za ty členy rodiny, kteří zde zahynuli. Procházeli tím místem osudů, kde by hrů-
zou snad ani tráva neměla růst. Dlouho postáli před stěnou, před níž padali lidé jak
pokosené obilí. Pak došli k promítacímu sálečku. Před ním místnost plná kreseb,
památek na to, jak i v těch nejkrutějších místech a za okolností mezních se brání to
tvůrčí, to lidské v člověku. Prohlíželi bezhlasně drobné obrázky ze života vězňů. Já
s nimi, rovněž zbavena řeči. Neboť jsou chvíle, kdy mlčení je výmluvné. Obrázek va-
gonu s uhlím, který nakreslil Bohumil Janda a slova: To uhlí černé, prokleté/ kolik nás
potu stálo,/ když na Sputhu při dřině té/ sluníčko do nás hřálo./ Los! Los! Mensch!
a uhelný mour/ to byla denní strava./ Kolik dnů v sobě okusil vzpour!/ Ba, prasknout
chtěla hlava./ Však brzo ti, uhlí, záda ukážem,/ a smyjem se sebe tvůj rmut./ Pak zase
jiným dokážem/ co může být a bývá - Sputh!/ A podpis: Josef Koenigsmark, Komando
Sputh, 1944.

Čtu podruhé, ještě jednou. Kamarád Joe Koe! Básník a prozaik, autor řady knih,
nespočetných libret k muzikálům, dramatik, který už za dob svých studií se podílel
na studentském avantgardním divadelnictví. V letech 1967-1970 šéfredaktor Zápa-
dočeského nakladatelství, pod jehož láskyplně náročným pohledem vyrostla řada
autorů.

Miroslav Horníček na něj v jedné ze svých knih s láskou vzpomíná jako na osob-
nost, bez níž si plzeňský kulturní život nebylo možno představit. Člověk, po němž se
to, co nazýváme osudem, také pěkně prošlo. Němci mu neodpustili činnost v pod-
zemním odbojářském hnutí, komunisté o pár let později měli podstatné výhrady
k jeho výhradám. Teprve v roce 1991 se někdo upamatoval a Josef Koenigsmark ob-
držel také něco jako poděkování - Cenu města Plzně.

Nemluvil o tom. Jaksi to k jeho chlapskému postoji k životu nepatřilo. Ale dokud
to šlo, byl tam, kde se něco dělo, pomáhal, kde mohl a jiní nechtěli. Jeho suchý,
sršatý humor, jímž se chránil před vlastní křehkostí i před darebáctvím druhých, je-
ho jemná ironie, kterou glosoval život, už neusměrňuje řadu let naše debaty. Zá-
pas se Smrtholkou je vždycky ten poslední.

Zbyla nevelká bibliografie, knížky, rozepsaný rukopis, tisíce vzpomínek
přátel. Terezín. Stopy na apelplatzu, krátká básnička.

Potkání
Karla Erbová
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Srdeční varhany

Ač měla vržena  k ř í d l a  do dáli…

Trhala slova řekami svých ňader
Vracela se pod měsícem v paži rotace
Ronila ostny pro potrhané  k ř í d e l n i c e
n e z ř e n á  měla tvary klavíru Universa

Rostla pod pěnou z jeho klapek
Upouštěla páry drkotavých  r o n i d e l
Okřídlena nad sto růží v prestiži
Brala si za své  v r á s č i t é  nárty

Proudila do dna, dokud spala
Hraničila s osou mračen v tanci
ach, jak  pracně pěla pro měsíční trávu

Dávila kostěné konstrukce 
v   š e d  é  m      v    ě     t      r       u

Klenula se jižně od vesmíru noci
Nalévala steny laxní  m l h o v i n y
Tonula v rozkladu svých komet
A hloubila voskem hrací strojek

Ač měla vržena křídla do dáli...
Za své si brala…

S r d e č n í  v a r h a n y

Literární klavírista

Vracel se hudbou z překvapivých tónin
Byl vítán v dlaních s partiturami

Ještě mu klapky z klavíru vylézají z šatů
Ještě je nedozrálý z ostružin

Má portrét z anfasu 
krásně vykroužený v houslí paži

Má jej viset na stonku ňader milenek
Ludwiga van

Jeho prsty zapletené v ostružiny 
Z nichž vede cesta pouze skrze partiturní
listopad

Kde on sám, klavírista
za dvě stě let
Pnul melodie skrze záclonové látky

Aby smyčcové aroma nadechlo cosi ze rtů
A ještě nedávno 
varhanně hovořil v tonoucích
A seděl na gotické suknici
Umazaný od malin

Prsty s květy
Hrál si

Jižně
od

vesmíru
noci

Lukáš Weishäupl
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Ubikvites

Brožurové mládí 
přestárlo v opotřebovaném čaji
A v  kouzelné svíci smutných očí, 
hovořily padlé housle

Žíně opadaly skrze vosková varhanidla 
Jež kuropění jiskří plužné vrány
A tmu rozechvělého čtenáře

Jsem starý kmen, přesládlý mladistvými ráhny
Hudební vážky chovám v lahvi 
u na nudličky nasekaného masožravce

Krvácí zde, na parapetu, 
Petúnie Tesknotanečná
Plaví se oči po vesmírném polštáři
Něžnosti, mohu-li vás poprosit, netrubte!

