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Na začátku února, kdy vyjde druhé letošní
číslo Plže, už budeme vědět, kdo získal ceny
a čestná uznání našeho časopisu za rok
2007, zevrubnější informaci o této slavnostní
záležitosti však zařadíme až do čísla březno-
vého a v něm také všem laureátům s radostí
poblahopřejeme. Prozatím se ale potýkáme
s praktickými problémy: žel Plž může mít od
letošního roku chronické problémy s distri-
bucí, které se mu doposud vyhýbaly. O to víc
se však snažíme, abychom byli zase dostup-
ní – to znamená i daleko od Plzně – na we-
bové adrese www.kmp.plzen-city.cz...

Jak už jsme psali, prestižní Cenu Bohumila
Polana loni v listopadu získal mladý plzeňský
pedagog a divadelník Jan Sojka, který se
může pochlubit už dvěma čestnými uznáními
Plže za poezii, paralelně však píše i prózu.
Také proto laureáta Polanovy ceny představu-
jeme ukázkou z rukopisu jeho třetí, chystané
prozaické knížky Spálený srpen – a píšeme
též o těch předchozích. Sojka je dlouholetou
oporou plzeňského Antidivadla – a v tomto
čísle Plže uveřejňujeme i příspěvky dalších
Antidivadelníků, poznovu Davida Charváta
a vůbec poprvé Davida Brabce.

Jan Sojka zvítězil, ale i Romana Knížete
můžeme pokládat za knížete plzeňské poezie
a s potěšením uveřejňujeme jeho nové verše.
Ze čtyřdílného povídkového cyklu všestranné
Markéty Čekanové o Míťovi a Arleně v tomto
čísle otiskujeme aspoň vstupní dvě části, za-
citýřujeme si s Jaromírem Komorousem, dá-
váme prostor k malému básnickému debutu
Karlu Kohoutovi a v době vydání budou určitě
ještě aktuální satirické postřehy Václava Čer-
nohouse. S Lubošem Vinšem si opět zamedi-
tujeme o putování, v sedmém ročníku Plže už
však bohužel nedojde na jinou rubriku o toul-
kách s perem, totiž na vlastivědná starožitná
zastavení Ilony Gruberové: v době dohledné
bude autorka mít čas pouze na staré Římany
a na Listy Ason-klubu. Na cesty však máme
„vhrsti“ i kom(i)x! Nezapomínáme ani na re-
cenze knih západočeských autorů, těšíme se
na jaro – a věříme, že se nenaplní verše Jo-
sefa Hrubého z jeho nové sbírky Miláček
Arcimboldo, podle nichž „na lyriku/ spadne
strop...“

Vladimír Novotný
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Poezie –
kněžno trůnící,
těžkými kládami do těžkých gongů!
Trubte!
Na křídlech rarohů, za tebou…
Kněžko tajemství,
jsi východ slunce na moři,
jsi jasan před stětím,
mlčení  šesti tisíc děvčátek,
včera obřezaných.
Jsi zamilovaná řádová sestra,
jsi hrůzné divadlo,
na němž pár předávkovaný afrodisiaky,
předvádí v síni svou agonii.

Od exercicií, krok k exorcismu,
od exorcismu, krok k mučení –
k exkulpaci stále daleko.

Viděl jsem královské listiny,
viděl jsem Nobelovu cenu Wałęsovu,
viděl jsem potvrzení
o smrti Maximiliana  Kolbeho,
konečně, viděl jsem
náhrobek Norwidův na Wawelu,
poklekám před krví prosáklou zemí…
Tak jdeme, jdeme,
popohání mne fašistoidní kněz,
lidi jsou unaveni!

Možná, že tento střevíc,
tento cop,
patřil Klaře Goldstein,
možná, že i mlýnek na maso s sebou vzala.
Pěkně vás to všechny semlelo.
Všechny, až na jednu –
ta bude svědčit.

…

Probudila mne matka:
Jestli chceš stihnout konec světa,
rychle se oblec a pojď!
To řekla a zabouchla za sebou dveře.
Dohoním tě, křiknul jsem.
Rozespalý jsem se opláchl, oblékl,
zabouchnul za sebou dveře.

Pršelo, mžilo, nade mnou mraky,
jak vytrhány z papundeklu,
slunce zapadalo, ale prosvítalo jen těžko.
Auta jedním směrem, i druhým,
osobní i kamiony,
transportéry vezoucí rakety,
vše se sunulo, jen tramvaj nikde.
Náhle, vynořil se měsíc, jak Vodník z Rusalky
a hned za ním –
Merkur, Venuše, Mars,
ostatní planety,
i Zemi jsem viděl, jako novou.
V zástupu za sebou, řetězově,
putovaly planety za měsícem rychle k západu. 

Vtom tramvaj, prosvištěla, prázdná,
vůbec nezastavila.
Hned na to druhá, plná lidí,
prosvištěla taky.
Třetí, zase prázdná, mi přibrzdila,
naskočil jsem, nikde nestavěla.
Tady mi zastavte, hrnul jsem se k řidiči,
tam ale, přidrátován, kostlivec,
velmi se usmíval…
Pochopil jsem,
že konečná může být kdekoli,
nebo, že –
budeme jezdit donekonečna.
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…

Kdybys tu teď byla,
najdeš mne, rozšklebeného lva,
najdeš mne, jak u postele klečím,
zapisuji,
co mi vesmír do hlavy hude.

Samota, jako když vzpomínám 
na smažená játra,

a venku prší.
Samota, jako když najdu kolečko 

naložené kvítím,
kolečko z koloběžky –
a ono mi připomíná dávnou nevědomost,
s níž přežiješ leccos.
Samota, jako když traviny ve větru ukazují,
kam jít, a ty jdeš,
až dojdeš ke hřbitovu.
Samota, jako mýtina v lese,
kde mohlo by se dít
divadlo, o kterém nemáš zdání,
samota, jako když pod tebou padne kůň –
a už nevstane.
Samota staré sborové zpěvačky,
která se tak dlouho připravovala 

na sólovou dráhu,
až se krápníky počaly dotýkat země,
až se spojily stalagmity se stalaktity.

A přijedeš, ty, cos mi nalévala čaj,
přijedeš, bílá,
zavěsím sáňky za tvé saně
a pojedem –
za otcem,
za tichým Amundsenem,
za hluchým Beethovenem,
za bledým Chopinem…

Pojedem!

…

Temné hory líbající se s bílými mraky…
Soustředěné oči trubačů,
křišťálový vzduch –
kdysi jsme si řekli, že tam pojedeme.

Falešné tyrkysy a korály –
snědá šlapko s rudým pasákem
jak ty k tomu přijdeš?
Kéž bych ti voněl, až tam budu.
Barevné květiny po cestě – pryč,
nikde květina, nikde keř,
všude blbí, zelení důstojníci.
Louče pryč, 
elektřina, 
jinak – zničení.

Při výslechu,
při vymývání mozků –
přítomní tlumočníci.

Zničení.
Elektřina, louče pryč,
všude zelení, blbí důstojníci,
nikde keř, nikde květina –
Až tam budu, kéž bych ti voněl.
Jak ty k tomu přijdeš,
snědá šlapko s rudým pasákem?
Korály a tyrkysy – 
falešné.

Opona nahoře,
horstvo shlíží
na sklizeň ječmene.
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4Cena Bohumila Polana

Prázdný byt mě vtáhl do své nehluč-
nosti. Jako bych vstoupil do muzea ticha.
Hluk z ulice sem nedosáhl a většina věcí,
všedních, leč delší dobu nepoužívaných,
na sebe vzala podobu exponátů. Místo
vstupného jsem do porcelánové mističky
upustil svazek klíčů. Cinknutí se rozletě-
lo předsíní a rozpustilo ve známém
ovzduší. Výsada jediného návštěvníka mi
dovolila dotýkat se všech předmětů.
Prázdný věšák se lžící na boty, na pře-
zouvání štokrle a šamrle po babičce, sta-
ré pohlednice zastrčené za zrcadlem.
Tentýž Řím s Koloseem, tatáž Paříž
s Eiffelovkou, totéž Monako s nejapným
úsměvem prince a tytéž Letiny s pionýr-
ským táborem, jediný můj příspěvek ve
sbírce z otcových cest.

Pod zrcadlem stále otcův hřeben vedle
matčiných, na botníku váza bez vody
a květin, historická hrací skříňka, která
nehraje od doby, kdy jsem si s ní jako
pětiletý hrál, dále ošatka s kaštany a vel-
kou mušlí a konečně trhačka s propiska-
mi na vzkazy. Zbylo jen několik čistých
listů, popsané matka vytrhala. Na zdi mě
znovu zaujaly postavičky z Ladových re-
produkcí v běhu ročních období. Zato
zarámované rodinné fotografie zmizely,
což máma plánovala několik let. Místo
nich oblažovala mysl příchozích krásná
místa Šumavy. Černé jezero, Čertovo je-
zero, jezero Laka, pohled na Srní v létě,
pohled na Srní v zimě, pláně Horské Kvil-
dy a kamenitá Vydra s podzimním listím.

Hned po příchodu, abych nezapo-
mněl, jsem napojil fíkus, rododendron,
tchýnin jazyk, azalku, dracaenu, země-
dým, potměchuť a všedobr. Názvy květin
nosím v paměti od klučičích let. Ne že

bych se o to snažil, avšak slýchával jsem
je doma až příliš často. Ovšem přiřadit
jména konkrétním rostlinám zůstalo do-
dnes nad mé schopnosti. Navíc není
zdaleka jisté, že tolik druhů skutečně
obývá matčin byt.

Následující chvíle jsem věnoval sobě.
Vykoupal jsem se a nasytil jednou z kon-
zerv na horší časy, konkrétně trenčian-
skými párky s fazuľou. Pak jsem se s ká-
vou uvelebil v obýváku. Slunce osvětlo-
valo koberec a zvýraznilo vyšlapanou,
zřetelně tmavší cestičku, která po léta
spojuje pokoj s předsíní a kuchyní. Vůně
místnosti připomínala mámu a vše, co je
s ní spojené. Prostoupen klidem jsem se
opřel, mírně zaklonil hlavu a usmíval se
uprostřed matčina soukromého vesmíru
sám sobě pro radost. Tikot hodin, roze-
čtené knihy na stole, šití v křesle, domácí
pantofle pod ním a moje a otcova foto-
grafie na poličce hned vedle několika cí-
nových vojáčků.

Ticho mé matky jsem objevil poměrně
pozdě. Samozřejmě, znal jsem ho již del-
ší dobu, ovšem nevšímal jsem si jej. Ne-
byl důvod brát ho v potaz. Když jsem
dospíval a začal vnímat okolí, už tu dávno
bylo, ale přebilo jej mnoho jiných, no-
vých skutečností, jež poutaly mou pozor-
nost. Matčina tichost byla odsunuta do
pozadí. Až nyní, kdy se považuji za odol-
nějšího vůči veškerému hluku a rušivým
prvkům, pociťuji přítomnost neviditelné
hmoty, která matku obstupuje, když mlčí.
Dokonce i teď, když zde není. Protéká
mnou matčina rozvaha a tichost, když
prochází pokoji, bere do rukou obyčejné
předměty, používá je a přemisťuje. Věci
jako hrnky, talíře, příbory, závěsy, dveře,

Jan Sojka

Spálený srpen (ukázka)



noviny, knihy, zásuvky, koberce vydávají
rozličné zvuky, avšak samotná osoba
matky je naprosto nehlučná. Pohybuje
se zcela lidsky, přesto jaksi šetrně a tiše.

Podle slov klasika existuje mnoho hlu-
ků, ale jen jedno ticho. Drze si troufám
tvrdit, že jde o omyl. Ticho stejně jako
vzduch není vidět a stejně tak oplývá
mnoha rozličnými příchutěmi. Jinak chut-
ná v lese, jinak v kostele, jinak v pokoji
uprostřed noci a jinak na hřbitově v pravé
poledne. Jinak vnímáme ticho před pří-
chodem a jinak po odchodu blízkého
člověka. A co teprve ticho, které nasta-
ne, když není co říct? Nadto jsem pře-
svědčen, že kdyby z hrobů povstali
všichni vojevůdci, potvrdili by, že jinak zní
ticho před bojem a jinak po boji. Ticho je
průhledná nádoba, do níž čas od času
sklouzávají naše duše. Nádoba, která se
shání stále obtížněji.

