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Do svého sedmého ročníku vstupuje Plž
s novou grafickou úpravou: snad se bude na-
šim čtenářům zamlouvat, pokud nikoli, snad
si na ni zvyknou, a pokud ani to ne, někdy se
zase změní! V redakční radě a v redakci sva-
tosvatě, i když ne vždy jednomyslně, věříme,
že pokaždé měníme vzhled Plže k lepšímu,
poněvadž život je změna. A na první pohled
by se zdálo, že měníme i grafického úpravce:
býval to Vojtěch Jurík, též autor Vojtěch Jurík,
nyní je to pan Vhrsti, taktéž autor jménem
Vhrsti (píše o něm i Ladislava Lederbuchová),
leč smíme snad prozradit, že jde o jednu
a touž bytost tvůrčí, která má od počátku po-
dobu Plže v hrsti a pokládá ji za své dílko
i dítko.

A co se ještě změnilo na stránkách Plže,
od nového ročníku poněkud přejinačených?
Jak už to tak bývá, s některými rubrikami
jsme se rozloučili, některým jiným v tomto
roce poskytneme prostor, i když někdy půjde
o podobnost málem nenáhodnou: Jaromír
Komorous se místo o Plkýře bude starat o Ci-
týře – a také Luboše Vinše nemusíme coby
kmenového autora Plže zvlášť představovat:
jeho rubrika O putování bude vesměs – o pu-
tování. A předposlední stránka bude patřit pa-
nu Vhrsti a jeho comicsovému umění, které
nás má nejenom bavit, ale i pobavit. Půjde
přece o kom(i)x!

Tradičně zahajujeme nový ročník našeho
časopisu nejnovějšími básněmi Josefa Hru-
bého, plzeňské literární veličiny primus inter
pares, už podruhé v Plži představujeme verše
významného výtvarného umělce Karla Trinke-

witze (už o ně mají zájem i jiné redakce!), usa-
zeného v Rabí. Vůbec poprvé (konečně!) má-
me možnost publikovat několik textů západo-
českého klasika Zdeňka Šmída, prozaického
všeuměla a loňského jubilanta, nyní již žijícího
v Praze. K tomu truchloerotickou miniaturu
Milana Čechury: ten sice nezískal Plzeňský
literární deštník (v němž obdržela čestné
uznání i mladá básnířka Lucie Altmanová),
zato si určitě získá čtenáře svou knížkou Ro-
dinčení! Zvláštní přízeň si zaslouží zpráva ba-
vorského Bernharda Setzweina o jeho zápa-
dočeském putování: toto svědectví otiskuje-
me v Roce mezikulturního dialogu v nové
rubrice Výhledy nejen ze spisovatelské soli-
darity. Až z moravských dálav nám poslal
svou básnickou navštívenku renomovaný Vít
Slíva, loni účinkující v plzeňském Dialogu.

V rubrice Mladý Západ nás upoutá mj.
plzeňský právník Josef Rubáš – a vracíme se
ke klatovské soutěži Literární Šumava, v níž
autoři západočeští uspěli možná méně než
jindy, ale uspěli! Zvláštní díky si zaslouží Vla-
dimír Gardavský, jehož přičiněním jsme mohli
na chvíli nejposlednější připravit i vánoční pří-
lohu Plže – soubor veršů a vizí Karla Trinke-
witze...

Vladimír Novotný
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Udobřená krajina

Je tam zima
kam chodíš spát
Je to svět
schoulený
v jednom jediném
jablku
v němž je vše
jak má být:
nevyslovitelné
nehratelné
jak listí na podzim
za žebry

* * *

On žádal na obraze řád
veselé linie pevný prostor
a především nejistotu

Když byla zahrada hotová
signoval ji v pravém rohu
šípkovou růží

* * *

Kam kreslí
kam zběhly čáry čar
do trní leptů
do aktu
na obzor měkkých hor
Tam si lehá nocí spár
a spěchá vás
potoky a dopisy a léta

* * *

Bedřich Vylil už
celý kýbl milostností
na schody
a dál na ně plival
Hodlal se celý rozdat

Vrata otevíral v noci se svící
Té půlnoci mu průvan
sfouk světlo
Šel opatrně dál
a uklouz na náledí
i se smrtí

* * *

Ve sbírce mu chyběla
holičská vývěsní miska
rozesmátá přes celou ulici
na Vimperk

Hledal také
vlastní poznámky
z vyšetřovací vazby

Sebrané dopisy po otci
měl ve vazbě japonské
ve zvláštní skříni

Na samém konci chodby
bylo zrcadlo
se stínem po mamince
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Sedíš mezi dvěma lipami

Na rukách síť žil
v nichž vězí tví rodiče
a plave už krev
k tvým dětem
Mezi vůní lip
plynou stezky a cesty
k heřmánkům
až k úplňku na nebi
kde voní skořice a med

* * *

Když se vykloníš z rytmu
za tebou
večer plný máty
Melancholický flažolet
Na keřích

Pátek na rumišti
střásá z topolů
léta a roky
kolem prolétá
tvar vůně a tlení

* * *

Sníh do sněhu padá
kolem tvé hlavy
a kolem hlavy mé
a ještě jedné hlavy

kámen ve zdi
a také ona
dostala vyrážku od šperků
na hrdle a na zápěstí

A pak už jen
citový těsnopis
diktovaný
na plný úvazek

Osiřelé knihy na policích

v opuštěnosti
Potopené vsi
Zlomené kříže
Zapomenuté krchovy

Mezi to ti vepisuji
nepostavený dům
který budou dědit
ti co přežijí

Budu lehký jak papír
jak zrní jak smetí
Až se odpoutám

Ty čteš

mlýn topoly
dřevěný most a kapli
Na starém stole po otci
ti píšu pár not futrál
na břitvu a zrcadlo

Ty to čteš
podkroví s kalendářem
vzlyk harmonia
soužení obou matek
smíchané řádky klasiků
Tvé zvláštní jezero
okolo řas
křehká rosa svítání
A tvůj stín
když jdeš z nákupu
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V tom temnu kletém
verš básník v svět lál

s Goethem
chce více světla

Stín pad na hřbitov
Židů

S lunou spatřiv to,
dál strast svou žít jdu

Zas pyl vzduch svívá
v Šumavu

Kosu v jívách
je to šumafuk

Vyšels nad žity,
srpku

Život zažitý
k stáří mi ztrpkl

V tělech svlečených -
zdar léta

Chtíč zved čenich
v klíny zalétá

Nač slávy chtiv jsi
barde

Moudři jsou snivci
k nimž básník stár jde

Vztyčil svůj cíp list
do března

Vrabec chcíplý
už smrt dobře zná

V modř z mraků stvoř klín,
Venuše

Stářím zhořklým
nejdu nevzrušen

Danta dočíst jsem
chtěl do dna
Jsi Očistcem

mi, země rodná

Noc už zorána
světlem

Ó hrůzo rána
v květu v nic slétlém

V dvorku blázince
v slunci

se šnekem plazím se
Básni, můj dům jsi

Lístky se třesou
jaro jde

Smrt má eso.
A ty, marode?

Chvilko těkavá
jarní

Zpívá pěnkava
Je jaro pár dní

Básník cítí se
starý

Haiku tisíce
odešlo s jary

Na jaře básním,
nemám spaní,

a s ním
list nenapsaný

V blázinci šerém
strastmi

jen prášky žerem
smrt, hlavu sraz mi
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V únavě zívni
s jarem

jsa depresivní
v tom těle starém

Mušku zlatou chyt
pavouk

Kvetou blatouchy
Mám chvilku psavou

Muška nová si
vzlétla

Pavouk snová síť
v ústraní světla

Kolik jsem už shlíd
klínů

lístečků uschlých
teď s Léthé plynu

Adam a Eva

Prvními stěhujícími se lidmi na světě
byli Adam a Eva. Stěhovat se nechtěli.
Komu by se chtělo? Ráje se zuby nehty
držely i myši, zajíci, holubice a jiná oblí-
bená potrava šelem, kterých tam bylo
plno. Šelmám však Pánbůh včas sdělil
své vůbec první přikázání, speciálně za-
měřené na rajské podmínky: Nesežereš!
A tak se vlk pokojně pásl vedle koloucha,
protože žrát trávu bylo pořád lepší, než
stěhovat se z ráje do holobytu Sinajské
pouště, kde nebyla kapka vody. 

Pro Adama s Evou platilo druhé rajské
přikázání: Necháš ho? Míněn byl strom
s jablky poznání. Pánbůh jim radši ani
neřekl, že stačí sníst z toho stromu jedi-
né jablko a poznají takovou slast, že si na
ni rázem vypěstují závislost. A že jim pro-
to už nikdy nebude dobře: budou se trá-
pit, že jablka nejsou, budou se děsit, že
je neseženou, a když je seženou, pře-
cpou se a bude jim špatně.

Adam s Evou byli uplácáni jako lidé po-
slušní, a tak se nemuselo nic stát, kdyby

se do věci nenamotal had a neřekl naiv-
ce Evě: ochutnej, nikdo tě nevidí. Eva
ochutnala, uslyšela sladký zpěv a náhle
pochopila spoustu věcí. Dala kousnout
Adamovi a i on v tu chvíli poznal, proč
všechno je, jak to je, a jak by to mohlo
být ještě lepší. Objali se a klesli do trávy.
A jen se pustili, už se jim po sobě stýska-
lo. 

Tady něco nehraje, zamyslil se Pánbůh
vysoko na obláčku, sletěl na zem, po-
hlédl na ty dva a vše mu bylo jasné. Já
ne, pípla Eva. To had. 

Pánaboha vcelku nezajímalo, kdo to
začal. Podstatnější pro něj bylo, že ne-
dodržením přikázání Necháš ho? porušili
Adam s Evou nájemní smlouvu. Když ti
dva, řekl si Stvořitel, provedli v ráji hned
první den tohle, kdoví, co by nám tu
předváděli zítra. Rozhlédl se po nevin-
ných zvířátkách, která to s očima navrch
hlavy všecko sledovala, a pronesl při-
kázání třetí: Ven, vy dva! To věřím, poznat
všechna tajemství života, a ještě být šťas-
ten jak negramotný Hotentot, to bych si
dal taky říct! 

Adam s Evou nedostali od majitele ani
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lhůtu k vystěhování, museli se z ráje klidit
hned. Technicky to problém nebyl, ne-
boť na rozdíl od dnešních hříšníků ne-
měli první lidé žádný majetek, jen fíkové
listy. Což nemusí znamenat, že z ráje nic
neodnesli. Stačí si jen letmo všimnout
lidského rodu, potomků Evy s Adamem,
sledovat jeho plány, mluvu a skutky,
a dojdem k poznání, že si bájní praro-
diče určitě odnesli z ráje aspoň jedno
zavazadlo: dlouhý futrál a v něm hada.

Keltové

Konečně jsme na to přišli a po létech
nejistoty může český národ klidně spát.
Víme, kdo jsme. Jsme Keltové! Tuhle zas
hopsali nějací mládenci a panny kolem
ohně v jednom lomu u Prahy, odění
v kůže, hráli na bubínek a jeden měl na
lebce jelení lebku. A v Brandýse jsem
navštívil koncert keltské hudby: viděl
jsem tam i píšťalkovou kapelu z Irska
a jednoho opilého Kelta až z Budějovic.
Byl nejvyšší čas, že jsme Kelty objevili:
kdekdo v Evropě dávno ví, kam patří,
jenom my jsme pořád tápali. Také to
dnes máme těžké: Slovany dnes vyznává
jenom pár důchodců a humanitních
inteligentů, Germány nemá rád nikdo,
protože jsou Němci, a vydávat se za po-
tomky lidu popelnicových polí, o nichž
víme jen, v čem skončili, člověka taky
moc nepřitahuje. Zato Keltové! Nic špat-
ného se o nich neví, protože žili tak dáv-
no, že se o nich neví ani to dobré. Může-
me tedy být na ně právem hrdí a nikdo
nám to hloupými řečmi nezkazí.