Doma -
jednooký nástroj překrásně opadával 
a mé jídlo přehrálo dvě stě etud pro záclony
Vrhaly mne nízké tóny kamsi do zapomnění

Vousatý okřídlenec je mé pravé jméno
Srdnatě čekám -
klečet daleko za nezapomenutelnou žábou
sát růže z oblohy rtěnkou po krvi

a venku
člověk před všemi cestujícími tancoval
V nahnilém okně západní slunečnice
Pršelo mi do sklenice s růží

A bylo kvítí, lehce vhroužené do sebe

Lehce kulantní brány zpívaly
pověsti nároků na zdraví

Pomalý pasažér okamžitě jel
těsně vedle nevlastní čokolády

Nástupiště kroužilo devět sil
a zamotaný deštník nevýslovně kácel 
kolem voskových varhan lidské vášně

Z rozechvělého čtenáře se roztékají lana
A co abych tě oběsil? 
Pojď do koupelny, postav se mi 
Až dopadne, seberu ho,
toho Ega 

Dvojvaječná křídelnice pěkně napařovala 
v hořké 
květině

Můj byt je fantasie s dvěmi vrtulemi
Rozkládám stroj plný nevýslovných oběžníků
Arkádové opratě mne ale táhly k psaní
Na rozkládající se dvojvrstvý stůl

Roztržený pesimista se roztroušeně dmul
V kávě, kterou maloval

„Nevýslovné,“ řekl květinám
A obrátil se v prach

Na zemi zůstal ležet oběšený obraz 
s květinami na půl žerdi

(Lukáš Weishäupl, narozen 1986 v Plzni, kde žije)
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Leželi na voňavém paloučku uprostřed lesa. Vítr jemně dul do milionů vloček z pam-
peliškového chmýří. Byla noc a světlo hvězd odrážející se v tom bílém reji jí dodávalo
neskutečné kouzlo.

Chlapec s černými nakrátko střiženými nagelovanými vlasy pohnul svou rukou smě-
rem k dívce. Pomalu. Díval se na oblohu, ale ve skutečnosti se bál podívat na krásku po
svém boku. Jeho odvaha bojovala s ostýchavostí a on cítil, jak ho pot začíná studit po
celém těle.

Dívka měla v dlouhých kudrnatých vlasech černé barvy spletený bílý věnec ze sedmi-
krásek. Přes světle modré šaty si kolem ramen obtočila velký teplý šátek, jenž barevně
ladil s jejími kadeřemi. Díky němu se mohla kdykoliv a jakkoliv příjemně zachumlat.
Ležela tam a koukala do hvězd. Na nic přitom nemyslela, jen skákala svýma hnědýma
očima z jedné hvězdy na druhou a prstem si je ve vzduchu spojovala do vlastních
souhvězdí.

Jakmile však chlapcova ruka dosáhla svého cíle, dívka sebou překvapeně trhla. Spustila
svou levou paži a pravou dlaň svěřila jemu. Nepodívala se na něj, ale její víčka se přivřela
a rty vykrojily na tváři blažený úsměv.

Krátkovlasý chlapec v plážové košili se ale nesmál. Zrozpačitěl. Dosáhl svého cíle a ne-
věděl co dál. Potřeboval najít jiný, který by ho opět naplňoval a který by ho stál další kap-
ky potu. Čím více překážek zdolá, tím lépe pro něj. Měl na to ale ještě celou noc a to ho
uklidňovalo.

Ranní paprsky se zvědavě draly otevřenými balkonovými dveřmi do pokoje spolu
s pravidelným cinkáním koňských kopyt o dláždění. Hned u dveří ležely na židli odložené
housle. Smyčec ale držel dřevěný panáček užívající si objetí spící dívenky o kousek dál
v rozlehlé vyřezávané posteli plné měkkých polštářů. Panáček by ji už dávno vzbudil, ale
přišla až pozdě k ránu, a tak věděl, že dnes bude více než kdy jindy potřebovat dospat.
Vymanil se zpod její ruky, smyčec položil pod židli s houslemi, jelikož na ni nedosáhl,
vrátil se zpět k posteli a zadíval se na svoji opatrovnici. Jestli bdělá vypadala jako princez-
na, spící v tomto pohádkovém pokoji s hvězdami na stropě vypadala ještě rozkošněji.
Míjelo poledne a paprsky začaly ustupovat z pokoje. Utíkaly nádherným, do zahrady
nasměrovaným balkonem, který každé ráno vítal východy slunce.

Budík začal zvonit. Chlapec se několikrát v posteli převalil a poté si hodil polštář na
hlavu, aby si zacpal uši. Zvonění bylo ale intenzivní, a tak až po chvilce srazil letící
polštář budík ze stolku na zem, kde se roztříštil na několik kusů. „Máš to,“ vyprskl chla-
pec. Vstal z postele, natáhl si přes sebe barevnou košili visící přes židli u stolu s počí-
tačem, kde se tísnily nejpoužívanější věci pokoje. Kalhoty vytáhl z jednolité kupy prád-
la ve skříni polepené plakáty známých hudebních skupin. Ze stolu dopil zvětralý
zbytek piva a navoněl se značkovým parfémem. Prsty si několikrát zajel do vlasů, spo-
kojeně je zkontroloval v zrcadle vedle dveří a odešel z místnosti.

Seděla v houpacím křesle v jednom z rohů onoho starého pohádkového poko-
je devatenáctého století. Na klíně jí ležel dřevěný přítel a v ruce22

Listproeliase
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držela šálek kakaa tak, aby si co nejvíce zahřála
dlaně. K tomu přikusovala ze stolečku sušenky. Na panáčka nezapomně-

la, i ten měl na jejím klíně malý talířek se svou porcí. „Včera mne chytil za ruku,
Bídánku! Běhal mi mráz po zádech a naskočila mi z toho husí kůže. Je úžasný… A ta

noc. Ta noc byla jako stvořená pro nás dva. Neboj, můj Bídánku, tebe mám taky ráda,
tak na mě, prosím, tak nekoukej. Víš, on byl tak milý a něžný. Když mě objal, šeptal mi
do ouška ty nejkrásnější slovíčka, po kterých by ses rozplýval i ty. A pak mě začal líbat
a svlékat a já… Když si na to teď vzpomenu, ještě se celá třesu a asi se i trochu červenám,
viď? Tak ráda bych ho tu teď měla! Jenže co by na to řekla mamá a vůbec lidi?“