Ticho je krásné, ovšem je-li ho přes-
příliš, začne tlačit do ušních bubínků.
Vstal jsem a v gauči zapraskalo. Otevřel
jsem bar, ten lehce vrzl, odzátkoval slivo-
vici a víčko zaskřípalo. Alkohol při nalé-
vání zabublal, bar při zavírání opět zavrzal
a docvakl, sklenka při pokládání ťukla
o desku stolu. Po minimalistické přede-
hře jsem si pustil jednu z otcových rarit,
vinilovou desku Blue Öyster Cult.

Deska dohrála a v hlavě mi zněla slivo-
vice. Zkusil jsem zavolat Magdě. Nedo-
stupná. Zato bar byl po ruce. Slivovici
jsem vyměnil za červené víno a desku
obrátil. Změna je život. Dne stejně jako
vína ubývalo a jeden by neřekl, jak je
jednoduché připravit sám sobě zábavný
program. 

Dopil jsem a ustlal si rovnou na gauči.
Poprvé budu v bytě rodičů nocovat bez
nich. Nadlehčen alkoholem a obtěžkán
na mysli vyhlížím ve tmě spánek. Někdy
se bojím, co bude, až usnu. Tuším, že

s bezvládností těla mohou přijít zákeřné
sny. Nelze být pořád unavený či spoko-
jeně opilý, aby se mi dostalo klidného
spánku. Scénáře neblahých snů se ne-
ustále opakují. Jsem kýmsi pronásledo-
ván a nemohu se odlepit od země, v lep-
ším případě jen těžce zvedám nohy a po-
malu se posouvám vpřed. Instinktivně
hledám známá místa, abych se ukryl, ale
ta se mi před očima buď mění v neznámé
končiny, nebo i přes můj úprk směrem
k nim zůstávají ve stále stejné vzdálenos-
ti. Mnohem zákeřnější jsou však sny, kdy
se propadám do neznáma v šílené zá-
vrati, nebo jsem naopak někde uvězněn,
nedokážu se nedostatkem prostoru po-
hnout a mé volání nikdo neslyší.

Kéž by platilo, že si před spaním pře-
čtu něco z Leonarda a ve snech budu
létat jako orel, nebo si prostuduji několik
kapitol z doby Bonapartovy a budu to já,
kdo se vyvaruje jeho chyb a kdo v čele
neporazitelného vojska dobude hrdé
Rusko. Kéž by platilo, že si před spaním
představím své idoly z dětství a během
jediné noci vstřelím na mistrovství světa
třináct branek jako Just Fontaine nebo
po vzoru Charlese Bronsona s harmo-
nikou v ústech pošlu ke všem čertům lot-
ry z celého Divokého západu. Jenže koře-
ny snů leží příliš hluboko, než abychom se
mohli nachystat, kde a jakou mízu nasají.

Dokud žijeme, začíná každý den stej-
ně. Probuzením. Každé ráno startuje jed-
nodenní život a my si do něj přinášíme
vzpomínky z těch minulých. Posadil jsem
se na okraj pohovky a držel si těžkou hla-
vu. Kam se poděla příchuť včerejšího
dne? Vše, čeho jsem se dotýkal, je na
svém místě, avšak všechny věci působí
po ránu nejistě, ba rozpačitě. Zřejmě si
odvykly na mou přítomnost a dosud ne-
přivykly nepřítomnosti matky.
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K snídani jsem si dopřál čaj a jedno z alb
fotografií, jejichž místo je odedávna vyhra-
zeno v kuchyňské sedačce. Listoval jsem
stránkami bez hlubšího zájmu. Známé
snímky jsem si jen letmo připomínal a myš-
lenky mě táhly k úvahám o zpáteční cestě.
Zaujal mě jen černobílý snímek se zoubko-
vanými okraji na samém konci alba. Nebyl
ani přilepený na stránku, jen volně vložený.
Nevzpomínám si, že bych jej někdy viděl.
Muž v obleku stojící u venkovského sta-
vení mi byl až nápadně podobný. Jak po-
stavou, tak v obličeji. No co, jsem tuctový
chlap, kterých běhalo a běhá po světě
spousty. Sklidil jsem fotky zpět a portrét
neznámého nechal na vrchu.

K návratu jsem zvolil opět autobus.
Jelikož mě kasíroval stejný řidič, usadil
jsem se na totožné místo. Mezi poslední-
mi nastoupila i žena, která měla tu čest
strávit většinu předchozí cesty na seda-
dle vedle mě. Tentokrát necestovala
sama, ale v mužském doprovodu. Sedli
si úplně dopředu, a když mě kráska
zahlédla, pošeptala něco svému spolu-

cestujícímu. Ten po mě hodil očima
a ušklíbl se. Není nad popularitu.

Vrátil jsem se tam, kde bych měl být
doma. Odmykal jsem však bez jakého-
koli pocitu navrátilce. V místnosti tápalo
ticho. Ale jiné, než mě vítalo v matčině
bytě. Tohle bylo hubené a skrz naskrz
průhledné. Sotva se drželo na nohou.
Sedl jsem si a čekal. Myšlenky týkající se
dějů příštích nepřicházely. Naopak pře-
vládaly pochyby o smyslu mého stěho-
vání. Cítil jsem se u sebe jako u cizích.
Pochyby se proměnily v prázdno. Ne-
vstřícné prázdno a lhostejné ticho, sou-
rozenci vzešlí z dávného incestu. 

Naštěstí se objevil Venca. Ledabyle
zaklepal, vešel a spustil. Ožrat se a zmi-
zet není prý žádné hrdinství, kde jsem
jako ty dva dny byl, že není žádný
poslíček, aby mi tahal okurky od Brzdy,
které jsem nechal v hospodě a které mi
postavil na linku. Spílal mi, ale bylo pa-
trné, že to tak nemyslí.

„Mám žízeň,“ zakončil kázání, „neza-
jdeš se mnou?“
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Únor! Vzít kalamář a vzlykat, napsal
kdysi slavný ruský básník Boris Paster-
nak. Ale nikterak se přitom nestaral,
o který únor kráčí a zdali vůbec svou
tělesnou bytostí dlíme vskutku v únoru
nebo v některém jiném měsíci z ročního
kalendářního tuctu. Šlo mu totiž přede-
vším o fenomén února s celým klubkem
asociací s tím spojených, o prstenec
souvislostí, které se s tímto nejednou až
mimočasovým pojmenováním mohou

spojovat. A také o zvláštní postavení úno-
ra mezi ostatními měsíci: Praví se přece,
že v únoru vše končí a vše začíná, jako-
by navzdory času i prostoru, jakoby na-
vzdory jejich člověčím protagonistům...

Autor prózy Rok bez února (původně
nazvané Tři tváře února), plzeňský literát a
divadelník Jan Sojka, dozajista nemá
s moskevským Borisem Pasternakem
mnoho společného, nerozmlouval v mlá-
dí s Tolstým nebo s Rilkem, nestudoval

Šalmaj

Vladimír Novotný

Živě o světě, v němž žijeme



novokantovce ani nezakládal kubofutu-
rismus. Jeho svět spisovatele prožívají-
cího si svá Kristova léta je jiný, nevychází
z víry v mytická souznění a z důrazu na
ně, neprahne po nich a nevyhledává je:
vždyť jeho blízká a určitá setkání jsou jina-
čího druhu. Právě tak zcela odlišné je
i Sojkovo pojetí měsíce února jako ve-
skrze konkrétního, až hmatatelně přítom-
ného časového údobí (a zároveň též
časoprostoru) – čili i času pozdního mlá-
dí neboli rané dospělosti. Jeho scény ge-
neračního neklidu, případně domnělého
poklidu, věru netíhnou k ničemu olbří-
mímu, nesměřují k vysokým kategoriím
našeho životaběhu jako básnické i pro-
zaické subjekty u zmíněného Pasternaka.

Zájem o nejrůznější fenomény přítom-
ného světa se ale u Sojky projevuje stej-
ně úporně a stejně naléhavě jako u rus-
kého génia 20. století, zůstaneme-li i na-
dále u tohoto srovnání. Pokud však Boris
Pasternak neustále odkazuje až přísahá
na symbolický svět dějící se ve výšinách
nad pozemskou skutečností, plzeňský
prozaik, odchovaný postmoderní literární
situací v českých zemích na přelomu
dvou tisíciletí, se naopak přímo hrouží do
současnosti nejsoučasnější, do onoho
všehomíra, kde žijeme a kde prožíváme
všechny nejživotnější chvíle či události
našeho života. A tenhle svět sdílí se vše-
mi jeho fenomény nikoli náhodou i v ča-
soprostoru února, v onom měsíci, kdy
stejně jako v životě nebo s ještě větší
intenzitou pořád něco končí nebo něco
začíná, v měsíci, který se může nepřetr-
žitě vykazovat několika proměnlivými
a proměňujícími se tvářemi životní a ze-
jména citové skutečnosti. Čili třeba – jak
to stvrzuje kompozice jeho prózy – i tře-
mi tvářemi února.

Sojkův Rok bez února (Paseka 2007)
v mnoha směrech navazuje na jeho pro-

zaickou prvotinu Podzimní lidé (Votobia
2006) a záhy prozrazuje, že jde o další
lyrickou prózu básníkovu, případně
o text, pro nějž je charakteristická ne-
malá frekvence výrazně lyrizovaných
pasáží. Nicméně autor nesepsal ani
milostnou novelu, ani rutinní generační
svědectví; není také nijak zahleděn do
svého já ani se neprojektuje do svého
alter ega, pouze má za to, že jediný způ-
sob, jak prostřednictvím díla literárního
vyslovit filosofii života a soudobou hierar-
chii elementárních člověčích hodnot, je
snažit se vyjít z vlastních zkušeností,
z mnohotvárných reálií vlastní existence
– aniž by došlo k jejich nepřirozenému
povyšování do transcendentálních po-
loh, někdy velice působivých, právě tak
však leckdy nepříliš přesvědčivých.

U generačních rozprav o životě, neboť
právě takto můžeme ze žánrového hle-
diska autorovu prózu pojmenovat, zpra-
vidla hrozívá, že spisovatelův pohled bu-
de poněkud krátkozrace, ne-li naprosto
nevidomě ztotožňován (kritikou, čtená-
ři...) s viděním a zřením hlavního prota-
gonisty, resp. že charakter zobrazované
society bude identifikován s vypravěčo-
vým vhledem do daného stavu věcí. Pro-
to by se mohlo zdát, že alfou i omegou
Sojkova psaní je „obyčejnost popisova-
ného“, jak měl za to například moravský
kritik Jakub Grombíř, jedná se však
o zjevné nedorozumění: obě autorovy
první prózy naopak cílevědomě pojedná-
vají o obyčejnosti popisovaného – a toto
téma je u něho (již v Podzimních lidech
a ještě zřetelněji v Roku bez února) na-
zíráno z potřebného odstupu. Pouze se
tato autorská distance nedává přespříliš
okatě na odiv a nezdůrazňuje se tu tolik
vehementně vědomí a poznání, že se bě-
hem vyprávění sice vpravdě může toliko
vycházet z povrchu jevů, ale je zapotřebí
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současně směřovat k průniku do jejich
podstat. Nejde totiž o generační výpo-
věď v povšechném, takto nezávazně vše-
obecném smyslu, nýbrž o nevtíravé a ne-
násilné vyslovení autorova kréda: jak žít
a nehlásat přitom všude a všem údajné
pravdy, jak žít.

Přes zdůrazněnou prohloubenost
autorova vypravěčského nazírání života
a světa je evidentní, že druhý Sojkův
prozaický text tvoří víceméně přirozený
pendant k jeho první próze čili je jejím
nepravým pokračováním po několika má-
lo letech. Opět totiž jde o malý román
nebo o románovou novelu, opět situo-
vanou do současné Plzně a opět zaby-
dlenou postavami, které se už víc blíží
Kristovým rokům, ocitají se na samém
prahu dospělosti a – obecně řečeno –
vyzrávají k většímu nebo menšímu po-
chopení svého místa v životě. Tak ovšem
činí v duchu zralého poznávání subjek-
tivní existence ve společnosti otevřené
náhodám šťastným i nešťastným, tragic-
kým momentům stejně jako výjevům
nadějeplným. Všude tam totiž Sojkův
vypravěč shledává na svých cestách pro-
zatím tovaryšských nesmírné zdroje své
vitality a toto vědění mu napomáhá ke
spontánnímu vstřebávání životních pro-
měn – a vydatně to ovlivňuje i vypravěčo-
vo nejbytostnější já.