Kdybych byl Keltem, byl bych fešák.
Nosil bych nazad sčesané vlasy, nejspíš
zrzavé, vápnem vyztužené. Šel by ze mě
strach. Měl bych nakroucený knír a vestu
s kytičkama. Byl bych velikým bojovní-

kem. (Jak vím, že byli velkými bojovníky?
A jak vy víte, že jimi nebyli? Takže klídek.)
Kdybych byl Keltem, pil bych pivo a věřil
v bohy, kteří jsou přítomni všude, zejmé-
na pak v hájích. 

Věřil bych v kotel zmrtvýchvstání, do
něhož se naházejí ranění a umírající: za
chvíli z něj vyjdou živí a zdraví, jenom už
nikdy nepromluví. A taky bych věřil v trojí
smrt. 

Mluvil bych překrásným jazykem, jen si
to poslechněte: Dún Dealgan, Llangol-
len, Cill Mhantáin, Na Clotha Liatha – to
je, co? Na Otavě bych rýžoval zlato, v Al-
pách sůl a v Bretani bych vzdoroval Ří-
manům s kamarádem Asterixem. Roz-
boural bych půl Říma, což by mi Římané
nakonec oplatili, ale ať jsem bit, říkává
kamarád Obelix, jen když se peru! Opus-
til bych pradědečky pod Alpami a táhl na
všechny strany, daleko na východ a na
západ, do Panonie, do Itálie, až na Bal-
kán a do Malé Asie, kde jsou dnes Turci.
V české kotlině se jeden můj kmen uhní-
zdil na tak dlouho, že pak celou kotlinu
pojmenovali Římané podle něj: Bohe-
miae. Za pár tisíc let to jméno Češi pěk-
ně přeložili do své řeči: Bojové. 

Nepochopím, proč tak správným ná-
zvem poctili čeští obrozenci právě Kelty.
Proč si pro své vlastní předky nevymyslili
jména aspoň zčásti tak hrdá, proč je
obdařili názvy mdlými, nemužnými: Luča-
né, Vršovci či dokonce Hbané! Nebo
Dúdlebové – jako když se někdo dloubá
v nose! Kdežto Bojové, to hned víte, na
čem jste! To je jméno pro chlapy! Jako
kdyby českým obrozencům chlapství va-
dilo. Jako by se jim nevešlo do mučed-
nické koncepce. 

Já být Keltem, nebyl bych mučedník.
Ani žádná holubice. Všude bych s sebou
vozil lebky nepřátel a zavěšoval je před
vchodem do stanu. Třeba by vám z mých
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krutých činů bylo i špatně, ale zato by
o mně nikdo nesměl říct, že já, muž,
jsem měl povahu holubí samice. Že jsem
nespravedlivě trpěl, že jsem pořád jen
prohrával a že mi ubližovali. Že všichni
kolem byli zlí a jenom já jsem to myslel
dobře. Že jsem nikdy nezvítězil, protože
jsem byl slabý a bylo mě málo. Pravda,
věděl bych, že sem tam jsme to projeli
i my Keltové, ale nač to roztrubovat? Ne-
ní důležitější, aby se i po staletích ke
mně hrdě hlásili mí potomci?     

Řecký zázrak

V poslední době to trochu polevilo, ale
donedávna se kdekdo oháněl starými
Řeky. Když si někdo nemyl uši, hned mu
řekli, že uši si myli už staří Řekové. Jako
by si od počátku světa nikdo jiný slechy
nečistil. Jako by až do příchodu těch
nesnesitelných supermanů žili na zemi
jen tupci, kteří chrápali v jeskyních, nic si
nepamatovali a nemyli se. Řekové prý
vynalezli demokracii, divadlo a tělocvik.
Jeden objevil, že vše je voda, jiný zas
tvrdil, že všechno je oheň. Další expert
bydlil v sudu, k čemuž je zbytečné cokoli
dodávat, ale vypráví se o tom dodnes.
Jiný mudřec zase přiznal, že nic neví, ale
že o tom ví. 

Takové úspěchy leckomu staré Řeky
zprotivily. Zvlášť když se jim dost věcí
opravdu povedlo, třeba při zkoumání
hmoty se došťourali až k atomům. Posu-
nuli vpřed filosofii, poezii, hvězdářství, pří-
rodopis, logiku i matematiku, a ač nepo-
četní a věčně rozhádaní, přemohli nepře-
možitelné Peršany. Jejich sochaři tesali
věrné napodobeniny opravdových lidí,
sice s minimem fantazie, zato jako živé.
Jaký div, že se ptáme, proč to všechno
dokázali právě oni. Možná proto, že vy-

buchl Olymp a dštil do okolí inteligenci.
Nebo spíš to bylo tím, že do těch pěkných
krajů putovali dobyvatelé ze všech stran
a zdravě se tam smísili se starousedlíky.
Někdo též závistivě řekne: to se jim to
vynalézalo, když měli otroky. Což je jistě
pravda. Jiný vrčí: to se jim to vynalézalo,
když měli demokracii. Což je pravda
rovněž. Shrneme-li všechny zmíněné
teorie, vyjde nám, že jediný opravdu per-
spektivní systém, který může vyvést z kri-
ze i naši uvadající civilizaci, je otrokářská
demokracie vládnoucích míšenců na sva-
zích sopky, která chrlí inteligenci.

Možná ale bylo všechno jinak. Možná
řečtí bohové, svéhlavá cháska vymýšle-
jící si z nudy ustavičné experimenty,
rozkázali jednoho dne lidstvu: Vy teď
půjdete na Olymp a my dolů. Budete
nám jakoby vládnout, to jest budete do
nás bít hromem, svádět bohyně, někoho
z nás pozvednete, jiného zničíte, založíte
město, změníte se v déšť a tak. My zas
budem tady dole řemeslničit, obchodo-
vat, básnit, válčit, žvanit, rybařit a stavět
domy, abychom si trochu protáhli kostry.
Za týden se všichni vrátíme, kam patří-
me, a vše se bude anulovat. My vyhod-
notíme výsledky a vy si dělejte, co chce-
te. Přijímáte? Lidé souhlasili, protože
tenkrát se bohů ještě báli, a vyšplhali na
Olymp, aby odtamtud sedm dní vládli
světu. Ale hned první den, sotva přičich-
li k moci, se jim to zalíbilo a vzkázali bo-
hům, že zůstanou nahoře. Bohové se
rozzlobili a vydali se svrhnout ty drzouny
z Olympu. Ale nedokázali to: lidé byli od-
malička zvyklí bít se o všechno, zatímco
rozmazlení bohové by bez kouzel, která
nemoudře zanechali na Olympu, nepře-
prali ani vrabce. A tak se bohové už ni-
kdy na Olymp nevrátili. 

Dřeli v hlíně, rodili v bolestech, nechali
do sebe bít hromem a oplodňovat svoje

7



ženské sprostými sedláky. Ale přece jen
to byli bohové, díky staletému lenošení
kultivovaní a nápadití, takže jejich práce
a myšlenky dosáhly výšin, o jakých se
starověkým sousedům ještě dlouho
potom mohlo jen zdát. Zato vítězný lid na
Olympu nedělal nic, intrikovali a milisko-
vali se, byli proradní a násilničtí stejně
jako předtím na zemi – lid prostě. Ošize-
ným bohům nezbývalo, než se jim aspoň

posmívat a vyprávět si o jejich špatnos-
tech. Tyhle drby ale lidem nevadily: kdo
je jednou na Olympu, přestane se zají-
mat o plky závistivých blátošlapů v nížině.
Jen to hlavní, totiž kdo teď vlastně na
Olympu vládne, bohové zatloukli, aby je
soud dějin neprohlásil za hlupáky. A tak
dodnes věříme, že řecká věda, poezie,
divadlo a tělocvik jsou dílem prostých
lidiček.

Helena byla čím dál tím víc nervózní.
Ten cíl, ke kterému směřovala, ležel na
dosah ruky. Byl tak blízko, tak blizoučko.
Podívala se do zrcadla a zhrozila se. Tak-
hle to nepůjde, pomyslela si. Jakmile mě
uvidí, hned mu dojde, že něco není v po-
řádku. A to nesmí. Ani náhodou. Otevře-
la skříňku s líčidly a přepudrovala si obli-
čej. Už to bylo o trochu lepší. Ale ještě
ne úplně. Musela si uvědomit, proč to
vlastně všechno dělá. Proč se tak snaží,
aby dnešní večer byl takový, jaký má být.
A když se jí to podařilo, zmizelo napětí
z její tváře a dokonce se i malinko usmá-
la. Zvedla se, přešla k baru a nalila si
dvojitou dávku koňaku. Teď už byla při-
pravena. Představení mohlo začít.

Leoš kráčel deštivým večerem. Poulič-
ní lampy spoře osvětlovaly ulici a mokrý
asfalt se leskl. Stále musel myslet na do-
pis, který včera dostal. Tolik erotických
návrhů mu ještě nikdo nikdy nenapsal.
Tu ženu neznal. Ale ona o něm věděla
skoro všechno. A když četl ty řádky, cítil
napětí ve slabinách a byl vzrušený jako
nikdy předtím. Detailně mu popisovala,
co s ní může dělat. Dostal i přesnou
adresu a fotografii, na které bylo kromě

obličeje vidět úplně všechno. A na konci
toho pornografického pozvání stálo, že
když ji pořádně ošuká, dostane půl mi-
lionu. Došel k malé přízemní vilce. Za za-
taženými závěsy blikaly svíčky a poote-
vřenými okny se linula smyslná hudba.

Zvonek přeťal to strašné čekání. Hele-
na, aniž vstala z postele, natáhla ruku
a stiskla bzučák. Ležela nahá na pokrýv-
ce, přikrytá jen tisícikorunami. Dveře se
pomalu otevřely a Leoš nakoukl dovnitř.
Hned ho poznala. I když ho předtím vidě-
la jen na malé momentce. Nedovolila
mu, aby se na něco zeptal. Vztyčila se
a bankovky se po její pokožce svezly
a rozlétly po místnosti. Jednu ruku mu
položila na ústa a druhou zajela do po-
klopce. Jeho mužství se okamžitě zvětši-
lo. Je jako on. Úplně jako on, napadlo ji,
když sála jeho úd a po chvilce mu pomá-
hala s vniknutím do svého těla. Křičela
rozkoší při vyvrcholení a potom mu bez
jediného slova pomohla sebrat jeho
odměnu a zlehka za ním zavřela. Pak si
oblékla župan, zapálila cigaretu a sedla
si do křesla. 

Opravdu byl jako on, pomyslela si ještě
jednou. Jako Petr. Co si asi myslel, když
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jsem mu dávala ty peníze. No, já už je
potřebovat nebudu. Ta myšlenka byla
tmavá a hořká. Ale on taky ne. Alespoň
doufám, uchechtla se a bylo v tom obsa-
ženo zoufalství jednoho života. Jejího ži-
vota. A ten jí teď plynul před očima.
Dětství, dospívání, seznámení s Petrem,

o tolik starším než ona. A také krásným,
mužným a... zkušeným. A nevěrným. 

Když se dověděla, že má AIDS, skoro
zemřela strachem. Petr se okamžitě vy-
pařil a nic po něm nezbylo. Jen jistota
smrti a jedna malá fotografie s jeho sy-
nem. S Leošem.

Druhá vlna expresionismu

„...a jednou jsme dokonce byli u Vás
na návštěvě.“ 

„?!?!?“ 
„Ty si na to nevzpomínáš? Asi před pat-

nácti lety i s Helenou,“ pravil Mistr Kadó. 
„?!?“
Teprve když Mistr popisoval náš byt,

dochází mi, že si to asi nevymyslel. Vzpo-
mínky jsou však zcela zastřeny. Marně
na Mistrovu návštěvu vzpomínám den,
dva, tři... týden, dva, tři, pět, deset...
Nic.

Asi rok po rozhovoru s Mistrem ve chví-
li, kdy se začala voda v konvici odpařovat
zevnitř, vypnuli proud. Rozsvěcím svíčku
a zalévám čaj. Po pěti minutách nalévám
tekutinu do šálku. Opálový pramínek
v šeru proměněn v tekutinu barvy lesního
medu zastíní plamen svíce. Skrz pramí-
nek čaje vytváří plamen zvláštní ilumina-

ci. Ta evokuje cosi zasutého ve zteřelých
závitech a mé daimonion náhle praví:
ano, Mistr nemá pravdu. Navštívil nás, to
ano, ale dvakrát.