Rukou zamával na číšnici a na prstech ukázal, že objednává dvakrát. Jeden tácek pod
půllitr hodil příteli a jeden sobě. Zašklebil se a počkal, až se mu donese jeho pivo.
Zápěstím pak setřel pěnu, ťukl si s přítelem, pak sklenicí udeřil o stůl, jak je zvykem, a vy-
pil ji skoro celou naráz. Říhl si a naklonil se blíže ke svému příteli: „Si zvědavej, jak včera,
co? Říkal jsem, že to půjde, musíš se jen chvíli zajímat o to, co má ráda, bejt trpělivej
a dřív nebo pozdějš ti každá to divadýlko sežere!“

„Takže si ji nakonec vohnul?“ zeptal se nejistě přítel.
„Mno jasně, nebyla moc dobrá, víš jak, bylo to pro ni poprvý, ale aspoň jsem ji zaučil,

ne? Blahem byla celá bez sebe, si piš!“
Seděla za stolem osvětleným pouze jemným plamínkem petrolejové lampy. Brko na-

máčela do kalamáře, ale nad čistým papírem se zastavila. Ještě přesně nevěděla, co chce
napsat. Odsunula polstrovanou židli a začala se neklidně procházet po pokoji. Bídánek
na ni jen nevěřícně koukal z okraje postele, kam ho před chvílí položila. Dívka se potře-
bovala uklidnit, a tak sáhla po houslích, které jí zatím vždy spolehlivě pomohly. Ten-
tokrát se z nich však namísto uši laskajícího tónu řinul nesnesitelný skřípot. Odhodila je
tedy zpět na židli, nervózně přistoupila ke stolu a začala vestoje psát třesoucí se rukou.

Zapnul televizi a uvelebil se v pohovce. Ze stolu si přisunul papírový kýbl plný pop-
cornů a druhou rukou vytáhl z kapsy mobil. Chvíli přemýšlel, poškrábal se telefonem
nad uchem a začal psát. Tlačítka tiše klapala do zvuku televizního seriálu…

Milý, nejmilejší Eliáši,
ruka se mi třese vzrušením. Vzrušením z toho, co bylo. Ale bojím se, bojím se toho,

co je a bude. Na nic se nedokážu soustředit, housle pro mne poprvé nejsou balzámem
na duši. Nevydržím nic nedělat a zároveň mě nebaví cokoliv dělat. Při pomyšlení na
včerejší noc cítím, jak se mé nohy lehce odlepují ze země, jako by se chtěly štěstím
vznášet. A pokud bych měla křídla, a já si připadám, jako by mi začínaly opravdu růst,
letěla bych za tebou, protože jen v Tvém náručí můžu najít svůj klid a radost. Prosím,
odepiš co nejdříve, ať mé srdce strádá co nejkratší možnou dobu. Budu na Tvůj dopis
nedočkavě čekat dnem i nocí.

Líbám Tě na tisíckrát,
Tvá, jen Tvá Perla

18.10.1843

SoryAleVcerejsekBylNejspisOmyl!MocMeToMrziAVimZeToBudeAsiDostBolet
JenzeJaChciBejtFaktUprimnejAPravdaJeZeToDoBudoucnaProsteVidimJinak

TakCuzz E.
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Tereza Mašlová
A pak se

prostě
v y p a ř i t

* * *

Spíš
a já tě vnímám
(asi poprvé za celý ten čas).
Vnímám každý vlas,
každou pihu,
každý záhyb tvého těla.
A najednou se ptám sama sebe:
Miluješ ho vůbec?

Spíš
a já si odpověděla...
Vstávám.
Strašně potichu,
abych tě nevzbudila,
sedím za naším stolem
a píšu ti vzkaz.

Píšu,
škrtám,
čmárám
(nakonec nenapíšu nic).

Stojím na rohu ulice
a představuji si tě,
jak spíš.

Zas vnímám každý vlas,
každou pihu,
každý záchvěv tvého těla.
Znovu se ptám:
Miluješ ho vůbec?
Probudil ses
a já ti odpověděla...

Na poli cti

Na poli cti
a oba tvrdohlaví.
Na poli cti
a oba mrtví hlady.
Na poli cti
a oba láskou slepí.
Na poli cti
BÁC a kulka letí.
Na poli cti
dvě prostřelená srdce.
Na poli cti
modlící se ruce.
Na poli cti
pro jednu růži.
Na poli cti

dva
mrtví

muži...

Sněhová vločka

Ta se má!
Spadne
a vůbec ji to nebolí.
Nadělá kalamitu
a pak se prostě vypaří...
Taky bych chtěla být sněhovou
vločkou,
padat bez bolesti,
způsobit kalamitu
a pak se prostě vypařit...

(Tereza Mašlová, narozena 1989 v Domažlicích, kde žije)
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Tyranizována prostorem, vzepřela se přírodě Loutka. Bez ohraničení a v radosti
hodné boha, bojovala s nepsanými zákony, setrvala: neskočila z okna, aby její dře-
věné tělo bylo naposledy probodáváno žhavým sluncem; aby si přátelé konečně sun-
dali masky a řekli, ó né, no jéje, no a?; aby si Rodina řekla na bobku po ráně gu-
movým kladivem, no nic, uděláme další... a ten ta to další mezitím roste bobtná
zanechává za sebou podobu pulce; aby se rozzářil pokojíček v hlavách pochlebovačů;
aby se rána zhojila; a aby nenarozené děti vyšly do ulic s plakáty v očích; a aby se dál
měnily konfigurace mozků - aby se překrývaly; a aby rázem shořely střechy starých
domů; a aby se jako mávnutím magického ukazovátka začalo znovu, na práchnivě-
jících základech. Nic takového se však nestalo. Žádné aby a a aby se nesplnilo.