Tento svůj rámcový záměr Jan Sojka
během vyprávění přetavil v živý, nekaší-
rovaný a nekonvenční obrázek ze sou-
dobého světa odrůstajícího mladého
pokolení. Výstižně reprodukuje jeho
jazyk, jeho životní filosofii, jeho vzněty
i krize, zkrátka a dobře i jeho soukromou
kosmogonii – a učinil tak s vypravěčskou
bravurou a přitažlivou lehkostí stylu, kte-
réžto přednosti by mu mohli závidět
nejenom jeho nynější literární vrstevníci.
Zároveň v tomto případě zdaleka nejde

pouze o „plzeňský“ neboli regionální
(resp. regionalistický) román! Vždyť
Sojkovi se v Roce bez února podařilo
vtělit do svého mozaikového, občas vy-
sloveně fragmentárního cyklu příběhů
celou řadu atributů současnosti, které
mohou mít a vesměs také mají nesrov-
natelně dalekosáhlejší platnost, bude-
me-li je ovšem nahlížet kupříkladu jako
(mimo jiné) „nadplzeňské“ fenomény
naší přítomnosti.

Není asi zapotřebí pochybovat, že auto-
rova tvůrčí filosofie pramení z postulátů
postmoderny jako programového umění
z přelomu tisíciletí: právě v tomto horizon-
tu se pohybuje a jedná leckterá ze
Sojkových „únorových“ postav. Zároveň
ale Rok bez února vyznívá zčásti i jako
polemická reakce sui generis na poetiku
postmoderny: v plném souladu s touto
zdrženlivostí se projevuje rovněž spiso-
vatelova posedlost současností či přítom-
ností v celém okruží rozmanitých a různo-
tvarých fenoménů. Jenomže na rozdíl od
ní mladý plzeňský tvůrce klade velký dů-
raz na příběh – na příběh o sobě, tedy na
vnímání života jako ustavičného sple-
tence příběhů, velkých i malých, přesněji
řečeno malých velkých příběhů a velkých
malých příběhů. Toto pojetí mu umožňuje
setrvávat v empirické rovině vyprávění
a zároveň mu vtiskovat nepochybnou
způsobilost k reflexi života. Neboť Sojka
nepopisuje staticky ani monotónně po-
sloupné výjevy z každodenního dění ani
nelíčí nekonečné všednodenní reálie:
v prvé řadě vypráví příběh a chce vyprá-
vět příběh, ve kterém bychom mohli
a měli najít vše, co k dané historii patří.
Dokonce i reflektování minulosti a skici
(jednou snad) žité budoucnosti.

Proto není ani trochu vyloučeno, že až
jednou nastane nějaké další století, ne-li
jiné tisíciletí, budeme Sojkův „plzeňský
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příběh“ o třech tvářích února v našem
času a prostoru připraveni číst, vnímat
a chápat jako něco, co přichází s urči-
tým alternativním modelem životní filo-
sofie a v čem nejsou rozličné detaily,
reálie a konvenční dimenze daného
příběhu možná ani trochu nebo pouze
trochu důležité. Jednou přece přítom-
nost v Sojkově knize jako by opravdu
přestane existovat, vyprchá snad nado-
bro, kdo ví – a zůstane v ní jenom upřím-
né a živé autorovo poselství. To znamená
jeho prozaická rozprava pohybující se na
nekonečném rozhraní mezi minulostí
a budoucností a tázající se, jak se ve
světě a ve světech našeho života a na-
šich životů uplatňují, prosazují a zformo-
vávají siločáry erotické, estetické – a po-
sléze a především siločáry etické. A jak
velkou máme chuť žít v souladu přinej-
menším sami se sebou, povětšinou i se

svými bližními, kolik tváří světa (zdaleka
už nejenom února) v tomto spění hraje
roli návodnou a následováníhodnou –
a kolik jich má naopak fyziognomie
truchlivě odpuzující...

Stojíš opět na počátku, který se při-
bližuje konci, pronáší spíše v existencia-
listickém než v postmoderním duchu
jednu svou sentenci vypravěč Sojkovy
prózy. Mohlo by to zřejmě platit také
převráceně: Stojíme opět u konce, který
se přibližuje počátku. Toto poznání ale
přichází a nastává až po symbolickém
nebo nesymbolickém proniknutí hrdlem
generační samoty, právě z takto vě-
doucího nazírání světa pak v naší imagi-
naci vyvstávají nejpravděpodobnější
tváře února, prý měsíce zoufalců a vy-
znavačů šera. Měsíce, kdy světlo do
našich životních křižovatek může vnést
pouze jeho třetí tvář. Může-li.

Bublinkář byl spisovatel na volné no-
ze, ta se s ním ovšem v poslední době
povážlivě viklala. Patřil k těm autorům,
o kterých platilo: čím méně, tím lépe.  

Časně ráno se probudil s vědomím,
že zapomněl již několik dní dát své je-
diné hýčkané květince napít. Překotně
doklopýtal ke kohoutku. Zničehonic se
za ním ozval zastřený ženský hlas: „Ty
nezaliješ už nikdy žádnou kytičku!“
Vyděšen k nepříčetnosti se otočil: ta
žena, ten nos… brrr… Ano, nepochyb-
ně to byla jeho manželka, ale ta je
přece dobrých sedm let po smrti. „A je
to tady: zbláznil jsem se!“

Těžká fyzická práce ho z chmurných
myšlenek pokaždé spolehlivě vyléčila.
Vyčistil si zuby, opláchl si napuchlá
víčka a svlažil rty mírně zakalenou
vodou z akvária, jak bylo jeho železným
zvykem. Okoupal se, důkladně vyfrotý-
roval, přehodil přes hlavu pestroba-
revné pončo, nachystal plátěné žebrad-
lo, obul trepky a vyrazil do prosluně-
ných ulic. Všude kolem proudili lidé do
práce. Hřál ho příjemný pocit, že jde
taky do práce. Přešel přes bulvár a za-
bočil do kavárny Identita. Sedl si k ba-
rovému pultu vedle mě. Právě jsem
dočítal poslední stránky Lowryho Pod
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sopkou. Pokynul kavárnici, objednal si
portské a kokosový pišingr.

„Co tak brzy?“ zahájil jsem konver-
zaci.

„Sháním práci – a je třeba vše pečlivě
promyslet.“

„Potrpíš si na pišingr?“
„Jo, má bejt?“
„Nic, pohoda. A co cereálie? Šmaku-

jou?“
„Ani za živýho boha. Jenom v přípa-

dě, že je proženou prasetem!“ 
„Tak to jo.“
Náš rozhovor přerušil cikán, který po

nocích prodává v hospodách růže. Pár
ovadlých mu ještě trčelo z proutěného
košíku. Koupili jsme si každý po jedné,
aby řeč nestála. Cikán vysekl unavené
pukrle a vzápětí zmizel jako pára nad
hrncem. Spiklenecky jsme na sebe
s Bublinkářem mrkli. 

„A co bys chtěl jako dělat?“ ptal jsem
se dál.

„Zkoušel jsem to v knihkupectví, ale
dlouho jsem tam nevydržel. Nepřijali mě
tam hezky.“

„Co tím myslíš?“
„Ten maník, co se mnou ved vstupní

pohovor, mě tituloval mope.“
„Mope?“
„Přesně tak.“
„Takže jsi v podstatě ani nenastoupil,

jestli tomu dobře rozumím.“
„V podstatě ne. Snesu hodně, ale

mope mi žádnej napudrovanej parchant
říkat nebude.“

„A co máš v plánu?“
„To se uvidí. Jak říkám, všecko se

musí pečlivě uvážit. Portský!“
„To jo. No nic, už musím běžet, tak se

drž, kámo.“
Přes rameno jsem koutkem oka za-

hlédl, jak si Bublinkář vytáhl z žebradla
knihu Příběh opravdového člověka.

Ještě si ji ani nestačil otevřít a už k ně-
mu přicupitala drobná sympatická blon-
dýnečka – místní stálý inventář. Ten má
o zábavu postaráno, pomyslel jsem si
a opustil scénu.

Bublinkář se rošťácky pousmál:
„Můžu tě pozvat…“

„Neměl bys oheň?“ skočila mu do
řeči. 

Bleskově rozžehl plamen. Blondýnka
blaženě potáhla, pomalu vyfoukla kouř
do Bublinkářovy tváře, zakoulela očima,
otočila se na podpatku a blazeovaně
odkráčela zpět ke svému stolku. Bublin-
kář si ze samých rozpaků vyndal svůj
druhý rozečtený román Dobrý člověk
ještě žije. Vzápětí jej zase zavřel, zapla-
til a přesunul se do hospody Minerál.
Tam na něho už skoro čtvrthodinu čekal
redaktor Bavlna. 

„Jak to vypadá s tou mojí knihou?“ vy-
zvídal Bublinkář.

„Je to na dobrý cestě, akorát v redak-
ci trvají na změně toho názvu Nastydlí
lidé. Prý by to někdo mohl považovat za
lékařská skripta,“ vysvětloval Bavlna. 

Bublinkář začal nervozně poklepávat
pravou nohou tak intenzivně, že mu má-
lem vypadla z pantů: „Jsou to stopro-
centní cottoni!“ Bavlna se zahihňal a ob-
jednal dva pradědy.

S pokročilou hodinou začala atmos-
féra v hospodě houstnout. Když Bavlno-
vi kolem hlavy prosvištěl první půllitr,
uzavřel večer slovy: „Je to všechno je-
den velkej bordel!“

Oba literáti zaklesnuti do sebe se
vydali na cestu do hlubin noci. Oči jim
svítily jako lampiony. V dálce zahvízdal
vlak, jeho signál přelétl most, ještě je-
den oblouk, ještě další, propusť, další
most, daleko, ještě dál… Svolával k so-
bě celé město, nebe i kraj a nás a všec-
ko to odvážel, aby už byl konec.
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Jak Míťa nesbalil Arlenu
na auto

Na jaře začala Arlena jezdit do školy
autem. Teda ne že by řídila, na to měla
nějakýho maníka, na rozdíl vod auta měl
řádně přetočenej tachometr. Ale bourák
měl dobrej. Stříbrnej meďour, tmavý
skla, dost gůt. Po třech tejdnech ale šlus
a děvče zase capkalo pěšky. Někdo ří-
kal, že mu stařena doma vyčápla, že se
tahá s Arlenou a zkrátila mu vodítko. 

Brácha pochopil svou příležitost. Začal
voblejzat autobazary jak nadrženej med-
věd úly a hledal si bourák. Až doteď totiž
jezdil sockou a za volantem seděl na-
posled v autoškole. Jenže to mělo háček:
auťáky, co by se mu líbily, stály tolik, že by
musel deset let hákovat nonstop a bez
jídla, aby na ně vůbec našetřil. A ty, na
který by možná s pomocí boží, strany
a vlády dohromady dal, to zas byly takový
plečky, že se jinam než k cestám pro hnůj
fakt nehodily. Míťa propadl depresi.

„Ale vždyť on na to auto může mít raz
dva,“ řekl mi spiklenecky Vojta, náš spo-
lečnej kámoš. 

„Máš ještě ten los?“ zeptala se Zitka,
jeho holka. 

„Los?“
„No ten, co si Míťa koupil na pouti v tý

dobročinný loterii,“ vysvětlila.
Začalo mi svítat. Pro tydle dva nebyla

nikdy žádná bejkárna dost velká, aby ji
neudělali. Šla jsem skoro najisto. Byl
v kapse bundy, co jsem ji tenkrát měla
na sobě. 

Druhej den zazvonil Míťovi mobil: „Do-
brý den, tady Marie Mašková, dobročin-

ná loterie. Před měsícem jste si koupil
los naší loterie. Je mým potěšením sdělit
vám, že jste vyhrál.“

Míťa třeštil oči, jako by měl zácpu, rud-
nul a blednul, dejchal jak dědek Brantl,
když běží do kopce za mladou holkou. 

„Kolik?“ 
„Milion!“
Měla jsem co dělat, abych se nesmá-

la. 
„Ty vole, Vladěno, já jsem vyhrál. Me-

loun.“ 
Teď šlo vo to, udržet ho v napětí, vy-

myslet další dějství a dotáhnout všechno
do konce. „A co s nim budeš dělat?“

„No co – koupim pořádný auto. Ne
ňákou deset let jetou škatuli, co hrká jak
tratar a z vejfuku se jí kouří, jako kdyby
jezdila na dřevoplyn a mrtvý myši! Třeba
meďoura!“

Byl fakt rozjetej. A měl docela radost,
což mě mrzelo, protože jsem věděla, jak
to bude dál. Brácha ale začal vobcházet
kšefty s autama, skoro si je už chtěl za-
mlouvat, chtěl nakupovat blbiny a drahý
věci. Musela jsem ho krotit, aby nenašle-
hal dluhy.