Mistrovo přání

Včera nálada prachbídná. V duši hoř-
kost. U Rudolfina bývá pivo velmi dobré,
dnes je však špatné. Možná se mi to jen
zdá, neb Mistr Kadó mi odpoledne sdě-
lil, že v těle má dva nádory. Nedovedu si
představit, že by Mistr dále nebyl s námi
– kdo nás povede? Mistr je vyrovnán.
Ovšem, jinak by nemohl být Mistrem.
Ale s jednou věcí se přec nedovede smí-
řit. Je mu líto, že již nikdy nevkročí do
lesa.

Co je lepší? Hledat houby po astrál-
ních pláních a přitom o tom nevědět, ne-
bo pít nedobré pivo a čekat, až nám po-
rostou nad našimi domy hřiby atomové?

Arnold Nowicki

Další koány pro třetí oko



Dobře vedený deník je všechno jiné
než vlastivěda, spíše jakási mytologie
krajiny, jejíž jedinečnost spočívá v jejích
reáliích. Nehledejme nic za jevy, ony sa-
my jsou víc než dost.

Hans Jürgen von der Wense 

31. července 2006: Příjezd do Plzně 

Abychom vůbec začali, začneme ně-
kde uprostřed:

Jsme v Plzni, je 31. července 2006
a právě se spustil liják. Viděl jsem to
přesně: Záludně si nás vyčíhal, jak to os-
tatně lijáky dělají. Každý liják je mizera, to
si dovolím říct, ať je to třebas tváří v tvář
i takové c. a k. architektuře v Kopeckého
sadech. Ten mizera čekal, až vyjdeme
z budovy Hlavního nádraží, aby nás pak
pořádně vyplatil, a to právě na těch
směšných pěti stech metrech, které ve-
dou k hotelu Slovan. Teprve později jsme
pochopili, že tahle sprcha znamená ko-
nec několikatýdenních veder, během
nichž nespadla jediná kapka deště. Cel-
kem vzato: Obloha nám vzdala čest, což
tehdy znamenalo, že se po dva týdny
nebudeme muset ploužit ve vedrech,
kdy teploměr ukazuje 34-36 stupňů ve
stínu. 

Zatím ale stojíme spíše jako zmoklé
slepice v recepci hotelu Slovan.

„Co si pánové ráčí přát,“ ptá se slečna
v recepci.

„Lepší počasí,“ utrousím vzápětí.
Slečna nasadí nucený úsměv. 

„Berme věc pozitivně,“ říká nezničitel-
ný Harald. „Obloha nás pokřtila. Nově.

Od nynějška jsme tři mušketýři. Tak jsme
to totiž zamýšleli. Jako tři mušketýři
chceme všechno založit na smluveném
hesle, utéct od každodenní práce, běžet
na tajně domluvené místo, místo kordu
se opásat ruksakem, klobouk s peřím
nahradit naší multifunkčním cestovním
oblečením a vydat se rychle pryč, vstříc
dobrodružství.“

„Kam?“ ptám se trochu hloupě. „Kam
že potáhneme?“

„Samozřejmě do světa!“ říká zkušený
Harald. 

„Aha. A kde ten tvůj svět začíná?“
„Kde? Někde… asi uprostřed!“

Dobrá. Je to jasné. Abychom vůbec
začali, začneme někde uprostřed. Svět
se tak jako tak dá nalézt kdekoliv. Tak
tedy: Vydáme se z Plzně po Zlaté cestě
až do Amberku. Abychom konečně jed-
nou společně něco podnikli. Mluvíme už
o tom dlouho, že bychom měli jednou
něco společně podniknout. Dělat něco
jiného než pořád klábosit, protože – co
se řečí týká – v tom jsme my spisovatelé
velkolepí, ba přímo neporazitelní: kon-
gresy, srazy, semináře. Hlavní věc je mít
vedle hospodu a pak opět povídat, poví-
dat a zase povídat, od večera až do ran-
ních červánků. Známe se už dvacet let.
A pořád jen samé řeči, řeči a zase jen
řeči. Teď je ale se vším konec. Jde se na
to. 

Ujednáno, vykonáno. Najednou máme
coby spisovatelé zcela nový pocit – něco
se řekne a poté se to i udělá. Ovšemže
ne jen tak. Něco takového se musí při-
pravit, projednat, dopodrobna napláno-

Bernhard Setzwein

Jen jako poutník mohu být 
okouzlen světem
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vat. Nejméně osmkrát jsme se museli
napřed sejít, ovšemže vždycky s násled-
ným zakončením v hospodě. O čem
všem jsme nemluvili! O správném vyba-
vení, o tom, jaké stanovíme denní etapy,
kdo jaké vezme mapy, zda jsou lepší
boty od Hanwaga nebo od Meindla.
Pravděpodobně bychom toho dost na-
mluvili ještě dnes, kdybychom nebyli tak
neopatrní a neoznámili naše předsevzetí
tisku, navíc tak hloupě, že i s pevnými
termíny. „Když je to tak, pak se ovšem
taky musíme zúčastnit…“ říká Friedrich.
Všechno ostatní by vypadalo trapně. Kdo
má pravdu, ten ji má. 

A tak jsme tedy dneska zde. A začí-
náme. A uprostřed. A v Plzni. Sice něco
chybí, jak vpředu, tak vzadu, protože
Zlatá cesta by vlastně měla vést z Prahy
do Norimberka, ale na tom již nesejde.
To nejpodstatnější je být uprostřed. Pro-
žít něco „odněkud někam“. A pokud
možno v tempu, které se dá zvládnout.
Patnáct až dvacet kilometrů. A denně! To
přece stačí. Co se zážitků týče, je to
skoro moc. Protivný svistot dálnic, které
se nám drze staví do cesty, rádi přene-
cháme těm, kteří se upsali bláznivému
tempu. Těm, kteří jsou někde jenom pro-
to, že tam být musejí. A to co možná nej-
rychleji. 

My si naopak počínáme pomalu. Do
začátku čtení v galerii zbývají ještě tři ho-
diny. A my sedíme v restauraci hotelu
Slovan s naším plzeňským přítelem Jose-
fem Hrubým, který nám přišel naproti na
plzeňské nádraží. Pijeme pivo, tu brzdu
všech poutníků. Josef nám vypráví, jako
ostatně pokaždé, když se s ním sejde-
me, epizody ze svého bohatého a do-
brodružného života. Spatřil světlo světa
jako syn cirkusového muzikanta a hous-
laře. On, který o sobě tvrdí, že celý život

nepsal nic jiného než básně, je vynika-
jícím vypravěčem. Například když vypráví
o své cestě do Kolumbie na festival poe-
zie. Jak předčítal své verše na fotbalo-
vém stadionu v několikahodinovém pořa-
du, jak se ze světelných stožárů spouště-
ly hrozny posluchačů, kteří nechtěli, aby
jim unikla žádná z básní, fascinovaní tím,
jak mohou znít verše v úplně jiném ja-
zyce. Visíme Josefovi na rtech a každý
z nás tří si tajně představuje, že by se mu
také mohlo něco podobného přihodit,
přinejmenším v nejbližších dvou týdnech
během našeho putování. Představujeme
si, že dorazíme do nějaké české vesni-
ce, kde nás uvítá dechovka, ta nás odve-
de na místní náves a my projdeme za
zvuku pochodu špalírem dětí, které nám
zamávají vstříc svými vlaječkami. Pocho-
dujeme jako generálové podél čestné
jednotky až na hřiště, kde nás z ochrap-
tělého reproduktoru uvítají nesrozumitel-
ná slova starosty. Každý z nás pak musí
přednést jednu báseň, ne číst, ale před-
nést! A po každém verši následuje fre-
netický potlesk přihlížejících, kteří se –
podobni ptákům – choulí na okolních
stožárech, neboť hrací plocha je už sa-
mozřejmě do posledního místa zaplně-
ná. Kam se podíváš, hlava na hlavě. Ne-
bylo by to krásné?

„Neměli bychom si ještě prohlédnout
starou synagogu?“

Josef Hrubý nás vytrhl z našich před-
stav. Do našeho čtení bychom podle ně-
ho měli ještě trochu času. Synagoga je
prý hned vedle hotelu v zadním dvoře,
jen o pouhých pár domů dále. 

A Josef nás vede.
Je tomu pár let, co byl boží stánek zre-

novovaný. Nyní slouží výstavě fotografií.
Mezi protilehlými stranami dřevěné galerie
jsou v prvním patře nataženy provazy, na
nichž visí jako kusy prádla zvětšeniny



fotografií. Josef dělá průvodce. Vypráví co-
si o novoromantické stavbě z poloviny
19. století, ale když se z jeho úst znovu
ozvou slova stará synagoga, zaslechnu za
sebou poněkud nevlídné zavrčení: „Stará?
Co to znamená stará?“ Otočím se. 

Na dřevěné lavici sedí neznámý muž,
na můj vkus poněkud divně oblečený. Že
by šlechtic? Na hlavě má vyšší kulatý
klobouk s bílým peřím, na těle černý sa-
metový kabátec, a pokud mne zrak ne-
plete, na nohou přiléhavé punčochy.
A považte, v ruce drží plastový sáček
z jakéhosi supermarketu!

„Starou synagogu máme… ale v Pra-
ze… je jí osm set let… to kdybych vy-
právěl svému příteli, rabi Löwovi, že tady
ti – a mávne rukou, až to zasviští – nazý-
vají tohle starou synagogou, jé, ten by se
válel smíchy.“

Teprve teď ho pořádně vidím. Ten člo-
věk má skutečně podivně nápadný spod-
ní ret. Ještě horší než Alfred Biolek. Ze-
ptám se ho: „Vy nejste odtud, že?“ 

„To tedy ne. Jsem tu jen… jaksi donu-
cen okolnostmi… v Praze totiž řádí mor.“

„Cože? O tom vůbec nic nevím. V kaž-
dém případě v novinách se o tom nepsa-
lo.“ 

„Čekám tu v Plzni, až všechno přejde.
Pak se zase vydám do Prahy. S celým
svým dvorem. Přes Rokycany, Žebrák,
Králův Dvůr a Rudnou.“

„Pak tedy také poputujete po Zlaté
cestě, jenomže v opačném směru. Ale
jak to, že s celým dvorem?“

„Poslouchejte, vy holobrádci! Asi ne-
víte, s kým máte tu čest?“

„Bohužel ne.“
„S císařem Rudolfem II.!“
Vlastně bych teď rád řekl: „To snad ne-

ní možné.“ Ale protože mne můj dobrý
přítel káravě upozornil, že moje hatmatil-
ka se vůbec nepodobá krásné němčině,

a navíc to řekl ještě člověku, který se
snaží vážit každé slovo, raději toho ne-
chám. Navíc jsem trochu znejistěl. Jestli-
že všechno souhlasí, pak by to byl ten
člověk se zvláštní slabůstkou pro všech-
ny alchymisty a astrology, vyvolavače
přeludů a kouzelníky. To jen díky němu
se ta úzká malá ulička na Hradčanech
jmenuje Zlatá. Hned se dá lehce uhod-
nout, co se tam asi snažili najít všichni ti
šejdíři se svými trojnožkami a destilační-
mi přístroji. Když se pak někomu z těch-
to velmistrů alchymie vůbec nic nepo-
dařilo vyrobit anebo když tento vznětlivý
člověk, jakým císař byl, jednoduše ztratil
trpělivost, dal pak ty ubožáky vsadit za
mříže a pověsit na stromě v hradním pří-
kopu, kde je nechal napospas mrcho-
žroutům. 

Dejme tomu, že jsem se trochu tímto
spiritistou na císařském trůnu již kdysi
zabýval. Jak fascinující a zároveň nevy-
zpytatelný člověk! Lámal jsem si hlavu, jak
to udělat, abych ho dostal do románu. Že
bych ho teď měl skutečně před sebou?
Pomalu se zdvihl ze svého klekátka. „A co
vy? Co vlastně děláte v mé říši?“

Mám říct, že se od zítřka vydáme po
Zlaté cestě? Vždyť ta mu také určitě
patří. Herdek, ještě bude požadovat clo! 