Krev dál teče ve vyznačených korytech - donedokonaléhokola - ve výšce roze-
klaného dubu sepjatých dlaní sterilních panelů, kde kdysi dopadaly ocasy bičů na zá-
da ramena šíje otroků, tam, kde utíkají pluky pavouků po provazech pavučin.
Loutka teď stojí, horní polovina těla společně s vlákny šatů skrývá před Světem dol-
ní polovinu: dívá se z okna panelové králíkárny, směrem do Světa. My za ní: vidíme
obě poloviny dřeva Loutky. Ano, vidíme ji, temnou siluetu Loutkářova dítěte, jak
hoří temnotou do dne, ruce rozpažené, sama křížová neposvátnost, opírající se
celou tíhou o rám okna. Za zády dočasně ukřižované Loutky se ozývá rozpačité šep-
tání, zatímco před ní, v jejím zorném poli, se dál rozkládá život. Svět viděný Lout-
kou.

Ano, ten obraz měl v sobě něco z Ježíše. Jen tu jednu část, jedno žebro,
a esenci všech organizací tkání, jen tu jednu polovinu, jednu ze dvou…

Vojtěch Němec

Skoky
do
lůna
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Vladimír Havlic, zmíněný v únorovém čísle Plže, do-
vedl soubor pověstí Plzeňska do monumentálních roz-
měrů podložených dalšími prameny a množstvím his-
torických dodatků. První podobný soubor sestavil
vyučený knihkupec Jaroslav Schiebl (1851-1933, po-
hřben oddělení 53). Už jeho otec Ignác, řadící se do
pozdně obrozenské skupiny J. F. Smetany a neúmyslně
figurující  v při s Guldenerovou komedií Mňau (o této
aféře již byla zmínka), se zasloužil o národní uvě-
domění Plzně. Syn studoval na malířských akademiích
v Berlíně a Dráž;anech, jako žurnalista procestoval
celou Evropu a posléze se v Plzni stal přednostou sta-
tistické a cizinecké kanceláře magistrátu. Stovky jeho
článků burcovaly plzeňské historické i národní vědomí,
jež se pozvolna začínalo zajímat o minulost svého
města. Neúnavně kompiloval, vypisoval, shromaž;o-
val nejrůznější listinný materiál. K syntéze vzdělaného
historika nemohl dospět, ale materiálově nezastupi-
telné zůstávají jeho trojsvazková Plzeň v pověsti, le-
gendě a škádlivce, kde rozhodně netoužil po  beletris-
tických vavřínech, Plzeňský pitaval, snůška historek
o výjimečných zločinech i soudech, a Měš?an ve zbro-
ji, dvousvazkový soubor netříděného, ale spolehli-
vého  materiálu k plzeňskému válečnictví.

Další osobností podobného zájmu byl Ladislav
Lábek (1882-1970, oddělení 32), zakladatel a ředitel
Národopisného muzea. Jeho zásluhou má tato insti-
tuce jedny z nejobsažnějších a nejkvalitnějších ná-
rodopisných sbírek. Zájem o denní život, o řemes-

la, průmysl, kramářskou píseň, excerpce plzeň-
ských periodik 19. století, neuvěři-

telné detaily o plzeňských stavebních památkách, nej-
širší folklorní bádání, za to vše Plzeň vděčí L. Lábkovi.
Jeho sestra Marie (1882-1965) měla v letech 1931-
1949 koncesi na vydávání vlastivědné literatury a své-
mu bratrovi i podobně zaměřeným autorům vydala řa-
du cenných vlastivědných publikací. Nic jiného než
boží muka, hlásící se ke kapličkám tak kouzelně se
modlícím v české krajině, nemůže na místě posledního
odpočinku skládat svou úctu sourozencům objevují-
cím běh denního života i svátky minulých dob.

Hrob Františka Xavera France (1840-1910, oddělení
54) zůstává dodnes středem pozornosti archeologů.
Tento valdštejnský zahradník navrhl úpravu po-
zoruhodného parku okolo zámku Kozel. Současně se
začal úspěšně zajímat o pohřebiště z bronzové doby
v okolí zámku - prozkoumal lesní celky Hájek, V Trian-
glu, a založil tak tradici archeologického výzkumu na
Plzeňsku.

Další vzpomínka patří Marii Martínkové (provdána
Michálková, 1886-1972, oddělení 102), společnici
Emy Destinnové. Z jejích vzpomínek - Strážská černá
paní - vystupuje  junonská postava nedostižné české
sopranistky, pro niž se stalo nedostupnou metou
Národní divadlo. M. Martínková sledovala každé
vystoupení slavné pěvkyně v zákulisí, před vystou-
pením ji přežehnávala křížkem. Dokonce i proslulý
Enrico Caruso ji žádal o požehnání. Její pěvecké
umění nastoupilo, když E. Destinnová nemohla 
usnout. Tehdy jí jako ukolébavky zpívala české
písně. Texty M. Martínkové zhudebňoval
Norbert Kubát.