„Hele, to byla ňáká sranda ne? Já jsem
nic nevyhrál,“ začínal pochybovat, když
jsem mu zakazovala nový video, satelit
a počítač.

„To určitě ne, ale počkej, až ty prachy
fakt budeš mít. Pak je buchnem třeba za
jedinej den,“ zase jsem obracela, aby
nepřestal věřit. Byla to fuška. Fakt. Na-
dřela jsem se jak ukrajinskej zedník.

Pak jsme ho s Vojtou a Zitkou vytáhli na
čundr. Byl květen, luftem lítalo léto, nebe
posypaný hvězdama, kolem ohně my
a lahváče, zkrátka pohoda. Do toho tele-

Markéta Čekanová

Jak Míťa nesbalil Arlenu…



fon: „Rádi bychom vám předali vaši vý-
hru. Přivezeme vám ji, kam si určíte,
abyste si to mohl užít podle svých před-
stav. Kde budete zítra ve dvě hodiny od-
poledne?“

S bráchou to málem šlehlo. 
„Vladěno, kde budem zejtra ve dvě?“
Pokrčila jsem rameny. Víc jsem nestihla.
„Doma?“
Vojta se Zitkou zavrtěli hlavou jako na

spartakiádě.
„Ne, doma ne.“
Míťa dejchal jak v posledním tažení

a polykal, jako byste mu do krku lili rybí
tuk. Už se viděl v nablejskaný káře, jak
vedle něj sedí ta blonďatá blbka Arlena…

„V hospodě v Blatnici,“ napověděla
jsem mu.

„V hospodě v Blatnici,“ zopakoval pito-
mě do telefonu.

„A to je, prosím, kde?“ zeptal se milý
ženský hlas. Zitčina sestra dovede bejt
někdy jako cukrová vata.

„To je… Ježiš, pomozte mi, idioti!“
Sebrala jsem mu telefon a dovyřídila

to. Míťa se sesul. Hned zas vystřelil:
„Jau, ty vole!“ nesesul se totiž vedle
ohně, ale přímo do něj. Naštěstí se zved
včas, takže si nestih propálit kalhoty. 

V neděli jsme dřepěli v blatnický
hospodě už od desíti. Co kdyby přijeli
dřív. Míťa propadal střídavě euforii a de-
presi. V půl třetí už deprese převažovaly. 

„A co žes to vyhrál?“ zeptal se jeden
místní Pepa, kterej mlátil čelem vo uma-
kart už od jedenácti. 

„Meloun, kamaráde. MELOUN,“ zvo-
pakoval mu Míťa asi pošedesátý.

„Tak tady ho máš!“ ozvalo se za ním ve-
sele.

Stál tam zbytek naší povedený party,
asi pět lidí, a na stříbrným podnosu –
meloun. Zelenej, kulatej, nádhernej. Ale
Arlenu by nejspíš nenadchnul.

Jak Míťa nesbalil Arlenu
na bruslích

Můj brácha je fakt divnej. Máte star-
šího bráchu? Tak si to představte: zatím-
co já jsem měla prvního kluka, ještě mi
nebylo patnáct, Míťa je pořád panic! A to
už mu bude za měsíc třicet. No, divnej.
V sedmnácti mu dala jedna kopačky, ale
on se rozhod, že je to jeho osudová a že
jí zůstane věrnej a že ona třeba přijde
k rozumu… Takže nic.

Až teď. Zblbnul do Arleny. To je ta nej-
větší blond slepice v celým městě. Chodí
do béčka, nosí jen značkový hadry a co
nestojí aspoň tři tisíce, to by na sebe
nikdy nevzala. Kluci se z ní můžou po-
mátnout. Dlouhý nohy, dlouhý kyslič-
níkový vlasy, hubená jak reklama na Bu-
chenwald, voči, jako by měla Basedow-
ku, mluví jak tříletý dítě, ale kluci jsou z ní
štajf. Náš Míťa taky, i když je o jedenáct
let mladší než on. Ale to by fakt musela
bejt Arlena na hlavu padlá, aby si ho
vůbec všimla. Brácha váží metrák, měří
dva metry, je zrzavej, fousatej a kromě
fotbalu ho nezajímá fakt nic. Teda až na
Arlenu.

Letos, že byla taková dlouhá zima, se
Míťa rozhod, že Arlenu uloví sportem. To-
tiž: zval jí už párkrát do kina a na fotbal
a na večeři, ale vona vždycky udělá
„Pch“, pohladí ho po tváři, jako malýmu
blbečkovi řekne „Ale Mítěnko“ a jde.
Arlena umí spoustu sportů. Před tej-
dnem ji viděl, jak se prohání na bruslích
po rybníce. Kroužila piruetky, skákala jak
na olympiádě a kluci, co čučeli okolo,
měli u huby rampouchy, jak po ní slintali.
Náš blbec taky.

„Vladěno, nauč mě to,“ řek mi druhej
den, když jsme zase šli na rybník. Jo,
kdysi jsem bruslila, leccos eště umím.
Ale brusle mám tupý, že bych s nima
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nepřekrojila ani plastelínu, led je samej
hrbol… „No dobře,“ řekla jsem. Míťa se
postavil na nohy, zavrávoral a vyjel vpřed.
Normálně, když hraje hokej, vopírá se vo
hokejku, takže není vidět, že vlastně moc
bruslit neumí. Ale teď to teda vidět bylo. 

Golem se šinul po rybníce, balancoval
jak opilá provazochodkyně, no hrůza
pohled. Pak se pokusil o holubičku. „Ta
má ptačí chřipku, ne?“ zhodnotila jsem
jeho paskvilnej pokus, načež on upadl
hubou na led. Kupodivu ho to neodradi-
lo. „Překládačku,“ poručil mi. Rozjela
jsem se. Zíral. Pak to zkusil taky. Do-
prava – dobrý. Doleva se mu ale ty špajz-
ky motaly a motaly – a flák, už byl zase
na zemi.

Dívala jsem se na něj a jen tak dělala
buřtíky, to je takovej dětskej prvek: nohy
od sebe, k sobě, od sebe, k sobě. Míťu
to zaujalo. Od sebe. K sobě. Od sebe…
od sebe… od sebééé. „Ty vole, dyť se
roztrhnu! Udělej se mnou něco,“ ječel
jako pominutej, nohy skoro v rozštěpu,
voči vytřeštěný jako Arlena. Mohla jsem
se strhnout smíchy. Podala jsem mu
ruce, aby se zved. Jenže on se začal ky-
mácet jako televizní věž ve větru. A lom-
coval i se mnou. „Stuj klidně!“ zařvala
jsem, ale to už jsme se váleli na ledě
voba.

A pak se to stalo. Na rybník přišla Arle-
na. Za ní pět kluků, jako psi. Založili tá-
bor u vedlejšího vodhrabanýho kluziště.
Arlena si začala ladně vobouvat brusle

a brácha se ztopořil. Stál tam jak to
největší tvrdý Y na světě. Když ten blon-
ďatej úkaz začal kroužit piruetky, brácha
už vůbec nevnímal. Ladně se rozjel přes
naše kluziště. Teda on si myslel, že lad-
ně. Golem, bílej od sněhu po těch pá-
dech, se potácel po hrbolatým ledě, za-
střenej pohled, rukama mával jak vrána
na odletu z Čech…

Až mu do cesty vstoupil sníh. Ten, co
vám zůstane na rybníce po odhrabání
jako mantinel. Míťa do něj najel ve své
plné rychlosti. Zavrávoral. Rozhodil ru-
ce. Ale kupodivu neupad. Přeskočil sně-
hovej mantík a kymácel se po zasně-
ženým ledu dál, k Arleně. Kejval se na
všechny strany, rozhazoval rukama naho-
ru, dolů, do stran.

Arlena nic. Ale z dalšího kluziště se
k němu začala blížit skupinka kluků. Co
mu chtěj? Že by mu šli rozbít hubu, aby
neoslňoval Arlenu? Tu přeci oslňuje
každej v tomhle městě – a ona na každý-
ho kálí. Míťa se zastavil. Kluci už byli jen
pár kroků od něj. Zavrávoral a rozhodil
ruce. Kluci zajásali a taky začali mávat. 

Jela jsem k nim. Loni jsem absolvovala
speciální kurs, abych mohla pomáhat
postiženejm, takže za chvilku mi bylo
všechno jasný: „Brácho, to jsou hlucho-
němý a přijeli si s tebou pokecat. Prej
máš pravdu, včera se na ten hokej fakt
nedalo koukat. Švédové to našim natřeli
oprávněně. Ale nechápou, proč meleš
ještě něco o dinosaurech.“ 
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14O putování

Synonymum putování? Bloudění! 
O některých lidech se říká, že mají

orientační nesmysl. Nepokládám se za
jednoho z nich. Jen přátelé si mne ob-
čas pletou s vůdcem výpravy. Já si na-
opak vždy myslím, že vedoucím je někdo
jiný a důvěřivě jdu rovnou za nosem.
Když slepý vede slepého, do tmy jdou.
Následuje nevyhnutelná otázka: Počkej,
a ty to tady znáš? Též moje práce s ma-
pou je obdivuhodná. Kupodivu se však
ze svých putování navracím. Ztrácení se
má totiž protipól: neuvěřitelnou schop-
nost zase se najít! Na cestu se neptám,
řídím se pouze intuicí. Pokud se mi ně-
kdo snaží vysvětlit cestu, prostě nepo-
slouchám. Ne, že bych nechtěl, ale mám
někde tvrdošíjnou záklopku, která po pár
větách odpojuje. Nejde s tím nic dělat.
Pravděpodobně disponuji zvláštním dru-
hem nesmyslného orientačního smyslu.

Jednou na mne připadl úkol vyzved-
nout těhotnou manželku v Praze – Boh-
nicích. Před takovou povinností nelze
couvnout. Jako dnes vidím kamaráda,
jak mi zoufale popisuje cestu. Nech to-
ho, nemá to smysl, snažím se ho již po
pár minutách od mapy odehnat. Ale
počkej, vždyť to je úplně jednoduché!
Nechápe, že pro mne ne. Nic neříkající
informace padají do prázdna. /.../

Nicméně, já nazítří do Prahy přece jen
vyrazil. V paměti mi utkvělo, že musím
držet směr na Boleslav a pak někde
odbočit. Pro to, co se odehrávalo po-
tom, razím termín „nesmyslná navigace“.
Svištěl jsem si to po okruzích kolem
města dostatečně rychle, abych mohl
reagovat na nutkání odbočit bez nebez-
pečí, že mi někdo vjede do cesty. Až na-

jednou stojím. Docela pohodlně, kousek
od krajnice. Naprosto netuším kde. Ale
jde kolem taková sympatická ženština.
Otevírám dveře vozu, prosím vás, kudy
se dostanu do Bohnic? Viditelně ji to roz-
hodilo. Nacházíte se v Bohnicích, pravila
nejistě. Á, prosím vás, kde najdu léčeb-
nu? Již na úprku na mne děvče volá,
tamhle za rohem. A opravdu!

Jako malé dítě mne babička z mlýna na
samotě poslala do vesnice pro mouku. Ač
vesnice byla deset minut cesty, můj návrat
se uskutečnil až večer. Nikomu nevysvět-
lím, že já ve svojí dětské fantazii tenkrát
zabloudil až do Ameriky. Naštěstí, právě
když mne trápily starosti, jak přečkám
zimu, ukázal se tulák mlýn přímo za zády.

K mým nejlepším kouskům patří setkání
s cirkusem. Na projížďce po venkově
potkávám kolonu tahačů, maringotek...
stěží se vyhneme. Zastavuje vodicí vůz
a řidička se mne ptá, kudy do obce, kde
mají vystupovat. Musíte se otočit, pravím
slušně a bez zlého úmyslu. Jak se tady
máme otočit? reaguje neurvale. Cirkus
popojíždí a na kraji lesa se otáčí. Motory
řvou, zmatená cirkusová zvířata bučí. Celý
manévr sleduji s uspokojením. Mají si vzít
mapu, kvituji pošetile. Jen co odjíždějí,
uvědomuji si strašlivou pravdu: Ta vesnice
se nachází na druhé straně! O svém
zbabělém ukrývání v lese bych měl raději
pomlčet. A co ten nebohý holandský
kamion? Dokonalý popis cesty! Ale jak
odjíždí, dochází mi, že klíčový most strhla
povodeň. Proč se všichni musí ptát zrovna
mne. Tušení dobrodružství? Tedy, pokud
vás trápí jednotvárnost žití, zeptejte se
mne na cestu. Milerád nakreslím třeba
i mapku, nebudete zklamáni!