„Máme teď přednášku,“ povídám.
„Kde?“
„V městské galerii... vedle radnice.“
„Ale vždyť to je tam, kde sídlím.

Počkejte, půjdu s vámi.“
Hm, co mám říci. A tak se stalo, že nás

císař Rudolf II. doprovodil. A to nejen
k městské galerii, ale doprovázel nás po
celé dva týdny. Téměř vždycky se někde
vynořil, někde uprostřed. Snad proto, že
jsem udělal chybu. Nakonec jsem mu
přece jen o našem výletu něco pověděl.
A všechno mu vysvětlil. Prý, k čemu že
by měly sloužit tyhle přístroje – přehrá-
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vač minidisků, digitální kamera atd.
Samozřejmě, že nevěděl, k čemu taková
kamera je. (Ten člověk byl stále o celých
400 let mimo, až se najednou objevil
mezi námi.) Abych mu všechno hezky
předvedl, vyfotil jsem ho a okamžitě mu
všechno ukázal na obrazovce. Výraz je-
ho obličeje se znatelně proměnil. Jeho
oči zajiskřily. „Tedy jdete po Zlaté cestě,“
mumlal o překot ve své euforii. Prsty
ohmatával obrazovku. „To že jsem já?“
Myslím si, že od té chvíle mne pokládal
za alchymistu. To si prý přece nenechá
ujít. Z toho ze všeho by mohlo něco káp-
nout, něco zlatého. 

Samotná přednáška, co následovala…
no ano, byla jako všechny ostatní. O li-
dech visících na stožárech nebo větvích
stromů nemohlo být ani řeči. Po skonče-
ní jsme šli na večeři do Americké restau-
race. Rudolf mně celou tu dobu stále
cosi žvanil do ucha. Například co si mys-
lím o jeho dvorním malíři Arcimboldovi.
A co by podle mého názoru měl podnik-
nout proti Turkům u Mezökeresztesu. No
jo, co bych mu měl na to říct? Nota
bene, když už je celá ta věc – jak se
v Bavorsku říká – dávno fuč. Tedy z hle-
diska časové chronologie. A já si dávám
na chronologii sakramentský pozor, než
aby si někdo něčeho všimnul. Každo-
pádně hučel do mě celý večer. To jsou
lidi! Ale ten večer byl již tak jako tak
pokažený. Jít v Plzni do Americké restau-
race! Ano, pravda to je, ale neslýchaná.
Takže dříve, než bych se ti, můj milý de-
níku, se studem svěřoval, raději tě pro
dnešek zavřu. 

1. srpna, výpad z Plzně k hracholuské
přehradě

Dnes to jde ale skutečně rychle. Naše
batohy jsou na ramenou. Ostatně před-

tím ještě musíme na radnici, tedy jak se
v Plzni říká, k primátorovi. (Zdalipak je
pivo tou první věcí, na kterou před ním
Plzeňák pomyslí?) Ptáme se mladého
pana Kalouse, zda se v Západních Če-
chách, speciálně v Plzni, myslí na to, že
by Zlatá cesta mohla přinést oživení tu-
rismu. Se soucitným pousmáním nám vy-
světlí, že má momentálně jiné problémy.
Jeho zájem se točí kolem stavby nové
dálnice Plzeň – Cheb a kolem uzavírek
na dálnici, vedoucí z Norimberka do Pra-
hy. Říká, že se těší na nové, razantnější
doby, kdy se Plzeň svým optimálním na-
pojením na dálnici stane předměstím
Prahy. Jinak nám ale poblahopřál k na-
šemu, jak se mně zdálo, úsměv vzbu-
zujícímu nápadu jít pěšky z Plzně do Am-
berku, nápadu, k němuž došli tihle spi-
sovatelé, kteří zřejmě po dlouhém pře-
mýšlení nepřišli na nic lepšího. Při lou-
čení na závěr setkání uvedl primátor do
chodu kolo primátorských dárků, které
by v nepoškozením stavu měly přečkat
naše putování. Futurum exactum, vše
přísně chronologicky. Při každém louče-
ní před každou novou etapou, která se
většinou odehrávala na radnici, jednou
se štamprlí fernetu, jednou se sektem
Orang v Kohlbergu, se rozdávaly primá-
torské dárky, které měly být v budoucnu
neustále vystavovány jako několik kilo-
gramů vážící tisícistránkové místní kro-
niky. Z těch bychom sice mohli v každé
době citovat, futurum exactum praeteriti,
například, že Paul Pewerl, měšťan z Bär-
nau prý musel zaplatit pokutu dva zlaté,
neboť slovně napadl městského písaře
a polil ho konvicí piva, jak se stalo v roce
1597, nebo že v roce 1965 byl založen
coby registrované sdružení oblastní spo-
lek pěstitelů rotvajlerů. Ostatně věděli
jste to? Citát: Plánovaným výcvikem psů
bude dosaženo sportovní činnosti a tě-



lesného zocelení majitelů psů. Konec ci-
tátu. Jak jsme řekli, tohle všechno by-
chom mohli citovat, což jsme pocho-
pitelně nikdy neučinili, ale na to žádný
z těchto horlivě darujících starostů nepo-
myslel, a sice že je nemožné, abychom
na naší cestě tahali celý tenhle balast…
futurum, s nímž si nebudeme vědět rady. 

Dilema řešíme elegantně: Uděláme to
už teď v Plzni tak, jak to dělají vysocí stát-
ní hosté při přijetí na nejvyšší úrovni.
S mírným úsměvem přijímáme primátor-
ské dárky, které nás svou vahou donutí,
abychom je hned v předklonu předali
našemu doprovodnému služebnictvu,
v našem případě doprovázející referent-
ce paní Lobenhoferové z AOVE, která dí-
ky Bohu již předem myslela na to, že na-
še putování by mohlo být přerušeno
vahou primátorských a starostenských
dárků, a tudíž obstarala doprovodná vo-
zidla. Tak byly ty dárky těžké. 

Pak se s námi primátor rozloučil. Teď
konečně můžeme jít. Opustit Plzeň, Ale
kdyby to bylo tak snadné! Víceproudové
výpadovky se nám drze staví do cesty.
Ptáme se jedné starší dámy, Češky, jak
se dostaneme k hracholuské přehradě.
Poleká se. Ukáže na naše nohy. Ale ano,
chystáme se tam pěšky. Kroutí hlavou.
Přesto vyrážíme. Stále vpřed. Městský
hluk se pomalu vytrácí. Čím je tišší, tím
zřetelněji slyším vedle sebe kroky. Císař
Rudolf.

„Vy zde?“
„Přece jsem to včera řekl, jdu s vámi!“
Upřímně řečeno, nebral jsem to vážně.

Říkal jsem si: Tohle zjevení zase zmizí.
Jedna noc a bude pryč. Ale co vás vede!

„Kolik kilometrů ujdete za den?“ zeptá
se náhle císař se zjevným zájmem.

„Ale, vědí… to nás ani tak moc neza-
jímá… tohle lámání rekordů… to je men-
talita dálničních řidičů… závislost na ta-

chometru, tu mi pěší nemáme… hm…
nám jde spíš o něco jiného.“

„Oč tedy?“
„Být usazen a okusit přitom nomádský

způsob života.“
„Nepovídejte,“ císařova reakce zní po-

někud znuděně. Tento základní poznatek
českého filozofa Viléma Flussera ho
zjevně vůbec nezajímá. Proč jsem si na-
jednou vzpomněl na Flussera? Nepu-
toval snad také on po Zlaté cestě? Ale
přece ano, je to tak. A to hned počátkem
devadesátých let. Železná opona padla
a židovský emigrant, který v březnu
1939 opustil téměř na padesát let rod-
nou Prahu, měl co dělat. Byl stále na
cestě, jezdil sem a tam, křížem krážem
brázdil Střední Evropu, která jako zázra-
kem otevřela svoje hranice. Nomád, je-
hož údělem bylo putování. Přesněji řeče-
no, jediným sídlem mu byl starý Renault,
který řídila jeho žena Edith. Sám Vilém
Flusser byl po celá léta pouze spolujezd-
cem, neměl vůbec řidičský průkaz, ne-
uměl zacházet ani s kamerou, ani s počí-
tačem, přesto se ale stal jedním z nej-
zajímavějších počítačových filozofů. Také
si dělám naděje, že se jednou snad pře-
ce jen stanu jedním z nejzajímavějších
filozofů chůze a vykladačem pěšího pu-
tování, ačkoliv jsem toto úmorné plouže-
ní od dětství nenáviděl, což jsem ovšem
dosud oběma svým spolucestujícím trap-
ně zatajil. V každém případě je přece
momentálně v pohybu půlka světa, pohy-
bují se i ti, kteří jsou od přírody usazení –
i ti pěkně putují, sedíce na hromadách
knih, pojednávajících o chůzi, jež jsou
vysoko poskládané na pultech kolem
pokladny. Jmenují se např. Nové cesty
ke starému umění. Ale to jsem chtěl pou-
ze říci, nikoliv psát… Psát jsem chtěl to-
to: S tímto Renaultem byli Flusserovi stá-
le na cestě, od jednoho sympozia k dru-
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hému, tu přednáška, tu zase předčítání,
nejprve Benátky, potom Štýrský Hradec.
Ano, Štýrský podzim 1990. Byl klíčovou
událostí, přelomem. V rámci Štýrského
podzimu měl Flusser přednášku s ná-
zvem Sem a tam. Nomádologie devade-
sátých let. Vlastně jsme měli tuto před-
nášku předat všem spoluúčastníkům
a zástupcům médií jako teze. Neboť
Flusserova základní teze zní: Nalézáme
se uprostřed mezi usedlou kulturou
a kulturou nomádskou. A to nejen vzhle-
dem k mnoha řidičům, jezdícím sem
a tam, ale i mnoha uprchlíkům a gast-
arbajtrům (o zástupech bláznů putujících
do Santiaga de Compostella Flusser
ještě nevěděl zhola nic). Z jeho tezí by se
mohla citovat věta: Byli jsme usedlí deset
tisíc let, a to snad jako trest za jeden
hřích, který jsme spáchali při přechodu
od paleolitu do neolitu. Paleolit se svými
nesčetnými a snadno ulovitelnými býlo-
žravci, bobulovitými plody a houbami byl
rájem. Dědičný hřích spočíval v tom, že
jsme se usadili. Ale teď jsme si vylízali
trest a budeme vypuštěni ven. To je kata-
strofa: Totiž to, že od nynějška budeme
muset být volní. Konec citátu. 

„Jsme už v přírodě a musíme jít dál!“
Domnívám se, že poslední větu mého

přemítání jsem nyní vyřkl hlasitě bez ohle-
du na skutečnost. Císař se tak polekal,
že se hned vypařil. Jsou tu pouze Harald
a Friedrich a dívají se na mě nechápavě. 

„Ale my jsme přece vyšli už dávno,“
říkají. „Podívej se, tam vpředu hlásí ta-
bule, že jsme opustili Plzeň.“ V jedné
části údolí, ubíhajícím podél Mže, míjíme
Čertovu kazatelnu. Friedrich vytáhne
svůj notes – vzal si speciálně tlustý, aby
ho brzy proměnil v květnatý slovník –
a zapíše si další nový český obrat. Před-
čítá: „Čertova kazatelna, pozoruhodný
skalní útvar se svými jeskynními prohlub-

němi četnými morfologicky nápadný-
mi…“ zapisuje si z ukazatele do svého
sešitu, aniž by tomu, co tam píše, pořád-
ně rozuměl. Z nás tří je prostě největším
milovníkem přírody, nyní právě nadšený
slovem „morfologicky“. 

„Ostatně víš, že tudy projel Flusser?“
ptám se Friedricha.

„Kdo?“
„Vilém Flusser!“
„Toho neznám.“
„Ano, projel tudy v noci v listopadu

1991, tudy po Zlaté cestě směrem na
Bor.“

„Směrem na Bor? Pak je to ovšem
cesta Zakázaná, nikoliv Zlatá,“ opravuje
mě Friedrich.