Viktor Viktora

Pax iiscum - Plzeň: 
Ústřední hřbitov VII
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Poslední z edice Malých knížek, míním tím poslední
z novinek léta 2005, je poezie. Po trojici próz a na-
učném titulu, dokládá tenhle letní tisk pestrost, kterou
tato skromná edice plzeňskému čtenářskému okruhu
předkládá. Z těch základních soudobých útvarů chybí
snad jenom drama a román, ale na ten z pochopitel-
ných důvodů nedojde. Zmíněnou třetí žánrovou oblastí
je tedy poezie, a tu máme na mysli poezii skřípavého
plzeňského barda, již do značné míry v plzeňském kul-
turním povědomí etablovaného, publikujícího pod
pseudonymem David A. Šakal. Letos jednatřicetiletý
básník a někdejší performer je jedním z nejstarších ak-
tivních členů Ason-klubu a pod ochrannými křídly
sdružení publikoval čtyři své „malé knížky“ - čtyři
v případě, že mezi ně budeme počítat i titul extra-
vagantně vyvedený na rozvinutých obalech od plecho-
vek. Prove;me však nyní skok, hodný šakala. Autor
narozený jednatřicátého dne měsíce je podle numero-
logů individualistický, s uměleckými předpoklady, mů-
žeme ho počítat mezi hloubavé, nicméně problema-
tické lidi. Přesto je takový člověk i praktický, stojící
oběma nohama pevně na zemi (pokud nemá zrovna
nohy čtyři, roven svému pseudonymu). Má řídící na-
dání, podléhá však i melancholickým náladám a ná-
hlým výbuchům vzteku, pramenícím možná z nervozi-
ty, možná z nejistoty. Co z těchto charakteristik, da-
ných čísly, odráží jeho poslední titul Básnická brigáda
(Ason-klub 2005)? Leccos. Jeho poezie každopádně
jakýsi problém otevírá. Ne problém myšlenkový, prob-
lém emocionálního rázu však ano; jak již ostatně
tušíme z numerologického prologu. O Šakalových ver-
ších bychom mohli psát jako o krutých, sebenená-
vistných (ač zřídka, někdy také i sebeironických),
mohli bychom dodat slova přeexponovanost, teatrál-
nost, konkfliktnost, svárlivost, fyzičnost, tělesnost.
Verše se snaží o samu hranici antipoetična, obsa-

hují velmi časté motivy násilí, jež je vedou
k hodnotovému poklesu. Proto své-

ho času Božena Správcová, píšíc v časopisu Tvar o so-
bě jako o kontrolorovi zdůvodňovala: „kusy, které
kontrolor nepřipustil (rozuměj k publikování, pozn.
aut.) zdály se mu příliš promořené gestem, pózou až
trochu operetní, neuvěřil prostě vší té tekoucí krvi, po-
važoval ten randál spíše za třeskuté dekorace než za
pravdu nejpravdivější.“ Šakalovy verše skutečně pů-
sobí jako nezamýšlený vizuální přepis béčkových horo-
rů a dryáčnických dras?áků, jež na nás valí den co den
hollywoodská produkce, které nejsou pro rozumného
člověka důvěryhodné a už vůbec ne přirozené: „No
a pak se to přiřítilo / a jako fréza se to zavrtávalo / rva-
lo to z něj / cáry kůže / a kusy masa / a nikotin z plic.“
A právě v takových dravých a dynamických efektech
zanikne i šakalská niternost, která tu přese všechnu
„promořenost“ je, ovšem bývá bázlivě ukrytá za au-
torskou odmítavou pózu. A tak vypluje na povrch jen
náhodou, vypuštěna zcela bezděčně. Tu se Šakal,
bleskem osvícen, ukazuje jako bezradný, sebemrskač-
sky zarputilý a ponejvíce rozčarovaný. 

Většina knížky působí svou pubescentní rozerva-
ností, čímž hraje na struny antisociálně efektní, ne-
popírám však, že u stejně vyšinutých vzbudí libost.
Takovýmto nesrovnalcům podává Šakal pomocnou
ruku a vede je na cestu poezie; u jiných, co dělat,
vzbuzuje nelibost a drásavý odpor, bagatelizující
bezděčně i jeho potencionální básnivou sílu. Čtená-
ři potom může připadat, že v Básnické brigádě
dominuje funkce terapeutická nad ostatními, i když
tvrdit něco takového u autora odrostlého, by? stále
ještě mladého, může být pozoruhodné. Možná lec-
který čtenář, odrazen úvodem, nedočte ke konci,
kde Šakal ukazuje svou smířenější, méně ukřiče-
nou tvář. Jsou to ty koncizní kratší erotické básně
řazené jako koncepční envoi. V nich pak lze na-
lézt překvapivě analýzou nesené verše kladené
do přirozeného, odevzdaně ironického tónu
(„puchýře po veslech - trapný vzdor

Milan Šedivý

Vzpoura ve smečce
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Motiv domova, domu se v poslední době objevil
například u Petra Borkovce, Karly Erbové - a druhé
sbírce Jiřího Kotena dokonce dal jméno (Aby dům).
Námi recenzovaná kniha se ovšem jmenuje Příbytky
(Weles 2005) - a příbytek je věcí nejistou, přechodnou,
neurčitou. Není ani domem ani domovem. Pamatuji
se, jaké hrůze byly jeho interiéry vystaveny v prvotině
Milana Děžinského - pokud se však démoni zjeví v kni-
ze zde posuzované, jsou to ponejvíce vypelichaní čer-
ti šedi, nudy, všednosti a zvyku.