Luboš Vinš

Bloudění
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Lávka v Doudlevcích. Na pravém břehu
boudy s půvabnou hospodou „Star“. Vše
dřevěné. Šanci tomu nedávali ani staromil-
ci. V boudě řádila dvojice Svoboda - Jícha,
a jestli v kolové měli legendární Pospíšilové
z Brna doma soupeře, určitě v nich. Holo-
mek tam honil mouchy pingpongovou pál-
kou a oslavoval vítězství domácích. Trach-
tace každou chvíli. Síla domácích tehdy…
Ach! Na ledě vodil soupeře Standa Sven-
tek a do balónu čutal Jirka Homola. Hand-
ball se hrál na antuce ve „Štruncáku“ a vi-
dět házenkáře Václava Ereta patřilo k do-
brým mravům.

Zpět do Staru. Službu rozchodit večírek
brala na sebe čtvrť nad tím kouzelným
sportovištěm. A tam překvapení. V jedné
haluzně se pravidelně třásla okna. Psi na
ulici špicovali uši. Sací papír, muzika.
Vtáhla do útrob domu i lelkujícího holomka,
an drbaje na čele nového psího kámoše.
Oba čučeli, co v tom kvelbu rachotí.

***
Highway To Hell
A na plný pecky!
Rovnátka do hlavy, masáže čela
Jděte někam se silnicí!
Zlehka, tiše, spiklenecky!
Jak jsi se měla? Jak jsi to chtěla? 

A už mu to zůstalo. Rockové postupy
zanášel folkovým křovím a folk svlékal do-
naha rockovou zkratkou. Bez ohledu na
žánr se mezi vším oblily pyšné pahrbky.
Jednotící element. Interprety rozhodně
nepohoršil. 

V té haluzně, říkalo se jí Osvětová bese-
da, měl postavené škopky Milan Kšanda
Řánek a šňůry vedly ke všem dvěma ky-

tarám. S mikrofonem se mazlil Míra Hajš-
man. Čert ví, co to tenkrát bylo za formaci.
Míra Hajšman se Zdeňkem Kovaříkem pak
vytvořily frontmanskou dvojici v „High Sex
Society“. Později slezli z větve a jmenovali
se „Society“. Nato zmizeli v Praze, kde Mí-
ra vystupuje s formací „Aréna“ a ten druhý
má hudební vydavatelství.

Mezi námi, baráčky s názvem Osvětová
beseda byly útočištěm pro spoustu kapel
doby. Jejich muzika zůstala asi jedinou
osvětou, jež se z baráku nesla, ale střecha
nad hlavou potěšila a teplo na krátký rukáv
jakbysmet.

V té muzikantsky dřevní době vládli světu
Zeppelíni, Sabati, Párplové a z Austrálie
nakukovali AC/DC. Použít aspoň titulek…
Aby zpěvák bodoval, musel přijít s jejich
songem. A hezky česky! Jinak utrum!
Holomek měl v tu ránu práci.

Hudba: Tommy Bolin / text: David Cover-
dale, I need love. Český text já

Ani rok!

Sedm propitejch říčních let
pořád osleplej tmou
Léta nejdou už vrátit zpátky
hodně protáhlá show

Asi hloupost, přišel jsem sám
mlíko chlapácky splách 
Levný skazky voněly dálkou
a po mně náhončí sáh

Marně se sápu
na kovovej sud
a marně svoje krédo křičím
Probouzím stud

Jaromír Komorous

Citýř 02
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v šílenci, co míří
až na dno mých slok 

Ani rok! Už ani rok! 

Holomek byl pln velmi utěšeného života
prozaika Marka Twaina. A z hloubi duše
opovrhoval uškytanými texty o lásce. Ne-
štymovala mu ale ta část spisošova života,
při níž ten získal jméno. Když píchal

Mississippi dlouhou tyčí z přídě říčního
parníku, volal kormidelníkovi zjištěnou
hloubku. Právě Mark Twain. A pak o tom
pomlčte…

No, venkov. Cákání řeky, klapající kole-
so. My holt jsme městští. Někteří dokonce
z City. Tak se cituplně tvařme. Zahřeje to.
Jinak nám začnou klapat, v našem případě
zimou, zuby.

Plž smajlík

Není problém zplodit děti,
horší je jejich živení,
když ve státě nejsou prachy
ani na pitomý zbrojení.

Viděl jsem velmi moudrou sovu
letět na konci pelotonu,
stíhala hejna černých vran.
Dřív nikdy nelétala vzadu,
vysoko držela svou bradu,
teď jí však sklaplo jako nám.

Kdybych mohl postavit kostel,
dal bych do něj postel
a v téhle svatyni
místo boha měl bych bohyni.

Dávno pryč je secese,
pracovat nechce se.
Když udeří recese,
bohatě vyvdej se.

Nechci být ve straně s modrým ptákem,
nechci být socanem s růží před rypákem,
nechci si pověsit za uši třešně,
nechci klečet v kostele,
ó Bože, řež mě, řež mě.
Nechci být ani zelený
ukrytý v jeteli.

Každá vláda ráda radí,
utáhněte si opasky,
co mám ale utahovat,
když nemám ani texasky.

Sako je ozdoba
tatíka v kravatě,
který chce nasadit
svobodě opratě.

Na tabáku na kouření
vydělaly vlády jmění,
teď nám ho chtějí zakázat,
prý po cigárech chudne stát.

Václav Černohous

Postřehy
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„Jdeš-li kam nevíš, jdi kudy nevíš.“
[svatý Jan od Kříže] 

V osmdesáti dvou letech jsem zemřel.
Čtyři roky po své ženě a jeden rok po
svém vnoučeti. V den mé smrti mě na-
vštívila. Když jsem naposledy otevřel oči,
viděl jsem ji ležet vedle sebe. Naklonila se
a políbila mě. Znovu si lehla, chytla mne za
ruku a na její tváři se objevil úsměv, který
jsem tak dlouho hledal. Po šedesáti letech
jsem znovu spatřil tvář, kterou jsem vídal
jen ve vzpomínkách.

Skoro bych zapomněl na to nejdůleži-
tější. Na život jsem si vydělával na burze.
Obchodovat s cennými papíry jsem začal
krátce poté, co jsem poznal Adrianu. Stáli
jsme na břehu Seiny, drželi se za ruce
a pozorovali usínající Paříž. Já zde byl na
dovolené, ona tady bydlela. Ulice pozvolna
utichly a naše pohyby naznačovaly oče-
kávání něčeho velkého. Následoval dlouhý
polibek a bezesná noc.

. . .
Abych mohl trávit čas s Adrianou, potře-

boval jsem peníze. Hodně peněz. Většina
mých životních úspor vzala za své během
našeho prvního společného víkendu. Svoji
dosavadní práci jsem shledal v jejích očích
jako neuspokojivou. Když se zeptala, kde
pracuji, musel jsem přijít s nečím neotře-
lým. Řekl jsem jí, že jsem burzián. 

Finance však představovaly to, co jsem
neměl. Když jsem se příští ráno probudil,
rozhodl jsem se, že se stanu skutečným
burziánem. Jediné, co jsem věděl o bur-
zách, bylo to, že na konci třicátých let na
tom nebyly příliš dobře. Další nedostatko-
vou komoditou pro mě byl čas. Obchod
s akciemi funguje tak, že musíte čekat tý-

dny a někdy dokonce měsíce, než jejich
hodnota vzroste natolik, abyste je mohli
prodat a vydělat na tom. Můj účet se blížil
k svému dnu závratnou rychlostí a já potře-
boval tuto skutečnost udržet před Adria-
nou v tajnosti. V této, pro mě zásadní chvíli,
jsem si uvědomil, že Nietzsche měl prav-
du, když mluvil o tom, že nejen my hledíme
do propasti, ale současně i propast hledí
na nás. To ale neřešilo můj problém. 

A tak jsem odjel do Londýna, abych se
naučil obchodování na burze. Potřeboval
jsem získat dostatek peněz, abych se mohl
alespoň částečně přiblížit jejímu životnímu
standardu. Adrianě jsem řekl, že musím
neodkladně odletět za prací. Rodiče jsem
požádal, zda by mi půjčili peníze na jízdenku
autobusem a další, mnohem větší částku na
to, abych měl za co nakoupit akcie. Své
další ráno jsem již trávil na jedné z nej-
starších světových akciových burz – London
Stock Exchange, sídlící v londýnském City.
Nakoupil jsem spoustu knih, zařídil si vstup
na burzu a začal jsem studovat. Naučil jsem
se pracovat s cenovými daty, grafy, zpráva-
mi, tiskovými prohlášeními, statistickými
daty a také jsem zjistil, co jsou věci jako
bondy, deriváty či Dow Jonesův index. 

Po dvou dnech v terénu jsem uskutečnil
svůj první obchod. Řídil jsem se zásadou,
kterou jsem vyčetl na první straně příručky,
hlásající na přebalu positivní motto „Jak
zbohatnout snadno a rychle na burze“. Pu-
blikaci mám i dnes při sobě, a mohu tedy
zcela přesně citovat danou část textu:
„Když to jde dolů, nakupuj. Když to stou-
pá, prodávej.“ Tohoto pravidla jsem se
držel po celý život.

Bylo mi dvacet dva let a vydělal jsem svůj
první milion. Mohl jsem se vrátit do Paříže.

Ondřej Sloup

Burzián



Jediným spojením na Adrianu pro mě
byla vizitka hotelu, ve kterém bydlela, když
jsme se seznámili. Řekla mi, že zde bude
trávit celé léto a oslavy Nového roku chce
prožít v Barceloně, kde jí rodiče koupili
nějaký dům s rybím hřbetem místo střechy.
Když mi vyprávěla o Barceloně, obzvláštní
pozornost věnovala muži, který se jmeno-
val Antonio Gaudí. Hovořila o něm s velkou
úctou a ještě dnes si pamatuji, že jsem
k němu toho dne pojal velkou žárlivost. 

Po týdnu jsem se tedy ocitl znovu v Paříži,
kde na mě čekaly zprávy, jež zásadně
ovlivnily zbytek mého života. Ihned po pří-
jezdu jsem volal na recepci hotelu. Hlas ve
sluchátku mi sdělil, že osoba, kterou hle-
dám, se včera odhlásila. Nemohl jsem tomu
uvěřit. Okamžitě jsem nasedl do taxíku a co
nejrychleji se řítil k hotelu. Cestou jsem
proklínal Nasdaq, elektronickou burzu
s cennými papíry, za to, že díky urputným
aktivitám jejich investorů udržet se na vrcho-
lu, na kterém vlastně nikdy nebyli, jsem se
musel v Londýně zdržet o den déle. 

Když jsem dorazil do hotelu, mé nejhorší
obavy se naplnily. Adriana zde nebyla. Prý
odjela s nějakým mladým pánem. Tak je to
tedy Antonio! Hlavou mi okamžitě blesklo
jeho jméno. Mé pátrání mě zavedlo do
Barcelony. Zde jsem po usilovném snažení
zjistil, že Antonio Gaudí je již tři čtvrtě sto-
letí po smrti. Vlny žárlivosti náhle opadly
a místo nich se na mé tváři usadily mraky
zoufalství. 

Musel jsem se vrátit do Paříže a znovu
vyzpovídat personál hotelu. Pátral jsem po
jakékoli stopě, která by mi ji pomohla najít.
Dostávalo se mi samých negativních
odpovědí. Někteří by vše vzdali již na tomto
místě, ne však já. Mělo mě hned napad-
nout, že musím otázku podpořit značným
bakšišem, jinak se nic nedozvím. Série
úplatků mě dovedla k pikolíkovi, který po-
máhal nakládat Adrianina zavazadla. Zcela

náhodou prý zaslechl něco o ostrovech ve
tvaru vejce. To je vše, co ví. Pro mě však
tato informace znamenala naprostou
zkázu. 