„Měl večer v pražském Goethe-Insti-
tutu přednášku. Byl oslavován jako
Odysseus.“

„A co se stalo?“ ptá se Friedrich.
„Jo, jeho návrat do Prahy dopadl špat-

ně. Po pěti desetiletích exilu.“
„Podle mne Odyssea vůbec nikdo ne-

oslavoval,“ říká Friedrich. „Toho přece
nepoznali.“ 

„Ale Flussera ano,“ povídám. „Jeho
přednáška měla ohromný úspěch. Ale
po ní se Flusser opět vydal na cestu. Tak
jak to bylo jeho zvykem. Když šli ostatní
spát, Flusserovi nasedli do svého auta
a jeli vstříc další zastávce na své evrop-
ské přednáškové cestě. Prostě nomádi.
Tak jako vždycky. A co my, půjdeme také
přece přes Bor?“

„Jo… pořád jenom ten tvůj Bor.“ 
„Tam se to totiž stalo.“
„Nenapínej nás,“ říká Friedrich. 
„Manželka nedávala pozor. Snad na

okamžik usnula. Každopádně narazila do
parkujícího kamionu. Při nehodě Vilém
Flusser zahynul.“

„To je tak, když se v noci jede po Za-
kázané cestě… namísto po Zlaté,“ po-



vídá Friedrich. Vzápětí se však zarazí.
„Promiň, ta poznámka byla krajně ne-
vhodná.“ 

„Půjdeme tedy kolem toho místa?“
ptám se. „Tudy, kde se to asi mohlo při-
hodit… bylo by to pro mne… jistým způ-
sobem… důležité.“

„Nevím,“ povídá Friedrich a nahlíží do
mapy, k čemuž se jako nejstarší z nás cítí
být pověřen. Zpravidla je to vždycky on,
kdo pro nás hledá cestu. Harald zůstává
ze zásady stále několik stovek metrů po-
zadu. Sám se tak diskvalifikuje jako
vedoucí. Já se nenápadně zdržuji upro-
střed. Nechci být zodpovědný za to, kdy-
bychom zabloudili. Svým způsobem
jsem takovým spoluběžcem. Později
jsem si pak všiml, že každé zabloudění,
které se nám občas přihodilo, bylo osla-
vováno jako triumf. Tedy bude oslavová-
no. Já, který se neumím orientovat v ma-

pě, bych se totiž mohl snadno vytáhnout.
To ovšem zůstává vyhrazeno našemu
jedinečnému Friedrichovi, aby byl jako
vůdce vítězného vojska slavnostně brán
na ramena a vyhazován do vzduchu
s jásavým zvoláním: „Hurá, opět jsme za-
bloudili!“ Během našeho putování se stal
legendárním jeho výrok: „Nacházíme se
sice úplně jinde, ale svým způsobem je
to docela fajn.“ Nikde to není tak zají-
mavé jako tehdy, když bloudíme. Sku-
tečně špatně jsme na tom byli párkrát,
ale tehdy nám místní vzali mapu z rukou
a bez oklik nás dovedli rovnou k cíli. Jak
dnes znovu toužíme po těch dnech, když
jsme sami ve třech, s bezstarostným
zpěvem klopýtali do neznáma. Ale to už
předbíhám. A to nechci. Vždyť tohle by
měl být řádně vedený deník. 

Přeložila Marta Ulrychová 
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Je tomu více než rok, kdy se tři bavorští spisovatelé – Friedrich Brandl, Harald Grill
a Bernhard Setzwein vydali pěšky po Zlaté cestě z Plzně do Amberku. Před dlouhou
cestou měla plzeňská veřejnost možnost se s nimi setkat v Galerii města Plzně.
Jedna z otázek posluchačů zněla: Ovlivní pěší putování vaši literární tvorbu? Jako
konkrétní odpověď přišla od Bernharda Setzweina část jeho putovního deníku, kte-
rou nyní předkládám čtenářům Plže. (M.U.)
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Modlitba

Maria, Panno, vím:
těch miliard, co už tě prosilo!
I vojáci, než se jim rozstřiklo břicho.
I matky, než jim dokonalo dítě.

Přesto tě prosím…

-- "A nesl bys za ni 
to utrpení?"

Autoportrét

V Náchodě cestou k zámku
podstavec bez sochy.

V kameni latinský nápis
a přes něj 
křídový náčrtek piče.

Víno Iliás

Blaho velké jako vina,
ve slepotě jas.
Přetěžko se zapomíná…
Není žádné zas.

Štěpnice

Jako žena při početí
kvílí zahrada svůj květ.
Zkoušíme to na dítěti:
co si více povědět?

Jako ženy při porodu
úpí sady úrodou.
-- Tichá tíha mrtvých plodů
zbude tady po nás dvou.

S panem Moravcem

S panem Moravcem,
cizím člověkem,
dodnes se zdravíme.

V každém tom pozdravu je
-- tak nevýslovně! --

jako by on ještě na dvorku 
krmil krocany 
a já jako bych ještě v domečku 
večeřel tebe.

Vít Slíva

Plzeňská madona



Okno mých osmi životů

Pod okny vzpomínám na minulost
zbarvenou do voňavých barev podzimu
ladně se vznášící nad rytmy skáčka
znějících se zapadlejch putyk
plných potěšení. 

Z okna vidím přítomnost
zmatenou jako osm opilejch šneků
kteří se toulají v duších
a beznadějně hledaj chaloupku
lásky.

Do okna se mi vysmívá budoucnost
plovoucí v náruživé louži
s výrazem smutných špalků
u vyhaslého táboráku.

Kapka kakaa

Kapka lahodného kakaa
maluje osamělé motivy, 
z očí jí vytéká beznadějná řeka,
v níž plavou bolestné pocity.

Zpod jejích víček vykukují žilky,
rudé jak babiččina zástěra,
z kapes bezmocně vyndavá kulky,
jimiž se chce sprovodit ze světa.

Pomalu usedá na vzteklý parapet,
jenž chce zabránit její smrti,
kapka už se však nevrátí zpět   
k hlavě si přikládá pistoli...

Hudba korýšů

Osamělost se topí ve vlnách
unášena do tajemné hloubky,
nastává úleva 
a radost
doprovázena hudbou korýšů.

18Kapky deště

Lucie Altmanová

Jako osm opilejch šneků

Patriotem hnízda, vybydleného jak vánoč-
ní jesličky na jaře, může být klidně holomek,
protažený pod kýlem muziky, vláčený divo-
kými tóny pískem po poušti, držený akordy
v bahně sebereflexe. Dejte mu chvíli, okle-
pe se. Holomka – krajánka, poznáte už na
hony. Prozradí se. Dřív nebo později vyhledá
známý emblém někde nad vraty baráku. Po-
kud má co, tak nábožně smekne už na

chodníku a hnedle po špičkách se přiblíží
k pultu uvnitř. A nahlas řekne: „Rodné měs-
to v tenkém skle.“ Domácí zvednou uznale
hlavu a našpulí spodní pysk. Rozhodnuto.
Náš holomek zabalí kufry a nic ho neudrží.
Zaslechne ještě: „...prevít jeden.“ Ale není
to poprvé a on to rozdejchá. 

A pak si stoupne na Švabinách na kopec,
potáhnou se mu bulvy závojem tajného

Citýř

Jaromír Komorous

Citýř 01
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vlhka a popotáhne. Nikdo to nevidí, přišel
schválně sám. U nohou klubko hadů se roz-
tahuje do sítě ulic a syčící hlavy draků hulí
k nebi jako komíny. Pod ním, v centru měs-
ta, představte si, leží smog. Jak obligátní.

„Nevadí,“ šeptá holomek. „Nevadí,“ opa-
kuje sveřepě, když na ulici mu vítr vžene
prach do ještě neoschlých očí. 

Štěp se ujal. Listí neshazovat! Teprve raší!

Vítr hrabe ze všech sil a dojemně se motá
půlnoční pijáci vína hlídají čas
Znavení vděční malíři zahazují štětce
a ulici, té děvce, vymýšlejí druhý hlas

Na soutoku Mže a Radbuzy se říká „V cí-
pu“. Atleti tam otáčejí svůj výklus podél řeky.
Odjakživa. Jednou mě tam chytli holomci
a pak ještě do lýtka křeč. Zahráli na city a já
stál na cestě, Mr. Kerouac. Za vším se vy-
klubala sestava, získávající pověst jedné
z nejžádanějších po českých sálech. Do-
dnes se jmenuje Odyssea. Od samého za-
čátku měla za nástroji osobité autory. Každý
z nich to dělá jinak a po svém. Jan Nový
Cimbura, Radko Andrejs, Vašek Běhavý.
Právě toho posledního jsem dohnal k muzi-
ce. A oni mi pak natočili asi první textík v rá-
diu.

Posledně jsem vám slíbil zmrzku. Jdeme
rovnou na pohár. V širokém skle na tenké
nožce si lebedí tři různobarevné kopečky,
posypané jemnou oříškovou drtí, prdelky si
koupají ve velkém frťanu vaječňáku a na hla-
vičce číro ze šlehačky. V prostředním bo-
chánku vězí zapíchnutá fanglička pišingru.
To kdyby se chtěl někdo jen tak nípat. Nalé-
zat si na sebe čas, toť těžký úděl fanfarónů,
mnohdy okolím nechápaný. Ale co, pojďme
nípat. Mimochodem, čtyřveršový fragment
stál u zrodu festivalů Na ulici. Funguje to.

A tady důkaz mých nedávných slov o ne-
přímé úměře věku a optimismu slov.

Hudba: Václav Běhavý, text já

Nemocniční blues

Ticho štípá
Ticho rdousí
Ticho dáví
jako klíště nasáté
a já o půl deváté
tajný břídil
padlý generál
Jéé
Jako bílý flór
z oken cáry starých stór
se mnou tančí
hm, hm
Klid máme mít
že prý léčí, jenom chtít
Kde zůstal léčivý tón

Pozvání schází
Pozvání schází

Někdo dřímá
Někdo blouzní
Někdo vříská
Jenom vůně nasládlá
kolem kráčí vyhládlá
Po mně šmátrá
chátra proklatá
Jéé
Na zdi stálý stín
a můj láskyprázdný klín
touhou jančí
hm, hm
I tím je dán
ten můj dávno levný plán
kde strávit bláznivý flám

Dlažební kostka, slušivě ve tváři, tě pře-
svědčí, že jsi doma. A jednoslabičná slova,
nutná k výstavbě písničky, ti připomenou
zapeklitost tolik drahé češtiny. Než ji zdán-
livě přemluvíš k citu.



Kdysi, kolem roku 87 minulého století,
přišel spolužák z vejšky se šokující na-
bídkou na pěší túru do Vídně. Nechce se
mi věřit! Ale vítězí marnivá touha alespoň
na chvíli okusit neznámé svobody, nalo-
kat se svobodného vzduchu. Bez zábran
naslouchám. Fakt, vole, tvrdí, prej to tu-
ristickej svaz pořádá každej rok! Musí se
ujít padesát kilometrů a seš ve Vídni! Už
sem nás přihlásil, zbejvá čekat. Ztrácím
soudnost. Třeba to opravdu půjde bez
devizového příslibu, bez tajnejch, diktuje
toužebně zoufalá naivita. Za čtrnáct dní
přišlo vyrozumění: Pro velký zájem se
pochodu do Vídně z Brna nemůžete zú-
častnit. Zkuste to příští rok. Zprvu jsme
byli trochu šoking, ale pak přišel smích.
Řehot, až už to nešlo a ještě o kousek
dál. Příští rok už se asi nepřihlásíme,
špičkujme ještě v hospodě. Nový výbuch
smíchu a lítost.