Poezie Tomáše T. Kůse je přitom poezií stejně mi-
lostnou jako existenciální (ovšem důkladně fyzickou;
nikoli metafyzickou), s občasnými - bohužel nerozvitý-
mi - náznaky surreálnými (Sen) a stejně tak častými
a rozvitými názvuky poezie gramatické: „tyto papíro-
vé zdi/ jejich srůsty ohraničené/ v pojem domov/ v slo-
vo domov/ v žalář domov.“

Psána bez zbytečných ozdůbek, předzjednaně krás-
ných obrazů, hrané exprese. Bez vázaného rytmu a rý-
mů - zakládajíc si jednostejně na nedořečenosti i výra-
zové přesnosti. Nedořečenosti jako odrazu torzovi-
tých vzpomínek a představ. Přesnosti jako obrazu
těch vzpomínek a představ, které se obsedantně vra-
cejí. Nedořečenost ostatně počítá se čtenářovou zku-
šeností - představ vyrůstajících z lidské reality: to lid-
ské modeluje tvary svého okolí ve výpovědi vpravdě
fenomenologické. Zastavme se na okamžik u toho-
to slova a Kůsových básnických přirovnání; jež

dlužno proti tradici pokládat za ozdoby nesnad-
né, nebo? počítají právě více s feno-

menologickou než čistě literární čtenářovou zkušenos-
tí: „Vlasy// se táhnou// jako ostružinový sirup.“

Te; však přichází čas otázat se, zdali se autor až
příliš nespoléhá na elipsu, na to, že vynecháním lze
koneckonců vyrobit tajemství - tedy i poezii - tam, kde
ve skutečnosti (básně) o nic závažného nejde. Je mi lí-
to obrazů vytvářejících představu dramatu, které se
nakonec nekoná: „za zády pohoří Himaláje sedací
soupravy/ umrzlé převisy zmuchlané deky.“ A táži se,
zdali eliptičnost a zdánlivá dramatičnost není maskou
zvolenou z potřeby chvíle, kdy nelze báseň zcelit
a uzavřít z ní samé - a nepřichází-li v téže chvíli na po-
moc i pointa jako vnějškové gesto: „a láska jako mlče-
ní/ jediné/ čemu lze přiřknout tvar.“ A zdali tu k vyrá-
bění poézie nejsou občasné emblémy typu „v kynou-
cím srdci tmy“, které jako by sem doklopýtaly z jiného
času. A zdali témuž účelu sloužící překonstruovanost
nepůsobí nechtěně komicky: „palčivé pohlavky se jen
sypou/ když umane si kručivý břich/ vyrvat sobě člově-
ka.“

A zda to má Tomáš T. Kůs vůbec zapotřebí, kdyžtě
svede tak dobře bez těchto berliček nalézt a pojme-
novat: „belhá se k slavnostem/ černý fábor samoty/
mezi podlažími hrají orchestry.“ Nebo? i bez nich je
velmi dobře rozumět jeho poselství: že člověk
vposledku zůstane sám: se svými příbytky, se svými
vzpomínkami. Že člověk je tu nakonec sám („a sklo
se neptá// kým jsi/ kým jsi chtěl…“). A za sebe.
A za příbytky - pomíjivé, obklopující pomíje-
jícího.

bezvětří“). Ovšem i zde
si básník neodpustí problematizující

nesouhlas, když volá verzálami „domestika-
ce dokončena“, jako by nechtěl být smířený ani

po všech svých zohyzděních těla, vzývaných chvíli
co chvíli, ani po drastických nerozvážnostech du-
cha, jsa rozvichřen neodbytnými představami o nut-

nosti zůstat tvrdý a nespoutaný za
každé situace či stavu.

Nu což. Přejme této naší hyeně na básnickém
poli smířenější a méně efektní tvorbu a v jeho ryze
neuměleckém zaměstnání a? se mu daří. Nebo? pa-
matujme, že je to též praktik stojící oběma nohama
pevně na zemi!

Ivo Harák 

Obkroužit celý byt 
a dojít ke stejné tváři
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Jmenoval se Karel Růžička, ale byl znám pod
trampskou přezdívkou Lišák. Narodil se 18. 11. 1947
v Telči, ale žil celý život v Plzni. V roce 1965 ukončil
Střední všeobecně vzdělávací školu a v roce 1968 ná-
stavbové studium na Střední ekonomické škole. Na
vojnu nešel - získal „modrou knížku“. Celý život pra-
coval jako ekonom či zásobovač v řadě firem a na
konci 90. let odešel do invalidního důchodu. 

Na první pohled tuctový životopis - kdyby Lišák
v roce 1966 nezaložil v Plzni trampský časopis Tulák.
První číslo vyšlo v září 1966 v nákladu 150 výtisků pod
hlavičkou právě vzniklého Klubu mládeže Dominik.
Na grafické podobě Tuláka se podílel Jan Havlic (bra-
tr známějšího výtvarníka Vladimíra) a Jiří Špinka, kte-
rý je výtvarníkem dodnes. Časopis se obsahem i úpra-
vou lišil od ostatního tisku, a tak se objevil v roce
1967 v Sokolově na výstavě o boji proti kriminalitě na
panelu s nadpisem Vzory, jež mládeži neprospívají.
Lišák panel vyfotil a požádal o pomoc Bohuslava Če-
peláka-Irčana, šéfa trampské rubriky v Obraně lidu.
Irčan využil své pozice odbojáře z II. světové války
a celou věc projednal na Ministerstvu vnitra, takže KS
SNB, která výstavu pořádala, se musela redakci Tulá-
ka písemně omluvit (!) v Obraně lidu. Od léta 1967
vycházel časopis pod hlavičkou Klubu Tulák a na kon-
ci roku dosáhl nákladu 3 800 (!) výtisků. Po sovětské
invazi v srpnu 1968 vyšlo několik zvláštních čísel Tu-
láka v ilegální tiskárně v Liticích a byly kolportovány
po Plzni a okolí. Tulák skončil osmým číslem třetího
ročníku - s nástupem normalizace.

V roce 1967 se pokusil deník Pravda svézt na vlně
popularity trampingu a zavedl po vzoru Obrany lidu
a Mladého světa trampskou rubriku. Lišák do ní psal
pod pseudonymem Kid Sterling. Plně využíval svého
inkognita a psal i velmi ostře. Rubrika se stala čti-
vou, ale brzy skončila stejně jako Tulák.