O takových ostrovech jsem již dříve četl,
připravily o sny mnohé přede mnou. Stě-
hují se tam boháči z celého světa. Nikdo
však přesně neví, kolik takových ostrovů je
a kde přesně se nacházejí. Mnozí dokon-
ce pokládají jejich existenci za mýtickou,
jiní píší romány o příbězích, které se na
nich odehrály. Má naděje, že znovu nalez-
nu Adrianu, se začala pomalu vytrácet. Jak
bych mohl já, malý burzián, soupeřit
s těmi, kteří mají prostředky a postavení,
umožňující jim život na takových ostrovech.

A tak jsem se ocitl zde. Na svatební
cestě, s ženou, která se měla stát matkou
mých dětí. Když se mě zeptala, jestli si ji
vezmu, neváhal jsem. Myslel jsem, že no-
vé, svěží dobrodružství v podobě sňatku
s ženou, o které si alespoň ostatní mysleli,
že ji miluji, rozptýlí mou mysl. Nic takového
se nestalo. Místo toho jsem zasněně hle-
děl na kolemjdoucí páry a pozoroval svůj
odraz ve výlohách. Další Adriana zkrátka
neexistovala. Kdyby zde byla, jistě bych ji
našel. Jejímu hledání jsem zasvětil větší
část svého života. Díky svému příjmu jsem
si mohl dovolit navštívit většinu metropolí
světa. Naživo jsem spatřil všechny velké
burzy. Viděl jsem největší světový trh v Chi-
cagu, s rodinou jsem jel na dovolenou do
New Yorku, obdivovat nejslavnější akcio-
vou burzu sídlící na Wall Street a ještě
několikrát před svou smrtí jsem se vrátil do
Londýna, abych zde vzpomínal na své
začátky.

. . .
Je mi osmdesát dva let a umírám.

S úsměvem na tváři. Za několik minut zno-
vu spatřím Adrianu. 

Není žádný důvod, proč si dělat starosti.
Jsem přeci burzián.
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„Tak prej se to má zase pokazit,“ pře-
rušil pan Jopek ticho, které se stejně
jako všichni hosté v lokále už začalo
dusit v záplavě cigaretového dýmu. „Tak
prej se to má zase pokazit, říkali,“
zopakoval pan Jopek vážnost svého
prohlášení a očima ukázal směrem ke
stropu, aby zdůraznil, že myslí počasí.
Jako kdyby to nebylo úplně jedno. Je
otázka, proč se snažil oživit dávno
mrtvou konverzaci zrovna větou o nad-
cházející tlakové níži. Většina jeho pří-
sedících beztak strávila na cestě mimo
lokál či domov jen dobu nezbytně nut-
nou. Krom toho, z bytu do práce a z prá-
ce sem, do hospody U Břízy, to měli
všichni tak blízko, že hlídat něco, jako
jsou předpovědi počasí, bylo pro všech-
ny úplně zbytečné. 

Informace pana Jopka, „že se to má
pokazit,“ vytrhla z letargie jenom profe-
sora biologie Šlechtu, důchodce. „Budu
muset domů, stará dneska peče králí-
ka,“ vyrazil ze sebe profesor na penzi
a začal přepočítávat drobné, které spolu
se zbytky máku, kmínu a soli vysypal
z igelitového pytlíku do zpocené dlaně. 

„Á, u Šlechtů bude králíček, to se tak
někdo má, co, profesorskej?!“ ozval se
zpoza pípy hlas hospodského Břízy.

„To víte, pane Bříza. A nemyslete si, to
není nějakej kupovanej chcípák, co vy
z něj děláte ptáčky. To my máme králíky
od manželčinejch příbuznejch, vždycky
nám je jejich mladej přiveze v takový
lodně, jako malý miminka vypadaj… ako-
rát bez hlaviček, to se rozumí…“

„Pane Šlechta, bude to sto osmdesát
devět rovných, a koukejte upalovat, ať
vám ty vaše miminka nevystydnou!“

Profesor biologie ve výslužbě vstal,
upravil si límeček, nasadil si umouněný
baret, drobné nasypal zpátky do igeli-
tového pytlíku a naklonil se k vrchnímu
Břízovi. 

„Pane Bříza, napište mi to, jo? V pon-
dělí mi přijde důchod a já to srovnám i za
posledně.“

„To víte že jo, pane Šlechta. Jo, a stav-
te se zejtra pro dnešní noviny.“

Vrchní Bříza moc dobře věděl, že na
pana Šlechtu doma čeká jen špička salá-
mu, nedojedený jogurt a ztvrdlé housky,
které vždy na začátku měsíce, když při-
jde pošťačka s penzí, chodí rozdrobit na
nábřeží kachnám. Také moc dobře vě-
děl, že paní Šlechtová se před pěti lety
odstěhovala, že žije na druhé straně
města, a že když svého manžela potká,
stěží ho pozdraví a kouká, kam by zmi-
zela. Věděl, že paní Šlechtová nikdy ne-
uměla uvařit ani bujón, natož aby někdy
manželovi upekla králíka. 

Věděl to i pan Jopek. Proto za pana
Šlechtu čas od času zaplatil nějaké to
pivko, proto ho tu a tam pozval na do-
mácí rybí polívku. „Ta vaše polívčička,
pane Jopek, to je pohádka,“ říkával pan
Šlechta, když vytíral talíř špičkou rohlíku.
„Vy mi budete muset dát recept, aby ta
moje stará věděla, jak na to.“ A pan Jo-
pek se vždycky usmál, zamumlal, že urči-
tě, jen na to vzpomenout, vložil talíře do
dřezu, napustil do nich vodu a pak se
zeptal, dá-li si pan Šlechta dvojku bílého. 

„Pane Jopek, budete platit?“ vyrušil
pana Jopka hlas vrchního Břízy.

„Jo, jo, spočítejte mi to a škrtněte sta-
rýmu Šlechtovi tři malý, ať mu ten dů-
chod chvilku vydrží.“ 

David Brabec

Čtvrtek je všední den



Vrchní Bříza pokrčil rameny a šel za
bar, odkud přinesl ještě jednu účtenku,
na které přeškrtl tři zkosené křížky. Dlou-
hých čárek za velká piva tam zbývalo
ještě dvanáct. Jako apoštolů.

„Tak nashle, pane Bříza a zejtra snad,“
rozloučil se pan Jopek, když zaplatil.
Vyhrnul si límec kabátu, co nejvýš to šlo,
a vyrazil do tmy. Chvíli přemýšlel, jestli
má jet tramvají, ale pak se rozhodl, že ty
tři zastávky za to nestojí, že stejně neví,
kdy pojede, a že se alespoň nadýchá
čerstvého podzimního vzduchu. Trochu
se nahrbil dopředu, aby mu vítr neodvál
zpod kabátu teplo, které si pan Jopek
odnesl grátis z hospody U Břízy. 

Doma byl za chvilku. Hnala ho zima,
která se z pohostinného místečka ve
výčepu nezdála tak lezavá. A těšil se, jak
si ponoří nohy do lavoru s teplou vodou. 

„Nazdar, potvoro,“ přivítal se s kočkou,
která se mu hned mezi dveřmi vrhla pod
nohy, jako kdyby tam tušila myšku.
„Koukej mazat zpátky! Nebudu tě zase
honit po celým baráku!“ rozzlobil se na-
oko a zahnal kočku do bytu.

„Tak co, jakej byl den? Nezlobilas?“
zeptal se jí, zatímco věšel kabát na starý
dřevěný věšák v předsíni. „Nezlobilas?“
položil zbytečnou otázku ještě jednou
a otevřel dveře do kuchyně. Kapání ku-
chyňského kohoutku, v předsíni sotva
znatelné, zesílilo. 

„Budu to muset opravit, sakra!“ zabru-
čel si pro sebe a z tašky vyndal na ku-
chyňskou linku dnešní večeři. Pět hou-
sek, půlku másla a dvě pivka. A čtrnáct
deka moravského uzeného, které paní
prodavačka směla tak nechat, protože jí
to pan Jopek dovolil. Pak šel k malé čer-
nobílé televizi, kterou zapnul, chvíli sakro-
val, a nakonec na ní naladil jedničku. Bylo
počasí. Hlásili, že se to má zase pokazit,
ale to slyšela jenom kočka, protože její

pán si zrovna napouštěl do lavoru teplou
vodu. Když se vrátil k televizi, otevřel si
plzeňské a rozbalil uzené. Běžel sport
a o pana Jopka se začalo pokoušet
spaní. Dvě housky, které nedokázal sníst,
zamotal do igelitového sáčku. Zítra je dá
panu Šlechtovi. Pro kachny. 

Ráno bylo pošmourné. Venku ještě le-
žela tma a mlha. Včera to říkali, zase se to
pokazilo. „Nedá se nic dělat, ještě dnes-
ka musím a pak víkend, holka! Budeme
lenošit, jestli se to nevylepší,“ rozloučil se
pan Jopek s kočkou a bezděky pohlédl
k nebi. Výhled mu ale zamezil strop.
„Chtělo by to vymalovat, do prdele.“

Tramvaj byla jako vždy nacpaná k prask-
nutí. To bylo ostatně pravidlem v tuhle
hodinu, kdy se všichni ženou do práce.
Ale je čtvrtek, zítra je svátek, každý bude
koukat, aby byl doma co nejdříve, rychle
se sbalit, honem nakoupit, a pak už už být
na chatě, večer estráda v televizi, no
a konečně spánek, pořádně se vyspat,
dohnat a naspat celý týden, kdy se musí
vstávat před rozedněním. Kdy se sotva
vzbuzeni musí mačkat v tramvaji, jako vždy
nacpané k prasknutí.

Pan Jopek jel až na konečnou, před
očima se mu jako v biografu promítaly
známé i neznámé tváře. 

„Ahoj, tak co, zase do rachoty, co?“ 
„Hm, dneska se nechtělo vstávat,

ještě že tenhle týden naposled. Ááá, já si
snad roztrhnu hubu, no nic, někdy dáme
pivko. Musim běžet, ahoj, zdar!“

„Jo, jo, zavoláme si. A pozdravuj sta-
rou!“

Pan Jopek přemýšlel, jestli se zrovna
tihle dva někdy u pivka sejdou. Moc
dobře znal tahle rychlá setkání, rychlé
sliby. Sám by musel strávit zbytek života
u stolu se známými, kterým slíbil, že se
ozve. Zrovna včera… 

„Konečná, vystupovat!“
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Tramvaj otevřela dveře, všichni vystou-
pili. Pan Jopek se zastavil na nástupním
ostrůvku a zapálil si cigaretu. Jako by ne-
věděl, že ji beztak nestihne vykouřit celou.
Teď byla ovšem čerstvá a filtr měla bílý.

„Tak nashle a v pondělí zase...“ rozlou-
čil se pan Jopek s vrátným, když padla. 

„Nashle, pane Jopek, pěknej víkend.
Prej se to má zkazit, ale kdepak na nás
s počasim, že jo?“ rozloučil se vrátný
a začal si balit věci do igelitky s logem
hypermarketu. Balil si prázdnou termos-
ku, aluminiovou krabičku na jídlo, v níž si
vždycky ráno přinesl bramboráky. Balil
si umaštěný nůž, který omotal flekatou
utěrkou. A při tom všem hlasitě funěl.
V kancelářích ani v provozu už nikdo ne-
byl a vrátného také co nevidět vystřídá
noční ostraha. 

Byl čtvrtek odpoledne.
Tramvaj byla zase nacpaná, tentokrát

ale v opačném směru než ráno. Obočí
pana Jopka se zachmuřilo a jeho nohy
vyrazily na trasu pěšky. Smrákat se te-
prve začínalo, bylo bezvětří, pokapávalo,
ale zima nebyla zdaleka taková, jako
když se včera vracel z výčepu U Břízy.
Byl čtvrtek odpoledne a prodloužený ví-
kend teprve začínal.

Pan Jopek se vracel stmívajícím se
městem. Všude byla cítit vůně podzimu,
vůně tlejícího listí, vzduch byl vlhký a na
město padala mlha. Vlastně to nebyla
mlha, byla to inverze, tu měl ale pan
Jopek bůhvíproč rád. Šel pomalu, ne-
spěchal, doma ho nikdo nečekal, věděl,
že co nevidět bude u své hospody. Užíval
si chladného počasí, ještě nemrzlo, ale
zima se už hlásila o své místo. Ulice byly
jako vymetené, všichni byli dávno zavřeni
doma, pouze občas se v mlze mihla osa-
mělá postava zahalená do kabátu, takže
zdálky připomínala Čapkova mloka.