Pak se vody na dlouhou dobu zavřely.
Až jednou večer, někdy začátkem března
1990, volá strejda Jiří. Nechtěli byste se
mnou někdo jet do Vídně? Otevřely se
hranice! Jasně, jasně že pojedeme!
A opravdu, pan Dienstbier, první porevo-
luční ministr zahraničí, si pospíšil. Záta-
rasy a strážní věže, pozůstatky komuni-
stického koncentráku ČSSR, se začaly
bourat. Tak tedy první cesta na západ!
Se strejdovou Škoda 1000 MB vyrazili
jsme plnou parou směrem k hraničnímu
přechodu. Před přechodem však stojí
dvoukilometrová fronta. Obrazotvornost
pracuje. Co se děje? Ještě nás snad
zavřou? Ne, vše v pořádku. Jen masivní
závora se za každým jednotlivým autem
zavírá. Tak další! Všichni vystoupit a pa-
sy, poroučí voják se samopalem. Při po-

hledu na něho se ve mně cosi svírá.
Jakási hluboká stopa strachu. Poblíž zá-
vory stojí shluk cestovatelů fascinovaně
sledujících každý její pohyb. Jde to po-
malu. Snad nikdo vlastně nevěří, že bu-
de moci projet. Hodina, dvě, tři, někteří
ve vozech a autobusech spí. A pak to při-
šlo. Ne, nelekejte se, k žádným závaž-
ným vnitropolitickým změnám nedošlo
a doufám, již za mého života ani nedo-
jde! Na mne to přišlo. Útroby nevydržely
nejistotu čekání a daly se na pochod. 

Ale co teď? Poblíž se nalézá pouze pří-
hraniční les. Ale co když tam ještě spí
miny, co když se tam nesmí? Miny, ne-
miny. Když to na člověka přijde, tak se
nedá nic dělat. Vbíhám mezi stromy
a shledávám, že byly již použity mnohý-
mi. Musím hlouběji. Tam narážím na po-
zůstatky plotu z ostnatého drátu. Napadá
mne báječná věc: Já jim ten ostnáč po-
seru! Poseru celej ten bejvalej režim. Ať
vědí, co si o nich myslím!

Ten akt mne naplňuje ohromným uspo-
kojením. Jakýmsi pocitem zadostiučině-
ní. Škvírky strachu, které nade mnou až
do té chvíle visely, mizí. Z lesa vychází
nový člověk. Člověk připravený na set-
kání s realitou. Nakonec i naše ško-
dověnka se po čtyřech hodinách čekání
přibližuje hraniční závoře. A náhle si to
hasíme s větrem o závod po dálnici směr
Vídeň. Ó, jak to bylo vlastně jednoduché.
Stačí přežít jednu posranou dějinnou
epochu!

Jedeme, co to dá. Kolem se míhají
úhledné vesničky, kostely, pole. Nikdo
nás nevítá, nikdo nevyhání. Tak takhle
tedy vypadá normální svět? Tohle je zá-
pad, strašák militantní ideologie a touha
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Na Vídeň!
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obyčejných lidí? Všichni si připadáme
jako opilí.

A Vídeň? Flétnistka v bílém hrající na
pozadí kulis zvětšené Prahy. Opojen svo-
bodou chodím centrem, ulicemi kolem
dómu, po Mariahilfestrasse. Unesen leh-
kostí, atmosférou města i probouzejícím

se slunečním svitem, nechci dovnitř, do
žádného z muzeí a galerií, přestože my
propuštěnci ze jha komunizmu máme
vstup zdarma. Zdá se mi, jako bych se
vznášel, jako by ke mně po šedivých
letech mrtvolného bezčasí konečně
dorazila budoucnost!

Šumava

Hlava

Nohama vzhůru bývám, když chci.
A chci často, abych nebyl stále nohama

dolů, což bývám také často.
Když jsem nohama vzhůru,

bývám hlavou dolů.
To protože hlava je na opačném konci

než nohy.
Někdy je dobré strčit hlavu k zemi,

aby věděla,
že není samozřejmé,

že bývá vzhůru.

Ryba

Je velká, tichá, lesklá, všude oblá, 
nikde žádná hrana.

V jejím vesmíru je přítmí.
A ryba s klidem vnímá okolní ticho.
Ticho je dobré. Je ho všude plno

tak jako vody. 
Voda je ticho.
Ticho je voda.

V tichu se občas okolo mihne další ryba.
A další.

Ale rybí ticho se nedá zrušit.
Lze ho jen myšlenkou obejmout.

Být s ním.
V tichu.

Být tichem.
Jako ryba.

Jana Pszczólková

Hlava - Ryba



Vždy, když víčka ztěžknou náhle, pro-
mění se chlapec v krále a malá dívka
v princeznu. I tebe tam naleznu v té sno-
vé říši. Jen pozvednu vína číši a podívám
se do nebes. // Zavřu oči. Pohlédnu
vzhůru. A než projdu třikrát duhu jsem
hned jako zázrakem před vysokým majá-
kem. // Kolem něj se ptáci točí. Mají
smutné malé oči. Jeden z nich se přiblíží
a bez velkých potíží poví mi hned lidskou
řečí, že mě zná, a že mi věří. Tajemství
pak prozradil. Mluvil tiše. Něco tajil. //
Prý tam v dálce, v zemi jedné, spatřil vlád-
ce, (zvíře temné), který vládne rukou pev-
nou. Nemazlí se a rve s vervou. Dál mi
ptáček povídal o té jedné, co je tam. Není
to prý žádný klam, kdyby mohl šel by sám
osvobodit princeznu. Tu, kterou v té zemi
naleznu. Za sedmero řekami v hradě,
kde potkani po dvou chodí, nosí šaty, hůl-
ky, bouřky, černé fraky. // Na břehu loď
kotvila, tak jsem se dal do díla. Opravil jí.
Napnul plachty. Přemoh jsem už větší
machry. // Jel jsem ztrestat císaře, který
tropí nepravosti i bez píšťalky krysaře.
Minul jsem už všechny mosty. // Pak
jeden chybný krok uvrhl mne do šatlavy.
Nečekal bych, že ten mlok záludný je
schopen zrady. // Když jsem ukotvil šku-
ner svůj, objevil hned čísi sluj. To mlok
Alois bydlel tam. Pravdu Vám teď poví-
dám. Řek mi, že mě doprovodí. Ani pěš-
ky, ani s lodí nenajde prý nikdo cestu do
království smutku lesku, kde stojí zlý čer-

ný hrad. Řek jsem mu jen: „Máš tu
chlad.“ // Nevěděl jsem, že ten plaz moji
mysl touží zmást. Zavedl mě do hospody,
kde podkopl mi schválně nohy a snaživí
biřici pak, s úsměvem na líci, spoutali mě
řetězem. Před hostinským. Před knězem.
Pan kněz se hned otázal, co jsem pro-
ved, co já vzal. Jeden biřic odpověděl, že
je všechno souhra světel. Jen optický
klam. Ať tu klidně pije dál. // Tak jsem
skončil ve vězení. Smrtka na mě zuby
cení. Mne si ruce. Brousí kosu. Posílá mi
hořkou pusu. // Zatím co ta krásná víla
v černém hradě smutně zpívá, ležím tady
na zemi v tmavém koutě schoulený. //
Pak však cvakla klika cely. Byl jsem trochu
překvapený. Dovnitř vkročil cizí pán. Celý
v černém. Já ho znám! Je to kněz a co
víc, za svou pomoc nechce nic. Mého
druha – mloka zná, prý je to šelma pro-
radná. Pomohl mi z kobky ven. (Byl to
vskutku jenom sen?) Náhle roztáh bílá
křídla. (V jeho pažích skrytá síla.) Uchopil
mě. Nadzvedl. Oheň v duši zažehl. //
Letěli jsme dlouho spolu pod andělskou
perutí. Až jsem křikl: „Tady dolů. Cítím lás-
ky uštknutí.“ // Co se potom všechno sta-
lo nejsem schopen vysvětlit. Vím jen, že
mě dolů táhl velmi silný, krásný cit. //
Ihned padly hradby, zdi. Zbytky zpěvu všu-
de zní. // Tak dvě duše spojily se znovu
v jednu spolu v temnu a dali svůj jas slun-
ce svitu, které září za úsvitu na ty cesty, po
nichž chodí všichni lidé. Zvěř. I sloni. 
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Velmi intimní poezie?
Vždy inteligentní postřehy?
Verše iónských parametrů?

Kdepak!
Velice iednoduché pokusy…

V co doufám?

Těch polibků, co jsem z Tvých rtů vzal…
Sama víš.
Až si přečteš báseň tuto,

stane se z Tebe exekutor
a co jsem vzal, mi zabavíš.

Mám jí věřit?
Věřit znamená mít jistotu,
řekla mi kočka - hinduistka.
Já věřím, že se převtělím.

To se jí věří, když má devět životů.
Já mám jen jeden, necelý…

Jdeme spolu zimní krajinou a 
boříme se do sněhu
Držím Tě pevně za ruku - moc vás není, 
dobře vím.
Sníh je popel andělů, 
kteří si přáli rozprášení…
Do nebe Tě nepustím. 

P. S.: Až to jednou skončí,
roztaješ v mých očích…

To bych rád věděl

To bych rád věděl, jakým zvláštním chvatem
dosáhneš toho, že jsem tak pevně zaklíněn.
Vyoutován, vyloučen, poražený matem.
Vzdávám se, vzdávám, ale Tobě jedině.

A zacházej se mnou jemně, 
ne tak krutě jako slunce zachází… 
Děláš to i pro sebe; část Tebe je ve mně.
Necháš se po kouskách - vždy nahá - vzít.

Náš první bar byl mléčný 

Když nad námi je Mléčná dráha, 
kde svatý Petr stojí u baru -
v létě plodová voda poprchává, 
v zimě sněží vločky Sunaru.

Bůh sní v dívkách, 
které v noci píší básně

Když Tvá ňadra recitují
do tmy verše o lásce,
nejsem z těch, co pochybují
o nejvyšší otázce.

Existuje Bůh? Jasně…
Sní v dívkách, které v noci píší básně.

Josef Rubáš

V. I. P.



O Tvých očích

Mé oči před a po
jsou zrcadlové bludiště, kterým tě provedu.
Listuji slovníkem básnických metafor,
abych se neztratil ve verších pohledů.

„Oči jako zrcadlové bludiště“ - jen
prázdný list;
nikdo jím neprošel, každý se vrátil.
Znovu čtu si, co jsem nikdy neměl číst
a dobře vím, že jsem se ztratil… 

Nejvyšší kurzy oslabují
… nejnižší pudy znova bují,
poddaní mění zvyky za panské.
Se sklenicí sektu oslavují
a myslí si, že pijí šampaňské.

Mluvíš-li, mysli na zobák -
narost ti dříve než jmění.
I když se to říká naopak, 
peníze člověka nezmění.

V řece se rozpustila zima

V řece se rozpustila zima
Ruce břehů drží pamětní knihu
Do které ostře nabroušenou tužkou
Dívky krasobruslí své vzkazy

Jak nás může napadnout
Dát té vodě jméno
Když se známe
Jenom od vidění?

Poslední den jsem spěšně listoval
Teplem rozpadající se knihou
(O)sudé(m) stránky byly nepopsané
Neboť utopení už nic nenapíší…

Kapka ke kapce

Ptám se vás vážně, bez nadsázky -
je polibek kapkou něhy v moři lásky?

Jestli ano, potom pozdě k ránu 
já utopil se v hloubce oceánu.

První noc s Tebou

Opravdu nevím, jestli zítra vstanu, 
až Slunce Měsíc pošle do stínu.
Jako tón v tichu, jako mlha v ránu, 
stejně i já se v Tobě rozplynu. 

Její a můj inzerát

Stojím na životní křižovatce.
Nymfomance - slečna vždy znova chce - 
se právě mého těla zachtělo.

Vyměním duši za tělo!

Básnířka

Kudy chodí, hledá vzletná slova.
Nehledám je, já je cítím.
Každou noc tajně létá,
proplouvá radarovou sítí.

Mé srdce je pouhý okamžik,
i věčnosti času nezbývá.
Ach, smutné, jak smutné.
Ve verších se jí život rozplývá.

Dívá se na mě s pochopením, 
jaké má třeba slunce pro svíčky.
Zatímco já skládám poezii, 
ty si jen píšeš básničky.
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Jen začala nová éra…

Jen začala nová éra,
už zachvívá se osud.
Život to je kariéra,
smrt odkládá kosu.

Náš osud visí na háčku,
na tenkém dlouhém vlasu.
Smrt používá sekačku.
Je konec starých časů.