Na přelomu let 1974-1975 začal Lišák vydávat
vlastní samizdat Doupě v nákladu 40 výtisků, ale

skončil po zásahu StB hned č. 2. Psal do celé
řady samizdatů - Totem, Lokálka,

Toulavec, Sem-Tam, Fabián, Letokruhy, Tam-Tam,
ale i do zpravodaje Bluegrass Marathonu v Boru u Ta-
chova a do klubového časopisu Nové koření a Názo-
rů. V roce 1988 zvítězil v trampské literární soutěži
Trapsavec s básní Lochotín.

Po pádu socialismu, počátkem 90. let psal pro
časopisy Vandr, Tramp, Tee-pee, Bonanza a Flastr.
V roce 1994 začal vycházet trampský časopis Puchejř.
Pro podporu časopisu a trampské ediční činnosti bylo
v plzeňském HIFI klubu založeno sdružení Avalon.
Jedním z jeho iniciátorů byl právě Lišák. Časopis vy-
chází 6x ročně dodnes a Lišák v něm našel prostor pro
svou tvorbu, kromě toho vedl až do posledního čísla
roku 2005 rubriku Příroda a my. Protože Avalon
kromě časopisů vydává i knihy s tvorbou trampských
autorů, vydal v roce 2001 jako 47. svazek sborník
publicistických a literárních textů Karla Růžičky-Lišáka
z let 1966-1999 pod názvem Rycí vidle navždy. Teprve
po přečtení sborníku si mnozí jeho kamarádi uvě-
domili rozpětí jeho tvorby - od poezie a textů písní
přes povídky, fejetony, hudební recenze až po historii
trampské písně, folku a country. Označoval sám sebe
za „revolverového novináře“ a měl pravdu: svými
postřehy se trefoval do černého.

Kromě psaní tvořil Lišák i linoryty, ale hlavně se vě-
noval muzice - především banju a kytaře, v 70. letech
hrál v řadě kapel od Blizzardu až po Snovače. Měl pře-
hled o nových kapelách a autorech, a tak byl i u toho,
když v plzeňském HIFI klubu začal před pár lety pořad
Stopy sešlapanejch bot představující mladé trampské
kapely a soudobou trampskou literární tvorbu.

Karel Růžička-Lišák zemřel po těžké nemoci
21. prosince 2005, ale jeho texty jsou s námi stále.
Nechyběly loni na prvním trapsaveckém večeru
v Polanově síni Knihovny města Plzně a nebudou
zde chybět ani na druhém trapsaveckém večeru
12. dubna 2006.

(Petr Náhlík, narozen 1961 v Plzni, kde žije
a pracuje jako komunální politik)

Petr Náhlík

Zemřel šéfredaktor
plzeňského Tuláka
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Sličná obálka Slovníčku autorů Plže (sestavili jej
Jana Horáková, Vladimír Novotný a Helena Šlesinge-
rová a vydalo občanské sdružení Pro libris) takřka
magicky láká k bezprostřednímu pročítání nadmíru
užitečné příručky soustře;ující základní údaje 

o dvou stovkách autorů publikujících v letech
2002 až 2005 v časopisu Plzeňský

literární život a představujících bezpochyby reprezen-
tativní vzorek současné západočeské literární scény.
Jednotlivá hesla byla v porovnání s časopiseckou
rubrikou Autoři Plže rozšířena jak v části biogra-
fické, tak především o úplnou bibliografii zastou-
pených básníků, prozaiků a esejistů, a Slovní-
ček se stal zcela srovnatelným

Byla jednou z posledních členů rodiny Elišky
Krásnohorské a plzeňského skladatele Hynka Pally,
jím poměrně silně vázaná na Plzeň. Její rodina pak
žila v Praze a vlastnila pověstnou restauraci „Šlech-
tovka“ ve Stromovce. Ta ji spojovala s velkou českou
kulturou konce monarchie a vzniku Československa.
Vždy? se také narodila 28. října, bohužel roku 1948,
a dostala jméno Libuše. Nebylo jí dopřáno vzdělání,
prožila tvrdé mládí.

V srpnu 1968 utekla. Její začátky v Anglii a pak ve
Francii byly velice těžké. Vydržela a překonala je.
Provdala se za francouzského technika - specialistu
pro raketové střely, s nímž žila 32 roků. Často cesto-
vali. Velký vliv na ni měl zejména pobyt ve Francouz-
ské Guayaně, kde její manžel delší dobu pracoval.

Byla to žena všestranně velmi nadaná. Její před-
kové a prostředí, v němž se narodila a žila a které pak
bylo umocněno zejména francouzskou kulturou, do ní

vložilo široké schopnosti. Mluvila šesti jazyky (fran-
couzsky, anglicky, německy, španělsky, italsky, rusky).
Malovala, zejména oleje - krajiny, vystavovala. Zpí-
vala, milovala sborový zpěv. Psala, skládala básně.
Všechen svůj talent rozvinula ve Francii, své druhé
vlasti, v níž podporovala vše, co bylo české, také mla-
dé hudebníky z Plzně; uvedla hudbu Hynka Pally. Rok
1989 jí umožnil jezdit do Prahy i do Plzně, ale při-
pravovaná výstava jejích obrazů v Plzni a koncert
plzeňských konzervatoristů s hudbou Hynka Pally se
už neuskutečnily.

Zemřela 2. prosince 2005 po krátké, ale těžké nemo-
ci v Paříži, kde žila. Francouzská rodina a její přátelé se
s ní rozloučili, bez jediného Čecha, v kostele Notre-
Dame de l´Assomption ve Verrieres-le Buisson.