Byl už skoro u výčepu, zastavil se na

přechodu a rozhlédl se, jestli něco neje-
de. Zrovna včera na tomhle místě srazilo
auto školáka. Pan Jopek se pro jistotu
rozhlédl ještě jednou a vykročil. Jen pár
kroků a stál u dveří hospody. Vzal za kli-
ku, naposledy se nadechl čerstvého
vzduchu a vkročil do lokálu. Vše vypada-
lo jako včera, všichni seděli na svých
místech, chyběl jen pan Šlechta. 

„Dejte mi prosím kafe, pane Bříza, ně-
jak jsem to neodhadl s oblečením,“ po-
zdravil pan Jopek hostinského a dodal:
„Jo, funguje už vám presovar, doufám?“
Výčepník pokynul hlavou, že ano, a loká-
lem se ozval nenapodobitelný zvuk. 

Pan Jopek se posadil k baru, nasypal
si do kávy jeden cukr a druhý vrátil bar-
manovi. Zamíchal kávu, zapálil si cigare-
tu a lil si do kávy smetanu, zatímco ho šti-
plavý kouř z cigarety usazené v koutku
úst přinutil přivřít pravé oko. 

„Šlechta tu nebyl?“ zeptal se hostin-
ského a neustával v míchání kávy. Ten jen
pokrčil rameny a něco zahudral. Prav-
děpodobně něco v tom smyslu, že co je
mu do toho, kde je kdejakej penzista,
kterej má notabene věčně otevřený futro.
Pan Jopek se podíval na hodiny, pak na
účtenku pana Šlechty. Bylo na ní dvanáct
čárek za dvanáct velkých piv a nad nimi
tři přeškrtnuté křížky za malá piva.

Venku začalo pršet, zkazilo se to. Mís-
to kávy měl teď pan Jopek před sebou
poloprázdné pivo, malý fernet, zaplace-
nou účtenku a prázdný večer. Dopil, roz-
loučil se mávnutím ruky a stejným ges-
tem mu odpověděl výčepník i parta štam-
gastů, u kterých čas od času sedával
s panem Šlechtou. 

Cestou domů skoro běžel, a tak byl ve
svém bytě včas, právě na zprávy. Kočka
se mu prosmýkla mezi nohama, dnes ale
jen proto, aby věděl, že o něm ví. Ne-
měla chuť mazlit se, neměla ani hlad.
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Chtěla mít klid a pan Jopek to respekto-
val. Šel rovnou k televizi, zapnul ji a chvil-
ku sakroval u jejího zrnění. Pak vyndal
z lednice balíček sýra a roztopil troubu,
aby v ní nechal rozpéct včerejší housky. 

„Sakra!“ nevšiml si misky s vodou a ne-
chtěně do ní kopl tak, že všechna voda,
která v ní byla, se rozlila po prošlapaném
kuchyňském lině. A tak namísto sledová-
ní katastrof, politických vyjádření a před-
povědi počasí v televizi stíral pan Jopek
vodu smíšenou s prachem. V kuchyni už
dlouho nevytíral...

Na housky zapomněl, a tak u počasí
a zpráv ze sportu jedl samotný sýr, zatím-
co dva oharky posypané mákem ležely
na dně koše.

Pan Jopek začal usínat. Seděl na ka-
napi, nohy měl na stole, na kterém se
zatím uvelebila kočka, v televizi se míhaly
obrázky v rychlém střihu. Tlustá paní na
obrazovce předvádí žlučníkový záchvat,
přičemž její vnuk se prohrabuje v prádel-
níku a hledá peníze a šperky. Střih. V ne-
mocničním pokoji oznamuje známý bavič
v kostýmu lékaře a hraným smutkem pa-
cientce krutou diagnózu. Střih. Malý chla-
peček je v narkóze odvážen z operační-
ho sálu, a jeho seriálové matce se koulí
po tvářích umělé slzy. Operace se zdaři-
la, jsou to slzy radosti. Střih. Blablabla.
Seriály z nemocnic jsou dnes v módě,
z herců jsou celebrity – alespoň na pár
měsíců. Hned po seriálu se polospící
pan Jopek dozvídá, že koupí-li si zítra de-
ník zapamatovatelného jména, dozví se,
jaké jsou skutečné osudy matróny, která
dnes v nemocniční sáze tak neohrabaně
předstírala žlučníkový kolaps. 

„Nasrat!“
Pan Jopek vypnul zvuk a pokusil se

přilákat k sobě kočku, která však na jeho
mlaskání reagovala jen důstojným od-
chodem do kuchyně.

Ušklíbl se, popošel k televizoru, pře-
pnul na jiný kanál a zapnul zvuk. Na obra-
zovce běžel krátký přehled zpráv. 

„Dnes v ranních hodinách nezvládl ři-
dič Avie řízení poté, co mu praskla pneu-
matika u předního kola.“ 

Následoval sestřih reportáže z místa
nehody. 

„Jen zázrakem se řidiči podařilo strh-
nout volant před mladou ženou s kočár-
kem, sedmdesátiletému důchodci se již
vyhnout nedokázal.“ 

Pro tělo přikryté igelitem si právě přije-
lo pohřební auto. Na kratičký okamžik
zahlédl pan Jopek boty toho nešťastníka.
Ty boty znal. Věděl, komu patří, vídal je
téměř každý večer. 

Beze slova vypnul televizor, odešel do
předsíně, kde se oblékl a vyrazil do ve-
černího mrholení. Namířil si to zpět do
hospody U Břízy, ze které před dvěma
hodinami odešel. Šel pomalu, nechal si
omývat tvář deštěm, nechal ho zmáčet
plstěný kabát. Neuhýbal před kalužemi.
Za chvilku byl celý mokrý. Došel k vý-
čepu, stiskl kliku a otevřel dveře. Oklepal
se, mokrý kabát pověsil na věšák u vcho-
du a vyndal z něj peněženku. 

„Tak jsem tu zase,“ přivítal se s překva-
peným hostinským a poručil si velkého
panáka vodky.

„V televizi nic nedávají!“
„Hm.“
„Ještě se mi nechtělo spát, tak jsem si

říkal, že se projdu. Nedošlo mi, že venku
tolik chčije,“ zahájil pan Jopek konver-
zaci s výčepníkem a vypil panáka vodky.
Na ex. 

„Hm, ještě jednoho, pane Jopek?“
„Ale jo. Kolik má vlastně Šlechta na úč-

tě?“
„Dvanáct velkejch, ty tři malý má od-

posledně placený od vás... Proč se
ptáte?“
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„Ale nic. Nebo vlastně jo, zaplatím mu
to. Jako takovej dárek. Ale neříkejte mu,
kdo to platil, kdyby se ptal.“

„Nemějte strach, pane Jopek, ještě
něco nebo to sečtu?“

„Jo, zaplatím, děkuju.“
Účet pana Jopka byl uzavřený. I účten-

ka profesora biologie na penzi, pana
Šlechty, byla přečáraná. Přeškrtnutý pa-
pírek s dvanácti čárkami a třemi křížky si
pan Jopek odnášel s sebou. Svinutý do
ruličky jej držel v ruce schované v kapse
kabátu. Vracel se domů. Za kočkou, za
vypnutou televizí, za dvěma spálenými
houskami na dně odpadkového koše.
Přestalo pršet, ale celou cestu nikoho
nepotkal. Žádného z obyvatel jeho čtvrti
ani nenapadlo vytáhnout paty z bytu,
a tak jediné, co občas prořízlo klid veče-

ra, byl motor projíždějícího automobilu.
Domů přišel v půl jedenácté, před

domem si ještě zapálil a poslouchal kap-
ky dopadající z větví stromů na mokrý
chodník. Myslel na pana Šlechtu, na
těch dvanáct apoštolů a tři ukřižované
z jeho účtenky. Cvrnkl nedopalek daleko
do trávy, nahmatal v kapse klíče
a odemkl vchodové dveře. Čekala ho
dvě patra. 

Když odcházel z bytu, zapomněl zam-
knout, takže stačilo pootočit klíčem, strčit
do dveří a byl doma. Zabouchl, zul si pro-
močené boty, svlékl vlhký plášť, zapnul
televizor, vypnul zvuk a nechal problikávat
modré světlo. Sedl si v kuchyni a do
skleničky od hořčice nalil červené víno.
Zapálil si cigaretu a rozprostřel před sebe
srolovanou účtenku pana Šlechty.

Kapky deště

Nemám rád zvyky a tradice.
Všichni se diví,
že nechci přijímat zdravice
k výročí narozenin.
Nemám rád svátky a Vánoce,
povinné sešlosti rodin
a nutné sváteční emoce.
Z toho vždy kouká splín.

Nemám rád církevní zadání,
klamání světská i boží
a hesla co hrůzu nahání:
„Na značky všichni a hned.“
Nemám rád oslavy podle dat,
dnes se smát, zítra bědovat,
na Valentina se milovat.
Degeneruje nám svět.

Nemám rád nákupní extáze,
pohyby na váze po půstu, hodech,
a lidi, co jsou vždy v obraze,
kdo slaví svátek dnes.
Nemám rád z víry berličky
a oltářky a jesličky,
co stojí u každé jedličky.
Láskyplný běs.

Jsme jako kašpárci na niti,
slavíme a je nám na blití
ze svatých, z nebeských znamení,
z poutí a tradicí mámení.
A proto už tedy dost.
Vždyť jeto pitomost.

Karel Kohout

Nekonvence



Pax iiscum – Osvračín,
Staňkov, Horšovský Týn

Zastavil jsem se nad epitafem na osvračín-
ském hřbitově. Vlastně jsem jej hledal:

Mé srdce bylo hromadou popela,
pod nímž hořel plamen,
probodené chvějícím se listem.
Pane, v světle čistém
pokoj přej mi, amen.
Při četbě vytane na mysli známý epitaf

wolkrovský, v němž srdce je také ústředním
motivem. Ale Jiří Wolker hovoří o srdci, které
nemohl vytasit k boji. Srdce Josefa Abrahama
(1890-1933) jako by tepalo s bolestným úsi-
lím a musilo s bolestí vykoupit každý stah.
Autorovi epitafu nechyběl vroucí cit – ten vklá-
dal do svého učitelského poslání, ale básník
byl také jedním z mála, kdo básnicky reflekto-
val Chodsko. Dvě paní, které se se mnou
u hrobu zastavily, zavzpomínaly, jak je Abra-
ham na obecné škole v Osvračíně učil. Mihly
se housličky a zpěv, vlastivědné vyprávění
i radost z pohlazení. Básník-učitel působil
v obcích blízkých Chodsku – v Klenčí byl
prvním ředitelem měšťanské školy. Tu pro
Klenčí s velkým úsilím prosadil Jindřich Ši-
mon Baar. S ním se také Josef Abraham přá-
telsky setkával. Vrozená srdeční choroba ho
přivedla k učitelství, osvračínského rodového
gruntu se ujmout nemohl. Osud mu tak dal
brzy vyslovit poslední přání – do rakve vložit
věneček obilných klasů. Chodsku věnoval
Abraham Chodské sonety. Reagoval na ně
i František Xaver Šalda: „Vaše práce je dobrá,
jen dál, dál.“ Antonín Klášterský konstatoval,
že autor Chodských sonetů nemá předchůd-
ce. Před Sonety vydal tento básník Chodska
sbírku V měsíčním kruhu. Sledoval v ní po-
sloupnost měsíců a ročních období promíta-
jících se do krajiny, lidské práce i radosti.

Ve Staňkově je uložena urna profesora
brněnské Konzervatoře a brilantního klavírní-
ho virtuóza Josefa Kysely (1914-1975).

Horšovský Týn připomíná dvě osobnosti
německé národnosti. Je zde pohřbena malíř-
ka Pauline Bäumlová a regionální historik Karl

Liebscher. Bäumlová (1865-1946) proslula
jako portrétistka a tvůrkyně zátiší. Ředitel
horšovskotýnské měšťanské školy Liebscher
(1843-1928) vydal mimo jiné ve trojím vydání
dosud nepřekonanou monografii Politický
okres Horšovský Týn. Shromažďuje zásadní
informace historické, zeměpisné, etnografic-
ké i kulturní. I k literatuře je tu několik cen-
ných údajů.

Viktor Viktora

Před použitím protřepat!