Re(sus)citace poezie

Ačkoliv dám si tu práci, 
stejně nepřežije.
Vítejte na resuscitaci
slečny poezie.

Stále slečna
Ač nápadníků měla dost
Nekonečná
Nevinnost

Nepřežije, sotva dýchá,
poslední vydechnutí posune zemskou osu...
Uctěte, prosím, minutou ticha
reinkarnaci číslo tisíc dvě stě dvacet osm.

Předvánoční

Ozdobná koule na palmě.
Sníh - písek - pokryl pláže.
Tak se mi zdá, že
k Vánocům jsi dospěla.

Tvé tělo prosí: rozbal mě,
chtivě, něžně, docela.

Když po nocích se v básně přepisuji

Když po nocích se v básně přepisuji
- 1:100 je poměr nevýhodný -
„Z života živůtek“ tu sbírku veršů sluji.
Zavřou mě do blázince nebo do knihovny?

Kdo si dnes půjčí sbírku poezie - 
věčný příběh, který nemá děj?
Půjč si mé rýmy (to bude alergie…)
a už je nikdy nevracej.

Dnes je den vysvědčení

Abys věděla, jak si Tě cením, 
do tmy spěchám se svíčkou, 
napsat jedničku s hvězdičkou -
- na noční nebe vysvědčení.
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Jakub Bělan

Rozpoznáš mě?
Stín

Žíravina vzpomínek 
rozleptala tvůj stín.

Nikoho nepotkáváš;
osvětlených oken je stále méně.

* * *

Zvuk o tisíci patrech;
světlo v dutině sklepa.

Mezi prsty náhle vlhko;
ze stropu se řine úzkost.

To je to slovo.

Dva na jednoho

Ozvěna kroků roztahuje tvoje žábry,
zastavíš svůj pohyb,
abys polkl.

Obraz se trhá:
Tvář vražená do omítky;
zub času hryže prostor.

Plátno mizí:
V ruce se stočily tři prsty;
dva na jednoho.

Světlo zvolna hasne

Letmo;
trhaně.

Muž v černé
po levici;

žena a déšť
mezi zuby.

Jemné poklepání na dřevo;
kamenná podlaha.

Světlo zvolna hasne.

Maso včerejška

V temnotě pod světem
žije slepé zvíře.

Nasedni na jeho vlhký hřbet;
odnese tě po černé řece na místo,
kterým jsi přišel.

Usínáš,
a já se tříštím kdesi dole,
v nitru skály.

A zatím venku - sníh.
Stín
a mrtvé maso včerejška.



Pax iiscum – Sulkov,
Nýřany

Černou můrou se stávala státní závěrečná
zkouška z němčiny pro řadu frekventantů Fi-
lozofické fakulty Univerzity Karlovy, když byl
členem zkušební komise profesor Emil Skála
(1928-2005). Na slovo vzatý germanista se
nesporně řadí k lingvistům typu Emanuela
Václava Mourka a Huga Siebenscheina. O je-
ho znalostech němčiny, jejích nářečních po-
dob, ale i o zvládání jazyka spišských nebo
sedmihradských Němců se vyprávějí legen-
dy. Byl ctěn i neoblíben, obdivován i obáván.
Když ho napadlo zeptat se, jak se německy
řeknou jednotlivé části žebříku (jak vlastně zní
český termín pro „šprinclík“, tedy to, po čem
na žebříku stoupáme? – přece příčel nebo
příčle, a jak nazvat lišty, do nichž jsou příčky
zapřeny? – přece postranice, a teď totéž ně-
mecky…) poděsil dokonale. Za hranicemi
proslul znalostí a analýzou historické němčiny
zaznamenávané v městských knihách, mno-
hé doložil k výkladu historického vývoje svého
milovaného jazyka, k výkladu bilingvismu,
pražské němčiny, česko-německých jazyko-
vých vztahů. Do Líní, svého rodiště, se vracel
o dovolených, do sousedního Sulkova se
před dvěma roky vrátil natrvalo.

Se svým rodištěm – Nýřany – se také ne-
rozloučil Josef Hrách (1938-2003). Básník
zasněného pohledu, tichého hlasu, plaché
gestikulace. Tak se projevoval mezi přáteli,
tak promlouval i ze svých veršů. Ve skrom-
nosti, bez patetických výlevů se zařadil mezi
české básníky. V tvorbě se především vy-
rovnával se svým osudem – těžce nemocné
srdce mu připravilo předčasný důchod.
V reflexích se ani nevracel k podnětům pů-
vodního povolání – technika plzeňských Ško-
dových závodů. Jeho návraty hledaly lidský
pohled i cit. Vzdoroval, zápasil, přemáhal se-
be i nemoc. Názvy jeho sbírek něco napoví-
dají – Hledání živé vody, Abychom zahlédli
slunce, Přerušené sny… Dovedl se statečně
pozdvihnout proti neúctě, devastaci hodnot,
nevůli, neustával v hledání čistého, přátelské-

ho, nevzdával se víry v ně, objevoval i vzpo-
mínky. Také tento zápas dosvědčují tituly Ho-
řela mi krev, Zpětné zrcátko, Ražení cho-
deb… Osud zvítězil.

Na nýřanském hřbitově byla také uložena
urna s ostatky Antonína Brejchy (1915-1995),
profesora plzeňské Konzervatoře. Patří mezi
významné západočeské klavírní virtuózy. Ve
svém repertoáru obsáhl partitury všech vývo-
jových hudebních období.

Viktor Viktora

Nebojte se knihy

Obrazová kniha pro malé děti předškolního
a raně školního věku Už se nebojím tmy z na-
kladatelství Mladá fronta (2007), jejíž autor se
skrývá za bizarním pseudonymem či spíše
šifrou Vhrsti, navazuje po letech na bilder-
buchy malíře Jana Kudláčka a básnířky Mile-
ny Lukešové, v současnosti se řadí k publi-
kacím Petra Nikla a je stejně krásná jako ony,
samozřejmě jinak. 

Kreslířský styl autora akcentuje obrysovou
linii tvarů vymezující plochy plakátově polo-
žených barev, je to styl navazující na tradici
ladovsko-šalamounovské linie výrazu, tema-
ticky soustředěný k akci postav, ale barev-
ností podporující atmosféru situací – takovým
obrázkům malé děti rozumějí a oblibují je,
tematická úspornost kreseb podněcuje jejich
fantazii a motivuje zájem o příběh.

Obrazem i slovem se vypráví o malém
chlapci Štěpánovi, který ze své postýlky v ne-
osvětleném pokoji viděl ohrožující fantastické
bytosti a tmy se bál. Domníváte se, že vypra-
věč podnikl tažení proti dětské fantazii v zá-
jmu racionálně pojaté osvěty a hrdinovi příbě-
hu a s ním i dětskému čtenáři vyvrátil jeho
zpozdilost ve stylu „už jsi dost velký, aby ses
bál tmy a věřil na strašidla“? Ale ne, to by byl
špatný vypravěč. On se ústy své postavy na-
opak dovolává strachu každého, kdo podob-
né pocity zažil, když vypráví o „krvelačných
skřetech“, kteří ho děsili svými kroky na oken-
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ním parapetu: „A vy všichni, co se taky bojíte,
víte, o čem mluvím.“ 

Jak bychom nevěděli! Vždyť romantický
prožitek noci, jen úsporně pronikané stude-
ným svitem měsíce a blikajících hvězd, v níž
je tma fantaskním fenoménem umožňujícím
snít, můžeme mít, až když jsme dospěli ke
zkušenosti, že ten správný estetický zážitek
z emoční vlny strachu se dostaví jen v exis-
tenčním bezpečí. A k této zkušenosti jsme
dospěli právě přes dětské děsy a obavy.
Teprve jako zkušení víme, že strach z tmy
v bezpečí domova je logicky neodůvodněný,
ale podstatný archetypově a esteticky: Tma je
tajemná a ve své tajemnosti může skrývat ne-
bezpečí. Strach z tmy je lidsky přirozený, pro
negativní pocity jsme geneticky, antropolo-
gicky a psychologicky vybaveni a s touto vý-
bavou jsme z pravěkých jeskyní kráčeli
směrem k civilizaci, do bezpečných pokojů a
dětských postýlek v nich. 

Pocity strachu vyvolané hrdinovými před-
stavami jsou obezřetně stupňovány do děsu
hororové účinnosti (autor hrůzostrašnými
motivy a jejich kompozicí potvrzuje, že litera-
tura pro děti nemusí rezignovat ani na žánr
hororu, je-li v ní dobře uplatněn dětský aspekt
textu). Recenzi nesluší, prozrazuje-li čtenáři,
„jak to dopadne“, jen pro starostlivé rodiče je
třeba uvést, že autor zná svého potenciálního
čtenáře či posluchače – zná míru účinku
zobrazeného děsu a hlavně cenu úlevy:
Dobře pracuje s dětskou fantazií, kterou se
mu příběhem o tmě a strachu podařilo rozvi-
nout, ne potlačit, přestože jeho hrdina dospěl
fantastickou cestou za vesmírnou tmou k po-
znání (dostane totiž umělecky rafinovanou
lekci o důležitosti střídání pozemského dne
a noci pro lidský biorytmus) a sebepoznání
(vida, horor jako iniciace) – Už se nebojím
tmy. 

Přestože hlavní roli v knize hraje její vý-
tvarná složka, zvláštní pozornost si zasluhuje
i jazyk vyprávění. Autor předpokládá čtenáře
vnímavého, kterému je možné ukázat češtinu
v její spisovné podobě jako jazyk ve vlastním
slova smyslu knižní. Takovým dnes mezi se-
bou nemluví ani děti, ani dospělí s dětmi. Re-

lativně dlouhá souvětí musejí na své klenbě
unést obrazy děsivých stavů vypravěče,
např.: „Ale velmi dobře jsem věděl, že se mi
to nezdá, že je to skutečné stejně, jak sku-
tečný byl můj strach, ledový pot na mém těle,
zmuchlaná peřina, pod níž jsem se zoufale
snažil ukrýt, stejně jako skopané prostěra-
dlo.“ Je to jazyk, k němuž se může dítě vzta-
hovat jako ke slovesnému tvaru dokonale
uzpůsobenému vytvořit emocionálně nasy-
cený obraz. Autor nezaváhal ani před slovy,
s kterými se dnešní dítě možná poprvé se-
známí až v jeho knize (např. deverbativa ne-
popsatelný, neodbytný); a to je moc dobře,
také proto má dítě knihu číst nebo poslouchat
její předčítání. 

Autor Vhrsti – kreslíř, grafik, spisovatel
v jedné osobě – vytvořil půvabnou knížku,
které dala Mladá fronta i půvabný kabátek –
listy na křídovém papíru jsou všité do pev-
ných omyvatelných desek. Vždyť kniha v dět-
ských rukou musí něco vydržet. Jsem pře-
svědčena, že v této si čtenáři budou listovat
i po čtenářské premiéře. 

Ladislava Lederbuchová
(Napsáno také pro čtvrtletník Ladění)

Prima počtení 
i pro svatební noci

Zdá se, že brumovické nakladatelství Car-
pe diem (kdo netuší, kde leží Brumovice,
nechť zví, že na Moravě) se stává jakousi star-
tovací vydavatelskou plochou pro plzeňské
autory! Vždyť nejprve tam Lubomír Mikisek
uveřejnil knížku básní a próz Přání, potom se
týž autor spojil s Jiřím Ulrichem a Milanem
Čechurou a vydali povídkovou sbírku Duhová
kulička – a pak už došlo na Milana Čechuru
a na jeho samostatnou knihu Rodinčení.
Nutno povědět, že už bylo na čase!

Čechura sice není žádný literární začáteč-
ník, leč kromě podílu na Duhové kuličce a na
dalších klubových tiscích doposud nevydal
vlastní knížku. Ano, v Ason-klubu mu vyšly
milé miniatury, vyhrál v roce 2004 humoristic-
kou soutěž Kašpar roku, může se honosit
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i plzeňským Literárním deštníkem, který ho
chrání před nepohodou od podzimu 2006,
a v Plži mu vycházejí povídky rozmanitého
ražení, od thrillerů po komorní antiutopie, ale
nic víc. Teprve teď, pěkných pár let po pade-
sátce, přišel prozaik se svým knižním debu-
tem. Skutečně už bylo na čase!