(Danuše Bělohlávková, narozena 1926 v Plzni, kde
žije)

Danuše Bělohlávková   

Za paní Libuší 
Šlechtovou-Bourgignon

Vladimír Gardavský

Dvě stovky autorů Plže
jsou pohromadě
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Redakce literárního měsíčníku Plž vyhlašuje 4. roč-
ník literární soutěže miniatur Plzeňský Literární dešt-
ník. Podmínkou účasti v soutěži je celkový rozsah
příspěvku do formátu jedné strany A4 (řádkování 1,5
velikost písma 12). Každý účastník (bez omezení
věku, profese, místa bydliště aj.) se může přihlásit
s jediným příspěvkem libovolného žánru poezie
či prózy, přičemž na jediné soutěžní straně může být
i více útvarů, např. v poezii čtyři básně, v próze řa-
da aforismů či několik minipovídek (pomyslných

literárních kapek). Téma není určeno. Přihlašo-
vatel uvede: své jméno, rok a místo

narození, místo bydliště a prohlášení, že souhlasí
s otištěním v Plži a že text nebyl dosud veřejně pu-
blikován. Vítány jsou příspěvky zaslané v elektronické
podobě (viz e-mail v tiráži Plže), přijímány jsou i stro-
jopisy dodané na adresu redakce (taktéž je uvedena
v tiráži). Soutěžní texty hodnotí porota ve složení:
Ladislav Smoček, Vladimír Novotný a Helena Šlesin-
gerová. Uzávěrka soutěže je tradičně na Medarda,
tedy 8. června 2006. Vyhodnocení a předávání cen
(originální Literární deštníky) letos proběhne na
slavnostním večeru Plže 4. října od 19.00 hodin
v Polanově síni Knihovny města Plzně. 

s jinými lexikografickými kompendii
tohoto druhu.

V úvodním slovu nové publikace se konstatuje,
že Slovníček mimo jiné navazuje na podobně kon-

cipovaný Slovník spisovatelů západních Čech z roku
1995. Možná zajímavější je však jeho srovnání s ak-
tuálnějším katalogem připraveným v loňském roce
Studijní a vědeckou knihovnou Plzeňského kraje k vý-
stavě 15 let Střediska západočeských spisovatelů.
Z 65 členů SZS publikujících knižně od roku 1990 se
dosud v Plži představilo 33 tvůrců. Z těch aktivních, ži-
jících, Plži dodnes nenabídlo příspěvek 17 literá-
tů, jistě k velké škodě čtenářů, vždy? Středisko sdru-
žuje ty nejrenomovanější spisovatele regionu.

Slovníček autorů Plže je na první i druhý pohled
uchystán převelice pečlivě, a tak je v něm k nalezení
méně nedostatků, než je u podobných publikací ob-
vyklé. V biografických pasážích není vždy přesně
odlišena prestižní Cena Plže a čestné uznání (kon-
krétně u Jiřího Č. Ulricha) a u jediného z autorů,
Martina Šimka, není udělení této ceny (v kategorii
poezie za rok 2004) zaznamenáno vůbec. Nepřesně
je také citován název souboru Střechylos, ve kterém
působí Irena Pulicarová. Bibliografii Miloslava

Bělohlávka by bylo
vhodné doplnit i o Plzeňské medai-
lony 2 (Ee 2005), u Karly Erbové se v ní zas
místo titulu vloudil název nakladatelství
Sursum a poslední vydaná sbírka neš?astníka Šim-
ka se správně nazývá Rozcestí dne. A jako autoři
Plže by mohli a dokonce měli být vedeni i Ladislav
Klíma a Arnošt Dvořák, jejich vzájemná korespon-
dence byla uveřejněna v Plži č. 1/05 a také Karel Še-
bek, spoluautor veršů z č. 9/05. Ale další tvůrci v no-
vých ročnících Plže jistě brzy rozhojní autorský
okruh měsíčníku do šířky i krásy v takové míře, že
stejně bude aktuální v pravý čas přichystat 2. opra-
vené a doplněné vydání tohoto tolik potřebného
soupisu literátů svázaných tak či onak se západo-
českým literárním životem. 

Trochu nepříjemné je, že po vydání Slovníčku se
stálá rubrika Autoři Plže z časopisu vytratila a čtenář
prahnoucí po širších souvislostech bude muset mít při
četbě po ruce vždy ještě i další publikaci. Redakce ale-
spoň slibuje, že při každém prvém uvedení nového
literáta poskytne o něm stručné údaje. Je otázkou,
zda jediné takové zveřejnění nám, dříve narozeným
čtenářům, skutečně postačí.

Jana Horáková

Literární deštník 
2006
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Kruh přátel 
knižní kultury

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

na své pravidelné večerní pořady

5. 4. - 19.00 - Film a literatura IV - Osudoví režiséři
připravil a uvádí Jiří Staněk (s videoukázkami)

12. 4. - 19.00 - Večer Trapsavce
uvádí Michael Antony

s výstavou japonských haiku

19. 4. - 19.00 - Řemesla a písně II - Houslaři a řezbáři
uvádí Jiří Hlobil

26. 4. - 19.00 - Já, poslední permoník
aneb Hornické příběhy, pověsti a písně ze stříbrných dolů

hudební monodrama v podání Michala Bošky

29. 4. - 19.00 - Literární výlet: Hrabětovy Hořovice
sraz na hl. nádraží: 9.10, odjezd: 9.21, příjezd: 18.41 nebo 19.43

Pozvání Knihovny města Plzně:

18. 4. - 17.00 - Evangelium Sv. Jana
parafrázovaný překlad, účinkují Milan Friedl a Jan Doležel (varhany)

Připravujeme na květen:

3. 5. - 19.00 - Beseda se spisovatelkou 
Evou Hauserovou

na pozvání Strany zelených

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 Josefa Hrubého a Milana Šedivého

Prózy Jindřicha Konečného

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

Rubriku Mladý Západ

Děkujeme Jiřímu Č. Ulrichovi za pomoc 
s přípravou Plže č. 4.

Vychází za přispění Města Plzně
a Ministerstva kultury České republiky.
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