Některá umělecká díla je dobré dodávat
i s návodem k použití. Někdy je to nápad pří-
mo autora, jako v případě mého oblíbeného
spisovatele Ivo Fencla. Ten neúnavně plní
sekci Komentáře pod všemi svými na interne-
tu vydanými články detailním popisem okol-
ností vzniku toho kterého díla. Jindy může jít
o snahu fanoušků pomoci ostatním pochopit
umělecký pocit jejich oblíbence. Tady musím
vzpomenout geniální úvahu na téma významu
houpajících se semaforů v nočních ulicích
městečka Twin Peaks z pera příznivce ame-
rického režiséra Davida Lynche. A malý ma-
nuál se hodí i k prozaické prvotině plzeň-
ského básníka Jana Sojky Podzimní lidé.

Tak tedy: rozevřete knihu zhruba v polovině
a několikrát jí silně zatřeste. To by mělo stačit
k tomu, aby vazba povolila. Nyní rozdělte
stránky na tři přibližně stejně silné díly. První
a poslední díl odtrhněte a schovejte na něja-
kém nepřístupném místě. S prostřední částí,
kterou byste teď měli držet v ruce, se pohodl-
ně usaďte a pusťte se do čtení. 

Pokud zrovna teď o žádném nepřístupném
místě nevíte nebo máte zvláštní zvyk číst
knihy od začátku, pak vězte, že Podzimní lidé
nezačínají vůbec špatně. Hlavní hrdina Ště-
pán je typem věčného studenta, který veš-
kerý svůj čas tráví se svou přítelkyní, popř.
partou pivních přátel. Štěpánova bohémská
rozevlátost naráží na z jeho pohledu přízemní
zodpovědnost přítelkyně Anežky a vztah těch

(Ne)kriticky
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dvou neodvratně spěje k rozchodu. Nebo že
by za to mohla jejich vzájemná nevěra?

Štěpán je „podzimní člověk“. Je to jeho
oblíbená část roku, v to období výrazně ožívá
a také všechny důležité věci se podle něj dějí
na podzim. Škoda jen, že tímto konstatová-
ním Sojkův zájem o motiv podzimu končí. Ja-
ko by se bál, že kdyby rozvedl paralelu mezi
sychravým počasím a stavem Štěpánovy
mysli, působil by příliš lacině.

Čeho se ale autor nebojí, je pouštět se
spolu se Štěpánem do filozofických úvah
o nesmrtelnosti brouka a jiných globálních
problémech. Perly, které v těchto stavech
Štěpán pronáší, by se daly ihned tesat do
růžového mramoru a tvůrci všech rodinných
pout a křehkých vztahů v ordinaci u letiště by
za ně Sojkovi ruce utrhali. Z vděčnosti, ne
aby už nemohl nic jiného napsat. Po několika
stránkách v podobném duchu budete chtít
udělat totéž, jen z toho druhého důvodu.

A nesmím zapomenout na formální kudr-
linku spočívající v přechodu od Štěpána –
vypravěče k er-formě. O hlubším smyslu
těchto vložených pasáží se ale dá s úspě-
chem pochybovat.

Druhá část knihy jako by vůbec nepatřila
k té první. Mizí Anežka, stejně jako chuť k for-
málnímu experimentování a Sojka se zaměřu-
je na Štěpánovy pivní přátele Malíře, Tichýho
a Julka. Poutavý děj, svižné dialogy proklá-
dané jemnou ironií, repliky, které by se s tro-
chou štěstí mohly stát kultovními. Proč to tak-
hle nešlo už od začátku, napadne vás. A zá-
konitě se musíte dostat i k druhé otázce:
Vydrží autorovi tento styl až do konce?

Nevydrží. Závěrečná třetina se opět roz-
plývá v nudné šedi. Na okamžik se vrací
Anežka a do života jednoho ze Štěpánových
přátel zasahuje tragická událost. Těmito im-
pulzy, slabými svou nedotažeností, se Sojka
pokouší oživit svůj skomírající příběh. Nepříliš
úspěšně, nutno dodat, navíc si ho ještě více
zpomaluje zcela zbytečným opětovným přidá-
ním vypravěče v er-formě.

Zdá se, že Sojka – prozaik se svou snahou
napsat působivou love story v prostředí bez-
starostné bohémy okořeněnou hledáním

smyslu vlastní existence narazil na hranice
vlastních možností. Ne zcela, jen si vybral
špatný způsob podání. Širokoúhlý formát,
křečovitá snaha o bombastičnost, efekt...
a přitom síla Sojkova vyprávění tkví právě v je-
ho zdánlivé „obyčejnosti“.

Dagmar Kuncová

Jako dva Hájci z Libočan

mi připadají Zdeněk Zajíček a Markéta Če-
kanová, kteří už podruhé přicházejí se sou-
borem pohádek a pověstí, jež si z valné části
vycucali… Vymyslili. Od koho však dnes po-
nejvíce „známe“ české dějiny? Právě od Háj-
ka! A líbí se? Mně ano, a tak také autoři knihy
Půl kopy pohádek a pověstí z plzeňského
kraje (RLA Stallion, Plzeň 2007, 2 600 vý-
tisků, ilustrace Vhrsti, vázáno, 100 stran) mají
určité mé sympatie.

Čtenáře už zaujal první, červený díl (tenhle
je kráásně žlutý) recenzovaný Helenou Chý-
lovou v Plži 12/2007. Inovace druhého po-
kračování tkví i v tom, že nás za každou
z třiceti kapitol neruší, ale přímo zaujme ilus-
trovaná douška zvaná Zrnko pravdy. Dostane
se tím i na ty čtenáře, kteří se nechtějí jenom
kochat a nechat unášet svižným dějem, nýbrž
zamračeně pátrají i po základech, na kterých
se stavělo. Tyto existují a nenacházíme je
napodruhé jen v Plzni, nýbrž i na prastaré
Přimdě, v Klatovech, na Váchalově Šumavě,
v Domažlicích i pod Zelenou Horou, v Přeš-
ticích, Blovicích, Brdech, na Krašově i ve
Stříbře a ve strašidelném Gutštejnu. A co víc:
v knize najdeme i krásně barevné znaky
dotyčných měst, i kolorovanou mapu. A kdo
ví, zda se nad pár historkami nepozastaví
i pražský etnolog a autor dvou Černých sani-
tek Petr Janeček, neboť tvůrci látku vedli od
Slovanů až do druhé světové války.

Na deskách sice označuje spoluautorka za
svou „nejmilejší činnost“ spánek a za „nejmi-
lejší místo Plzeňského kraje“ vlastní postel,
ale nechce se mi tomu věřit. Vždyť jen za loň-
ský rok stihla vedle stovek článků sepsat
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a vydat i dvě další knihy (Stavby pro volný čas
Plzeňského kraje, Dobřanský rodák Ota
Koval). Nu, a nepátrejme ani po tom, jaký je
podíl toho kterého z autorů na tom kterém
příběhu, a zrovna tak bych si nelámal hlavu
s ladovskou fantazií, která nám předvádí
novoty vlastně i „na základech“ dávných
a seriózních sběratelů a editorů, jimiž byli
J. Schiebl, M. Bělohlávek, L. Lábek i V.
Havlic a v patnáctém století už básník Kašpar
Ladislav Stehlík. Prof. Viktora v tisku připo-
mněl i pozdější díla Ignáce Lederera, Jana
Antonína Šrámka, Karla Vaněčka, Viléma Sta-
nislava Šály, Franka Weniga a též současné
autorky Marie Korandové, ale nikdo, žádný
z vyjmenovaných se až dosud neodvážil
vrhnout na papír tolik fantazie a fabulovat tak
nezkrotně jako Zajíček a Čekanová, snad jen
kdysi Václav Hájek z Libočan.

Ivo Fencl

Vzpomínání vnímavého
šťastlivce

Vladimír Bernášek je rozhlasovým redak-
torem, moderátorem i zkušeným vypravě-
čem. Jeho hlas zůstává mnohým znám a ně-
kdo předem uhodne i „metody“ Bernáškova
humoru, nicméně ke knize Šlapací ponorka
(KONIÁŠ, Plzeň 2007) přistupme nepředpo-
jatě. O co se jedná? Jenom zdánlivě o sbírku
třiadvaceti povídek, já sám bych je označil
spíš za kompaktní, byť nepřiznané paměti.
Některé kapitoly mají hrdinu, který s autorem
nemusí mít pranic společného, ale hned další
epizody nejenom využívají ich formu, nýbrž
přecházejí až do jakéhosi vzpomínavého
stylu, jejž z nich prostě neodpářete. Bohu-
žel? Spíš bohudík.

Titulní příběh? Je letmě letním obrázkem
vypravěčovy mladické, nenaplněné lásky.

U řeky (zmíněn je Stříbrný vítr) sledujeme tro-
jici, do které patří i dívka, a autor nás vede
realitou i svými sny. Využívá však vůbec fan-
tazie? Snad, nicméně máme spíše jiný pocit:
Takto se to opravdu stalo. Nic víc, nic méně.
To se dá říct o většině příběhů knihy. A kdy-
bych chtěl najít současného západočeského
autora, se kterým by si Bernášek dozajista
notoval, byl by to stoprocentně Lubomír
Mikisek. Právě jejich díla vyzývají k porovnání,
přičemž… Ne, ne. Hvězdičkovat není nutno.

Bernáškovy povídky mě zaujaly. Bavily.
A vězte, nedočteme se tady o žádné zkáze,
o žádných velikých tragédiích světa. Snad je
to dobře, nevím… Hrdinou je ale skoro všude
skromný a světem se zručně prodírající
mladík či muž, v konečném důsledku vůbec
žádný smolař, ačkoli úvodem píše: „Všichni
máme nějaké sny, touhy a naděje. V mládí
navíc i představu, že se všechno uskuteční.
Jenže život se žije na zemi, ne ve snech.
Mnohé tak zůstane nenaplněno. Někdy na
štěstí. Protože i to, co se nám splní, je nako-
nec vždycky trochu jinak, než jsme mysleli.“

Třeba povídka Sraz (o setkání spolužáků
po letech) podle mého názoru sklouzává až
k banalitě a je tomu podobně u několika dal-
ších „kousků“. Změňme ale úhel pohledu
a čtěme ty prózy vskutku jako kousky pamětí
a… Život, ne, ten obvykle není fantaskní,
nýbrž právě banální, i když nečekanými způ-
soby. A Bernášek ho zachytil a mám za to, že
i většina čtenářů na konci přikývne: Jistě,
věřím mu každé slovo.

Otázkou zůstává, na kolik knih by autor
s takto bezelstným způsobem těžby z vlast-
ních osudů vystačil... Že o to nejde? Pravda.
Ta knížka navíc není úplně cudná a… A ani ne
moc literátská, je výtečně napsaná a překvapí
citlivostí vnímatele. Zápletkami ne. Pointami
někoho. Svým optimismem každého, kdo je
k večeru unavený.

Ivo Fencl
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Únor 2008Kruh přátel knižní kultury

6. 2. - 19.00

Ceny Plže
uvádí Vladimír Novotný

hrají Milan a Tomáš Karpíškovi

13. 2. - 19.00

Tajnosti záhadologa
Ivo Fencl v debatě s Alešem Česalem

20. 2. - 19.00

Hrady a zámky západních Čech I. – Kaceřov
v novém cyklu nejen o literárních souvislostech se západočeskými hrady a zámky 

beseduje Viktor Viktora s Karlem Drhovským

27. 2. - 19.00

Granit / Žula + Miláček Arcimboldo
prezentace básnických sbírek Friedricha Brandla a Josefa Hrubého 

Pozvání Knihovny města Plzně:

19. 2. - 17.00

Hovory Konfuciovy
účinkují Milan Friedl, Jiří Zapletal (přednes) a Vojtěch Esterle (varhany)

Připravujeme na březen:

5. 3. - 19.00

Carpe diem
plzeňští spisovatelé Milan Čechura, Václav Gruber, Lubomír Mikisek a Jiří Č. Ulrich 
pod křídly moravského nakladatele

Na pořady KPKK je vstup volný. Do Polanovy síně je bezbariérový přístup.
Programy KPKK jsou realizovány za finanční podpory Města Plzně.
Své členské příspěvky KPKK na rok 2008 můžete uhradit v kanceláři Polanovy síně.

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:

David Brabec – narozen 1980 v Plzni, vystudoval
Obchodní akademii, člen Antidivadla, píše písňové
texty

Karel Kohout – narozen 1947 v Plzni, kde také žije,
působil ve funkci ředitele Západočeské pošty, nyní
v důchodu 

V příštím Plži mj. čtěte:

Verše Jindřicha Konečného

Prózu Heleny Veselé

Příspěvky do rubriky Mladý Západ