Ti, kdo trochu znali autorovy texty, nepo-
chybovali o tom, že Čechura má kromobyčej-
ný smysl pro humor, a to i pro humor melan-
cholický a nostalgický. Když však nyní vydal
Rodinčení, vyrazil tím věciznalé i věcineznalé
literární kritice jakoby pero z ruky: o ničem
jiném se totiž kritikům nepíše hůř než o hu-
moristické literatuře a vůbec nejhůř se píše
o dobré humoristické literatuře! Nuže, nikoli
žel, ale naštěstí to je zrovna případ Čechuro-
va Rodinčení, tohoto nepilovsky laskavého
a horníčkovsky duchaplně vtipného minicyklu
příběhů o takové normální české rodince,
kde jsou všichni tak nějak normálně rádi, ba
šťastni, protože prostě drží spolu, i když po-
řád držet spolu, to jim dá jako každé jiné nor-
mální rodince setsakramentskou práci. Aby
tomu uvěřili i čtenáři, musel Čechura ukázat,
co umí: s maximální věrohodností naskicovat
vstupní i všechny následující rodinné situace
(jde o manželský pár s dvěma dospívajícím
dětmi), vedle situačního humoru vyváženě
nadávkovat i humor psychologický, to zna-
mená umět zachytit jednotlivé postavy (které
tu vystupují v komických, ale zejména v dů-
věrně známých a lidsky přesvědčivých par-
tech) v přirozeném reliéfu: tak, aby pobavily,
ale nejitřily bránici, aby rozjasnily mysl, ale
nevybízely k bujarému chichotání. Jde však
o čaromocnou humoristickou literaturu, a pro-
to u Čechurových čtenářů dochází k tomu
i onomu. Smějí se i ti, kdo nic podobného
nezažili, neboť vše je tu napsáno tak pře-
svědčivě, že se smát (ale třeba i dojmout) mů-
že i ten, kdo nemá tušení, co obnáší takové
soudržné rodinčení...

Ta Čechurova rodinka, žijící obyčejnými
pošetilostmi i všednodenními starostmi, jistě-
že nezdomácněla na stránkách knihy kvůli
tomu, aby vyvolávala dojem nějaké idylky ne-
bo selanky: možná právě naopak. Přesto to je

kniha, kterou by měli znát i páry nastávajících
partnerů a ve které by si měli a mohli klidně
číst bez nadsázky i o svatební noci: ne aby
odkládali náležité radosti, ale aby se při četbě
přelíbezně poučili, co krásně lidsky hřejivého
je může tak za patnáct let potkat, pokud...
Pokud budou i coby dospělí rodičové schop-
ni podobného „rodinčení“. A pokud nikoli
a pokud pak budou marně hledat útěchu,
nezbude jim než doufat, že zase nějaký Če-
chura napíše nějaké stejně hřejivé a půvabné
Rodinčení...

Ještěže Milan Čechura nenapsal těchto
kouzelných příběhů z rodinné současnosti
víc, to by už z něho byl Pan Humoristický Ro-
manopisec a v Ústí nad Labem by mu jednou
postavili pomník jako velkému literárnímu
rodákovi. Takhle nás ale nanejvýš příjemně
navnadil na to, co vydá příště. Leč jak to ne-
bude tak člověčensky nápadité jako Rodin-
čení, kritika si na něm pěkně smlsne, protože
má také smysl pro humor. Dokonce i pro ten
černý...

Vladimír Novotný

Jan Drnek – poslední 
recesista a mystifikátor?

Knihu Poslední recesista a Tma – Jana
Akély Drnka vydalo v létě 2007 občanské
sdružení Street ve spolupráci s o. s. Avalon.
Podtitul Poslední trampský román je, doufej-
me, jen nadsázkou. Někteří znalci trampské
literatury dílo hodnotí jako „nejlepší prózu,
která prošla trampskou historií a vůbec nej-
lepší generační román“. Příběh plzeňské
I. ornitologické letecké perutě je poetický,
křehký, ale zároveň syrový a drsný. Zmíněné
esence jsou zde mistrovsky namíchány.
Plzeňský spisovatel Jan Drnek použil pro
hlavní postavy příběhu jména a přezdívky
notoricky známých hrdinů Foglarových Rych-
lých šípů, právě pro to, co jména symbolizo-
vala několika generacím skautů, trampů a ro-
verů, jimž především je román určen. Zdůraz-
ňuje kontrast v myšlení lidí, kteří ve svém dív-
čím a chlapeckém věku příběhy Rychlých
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šípů žili, přejímali jejich mravní poselství,
zatímco později, v konfrontaci ideálů s každo-
denní realitou selhávali, přijímali kompromisy,
ztráceli a nacházeli. V pozadí děje lze vnímat
atmosféru druhé poloviny normalizační éry,
její historické atributy a pocity jednotlivců.
Příběhy „Peruťáků“ v každém čtenáři zcela
jistě vyvolají vnitřní rezonanci s tím, co sám
v životě či v této době prožil. Kniha vyšla po-
prvé v samizdatu v roce 1988. (Ukázka z ní
vyšla v Plži č. 12/2007)

Jan Drnek – Akéla (nar. 1960) byl v letech
1974-1979 členem plzeňského roverského
kmene Žlutá střela, skrytého pod hlavičkou
turistického kroužku při plzeňských učňov-
ských internátech Škodovky, a v letech
1986-1990 vedl jako vychovatel učňovské
mládeže chlapecký oddíl. Nyní se stará
o resocializační programy se skupinami mla-
distvých pachatelů trestných činů, jejichž
podstatnou část představují celovíkendové
akce v terénu (i v drsných zimních podmín-
kách). V roce 2001 získal v trampské literární
soutěží Trapsavec nejvyšší cenu Zlatého Tra-
psavce.

Do roku 1989 Jan Drnek publikoval v sa-
mizdatu. První oficiálně vydanou knihou byla
Ideal army blues, která vyšla v Západočes-
kém nakladatelství v Plzni v roce 1991. Dru-
hou, „křesťansko-trampskou“ detektivku Bu-
rani, předloni vydal v nakladatelství Fontána v
Olomouci. 

V říjnu 2007 pak zpřístupnilo nakladatelství
Naše vojsko jeho vojensko-historickou mysti-
fikaci na téma Mnichov 1938 – Žáby v mlíku,
na rok 2008 chystá nakladatelství Akcent
Třebíč další autorovu historickou mystifikaci
Druhý dech habsburské monarchie.

Petr Náhlík

O klatovském šumavění

Zase to můžeme s radostí opakovat: opět
uplynul další rok a je záhodno se zadosti-
učiněním konstatovat, že klatovská soutěž

Literární Šumava trvá dál, pořádá se dál a s ní
žije dál i jedna záviděníhodná kulturní tradice
západočeského regionu. Podobně jako v mi-
nulosti rovněž loňský XVII. ročník Literární
Šumavy měl celorepublikový charakter.

Něco nového ale bývá pokaždé a ani Lite-
rární Šumava nemůže být výjimkou: stejně ja-
ko předloni se tradiční prosincové vyhlašo-
vání výsledků předsunulo už na půli října,
snad aby putování do Klatov bylo schůdnější.
Leč skoro zgruntu se proměnilo složení poro-
ty: po letech věrných služeb ukončili své
účinkování mj. Alena Zemančíková (známe ji
i jako moudrou plží fejetonistku) a prozaik
Ondřej Vaculík (mj. též laureát Ceny Bohu-
mila Polana) – a novými členy se stali jednak
dlouholetý starosta klatovský Karel Mráz, jed-
nak redaktorka plzeňského rozhlasu Petra
Kunová, oba ostatně spjatí s Pedagogickou
fakultou ZČU: jeden svého času jako peda-
gog, druhá ještě nedávno jako studentka.
A největší překvapení čekalo nebo číhalo ta-
ké na porotu jako celek: doplnil ji básník Petr
Skarlant, nyní ryzí Poloklatovák.

V Klatovech prý vše proběhlo náramně
dobře, tak jak to na Literární Šumavě bývá
zvykem, nedopadlo to však předtím na za-
sedání poroty nijak dobře pro Západočechy.
Zůstala jim sice v držení Zvláštní cena za pří-
spěvek o Šumavě (gratulujeme Vlastě Zavadi-
lové, sokolici plzeňské) i Cena Františka
Pravdy, tj. cena Českého rozhlasu Plzeň, kte-
rou tím pověřená Petra Kunová přiřkla zkuše-
nému klatovskému knihovníkovi Miroslavu
Sulanovi, též autorovi Plže – ale jinak? Jinak
pamatujeme lepší časy! Ve všech kategoriích
triumfovali autorky a autoři z Prahy, do Prahy
putovala i další ocenění. Vítězné texty díky
obětavým pořadatelům a organizátorům
z Městské knihovny Klatovy promptně vyšly
ve sborníku vyhodnocených prací, v němž
najdeme i výtečnou prózu Jaromíra Komorou-
se (žel až s bronzovým oceněním). Na letitou
tradici úspěšných plzeňských básnířek z Li-
terární Šumavy loni navázala jedině Jana
Pszczólková, jejíž dvě básně (taktéž jen
„bronzové“) v lednovém Plži uveřejňujeme. 

Vladimír Novotný
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Leden 2008Kruh přátel knižní kultury

9. 1. - 19.00

Rok bez února
autorský večer Jana Sojky a prezentace jeho nové knihy
uvádí Vladimír Novotný
hudba David a Jan Brabcovi

16. 1. - 19.00

Černá sanitka
autora Petra Janečka uvádí Jiří Hlobil 

30. 1. - 19.00

Sázka
nakladatelství Koniáš představuje svoji publikaci a jejího autora Jiřího Frantu
uvádí Miroslav Morávek

Pozvání Knihovny města Plzně:

15. 1. - 17.00

Apollón a múzy
výběr z děl autorů: Homér, Hésiodos, Vergilius, Ovidius,  sbírka Anakreonteí, 
básníci Antologie Palatínské - Theognis, Theokritos, Eurípidés - Tibullus
účinkují: Gabriela Filippi, Máša Málková a Milan Friedl (přednes) 
a Vojtěch Esterle (varhany)

Připravujeme na únor:

6. 2. - 19.00

Ceny Plže 2007

Na pořady KPKK je vstup volný. Do Polanovy síně je bezbariérový přístup.
Programy KPKK jsou realizovány za finanční podpory Města Plzně.

Kruh přátel knižní kultury
vás zve do Polanovy síně Knihovny města Plzně 
(B. Smetany 13 - 2. patro)
na své pravidelné večerní pořady
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Noví autoři Plže:

Lucie Altmanová – narozena 1990 v Plzni, 
studentka Církevního gymnázia v Plzni, kde i žije 

Jakub Bělan – narozen 1981 ve Starém Plzenci,
kde žije, po maturitě studoval filologické obory
na ZČU v Plzni

Jana Pszczólková – narozena 1973, pracuje jako
učitelka, žije v Plzni

Josef Rubáš – narozen 1982 v Plzni, absolvoval zde
Právnickou fakultu, zde žije i v právnické profesi pracuje 

Vít Slíva – narozen 1951 v Hradci u Opavy, vystu-
doval češtinu a latinu na FF UJEP, dlouhá léta učil
v Brně-Králově Poli, nyní působí na Opavsku. Autor
řady básnických sbírek, mj. Bubnování na sudy
(2002), Rodný hrob (2004) a Boudní muzika (2005)

Zdeněk Šmíd – narozen 1937 ve Kdyni, v Plzni 
vystudoval češtinu a ruštinu, učil na Domažlicku 
a zejména v Karlových Varech. Od 1999 žije v Praze.
Z jeho knih připomeňme alespoň rodovou ságu
Cejch (1992), povídky Lesk a bída Čekání (2002)
nebo novější lyrickou prózu Otava (2006)

V příštím Plži mj. čtěte:

K Ceně Bohumila Polana

Poezii Romana Knížete

Povídky Markéty Čekanové a Davida Charváta

Texty Davida Brabce a Ondřeje Sloupa v rubrice Mladý Západ


