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Osmý ročník plzeňského literárního měsíč-
níku Plž se představuje svým prvním, ledno-
vým číslem – a můžeme si klást otázku, zda
ona osmička bude mít v sobě krapet z po-
myslného nekonečna či právě naopak. Zda
nás znovu podpoří Ministerstvo kultury České
republiky navzdory tomu, že se částky urče-
né jako příspěvek pro literární časopisy ve
srovnání s minulými léty šeredně sníží, zda
nás opět nečekají podobné finanční patálie
jako v loňském roce a zda... Zatím je to ještě
všechno ve hvězdách a kdeco se pohříchu
řeší rychlostí sedmiletých či osmiletých plžů.

Co tedy nabízíme v novém ročníku a kon-
krétně v lednovém Plži? Především máme
v úmyslu uveřejňovat na pokračování malý
aforistický slovník z pera Jana Jelínka. Tyto
aforismy a sentence sice vznikaly v půli let
osmdesátých a jen mírně byly doplněny na
sklonku tisíciletí, věru ale nezestárly! Jinou
novou či spíše staronovou kritickou rubrikou
budou Postludia, která nahradí předloňskou
rubriku Ve znamení Šaldovy hole: tu měl v pé-
či básník Milan Šedivý, Postludia bude mít
v opateře prozaik Vojtěch Němec. A začal víc
než vhodně: hodnocením knihy Karla Pexidra
Přeludy, která v listopadu obdržela prestižní
Cenu Bohumila Polana. Jen tak dál! Opravdu
je dobře, že mladý autor vstřícně rozjímá nad

knihou zasloužilého tvůrce: někdy si totiž lidé
ze vzdálených pokolení nechtějí porozumět.
A nechtějí, a nechtějí.

Takových příkladů známe! Také však dobře
známe plzeňského básníka Romana Knížete,
jehož poezií zahajujeme nynější osmý ročník
Plže (spolu s plží básnickou debutantkou
Vlastou Ratislavovou). V lednovém čísle ne-
chybí ani verše Josefa Hrubého (o kterém
píše obdivně Ivo Harák), jehož nové texty vy-
jdou až v dalším čísle – zato se teď víc do-
stává na prozaiky, a to na autory zastupující tři
generace: lyrik Jan Sojka si prý poprvé troufl
na povídkový žánr, povídkář (a básník) Jiří
Kolář potěšil zajímavou miniaturou a prozaik
a romanopisec Václav Gruber duchaplně
i prorocky načrtl budoucí život(y) polyautora
Iva Fencla. V Kremlu, kde jinde... Povinnou
četbou i pro nás v Nekremlu budiž lekce
Milana Čechury, jak mluvit neslušně – a vlast-
ně slušně. Doporučujeme též texty v rubrice
Mladý západ. Také bychom uvítali, kdyby nám
plžomilní čtenáři zasílali zprávy a zprávičky.
Do takového plžího „drbátka“, které právě
přišlo na svět.

Vladimír Novotný

1Editorial

Ano, tohle bude konečně dobrý začátek...

Jan Sojka
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Roman Kníže

Odkud přichází pláč

Zření

Mezi jedním a druhým deštěm – 
tanec.
Mezi jedním a druhým tancem – 
déšť.
Mezi jedním a druhým drahokamem – 
nic.
Mezi jedním a druhým nic – 
drahokam.
Mezi jednou a druhou zimou – 
léto.
Mezi jedním a druhým létem – 
zima.
Na klekátku básník
píše svůj epos,
dlouhé vlasy panen slunce,
husté hřívy nešťastnic
vrhajících se pod kola vlaků – 
vlají.

A znovu jeřabiny a znovu srpen

A všechny ruské krásky
na plese v nočních košilích
a ďábel s úšklebkem:
Mne zajímají pouze výsledky.
A břich potrhán smíchem a medvědy.
A naordinujou ti plastová okna,
čtrnáct let nepodmíněně
a počítat vrtulníky
v náletu na nemocnici.
A jediný kdo tě nezradí – 
Ten co neuměl sestoupit z kříže,
tráva co umí bejt sama.

Scéna, kterou Nezval nenapsal

Desko skrz naskrz prožraná červotočem,
o čem tu mlčí staré harmonium?

On, v mušketýrské uniformě,
v šatně techniky mrtev leží
s vývrtkovitě zkroucenýma nohama,
rekvizitářka co pila pavučinkový kafe,
ještě na něho mluví, povídá si s ním.

Domonologoval de Tréville…

O čem tu mlčí staré harmonium
s deskou skrz naskrz prožranou 

červotočem?

O čem jde řeč   
(fragment)

Představení pro vojáky.
Othello má monolog,
během něhož posmrkávají, kašlou,
otráveně si hrají s lvíčkem na čepici,
jeden přikládá do kamen,
přičemž kleje jak dlaždič,
smějí se…
Vtom se Othello odmlčí,
vystoupí na forbínu, tasí dýku
a mrští jí o zem.
Zabodne jen to zadrnčí, odejde.
Přichází ředitel s desetiminutovým 

proslovem:
Jak se chovat v divadle.
Odejde. Hrobové ticho.
Přichází Othello,
představení pokračuje.
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Smutek soumraku záříjového     
(dva fragmenty)

Podvodu nejtěžšího kalibru
dopustil ses na nás, čase,
zatímco mysleli jsme, že stojíš, tys běžel.
Zatímco mysleli jsme, že běžíš, ty jsi stál.
Zatímco mysleli jsme, že jsi, tys nebyl.
Zatímco mysleli jsme, že nejsi, tys byl.
Zatímco mysleli jsme voda, tak kámen.
Zatímco mysleli jsme kámen, tak voda.
Zatímco mysleli jsme mládí, tak stáří.
Zatímco mysleli jsme stáří, tak smrt.
Nebo, že by…

Proto se tak bojej Krista.
Protože On názorně ukázal,
že lze zmrtvýchvstát.
A až todleto začne ve velkém,
tak jim budou k hovnu jejich rakety
a lejzry a kyseliny a bouchačky…
Pak si to všechno mohou nastrkat
do prkenic…
A budou padat okřídlené užovky.
A bezkřídlí havrani…

Ďábel stále s pařátem připraven

připraven s perem k podpisu.
Obchází krokem slídičským,
obchází krokem tanečníka,
drobí skořápky sklípkanům.
Ďábel stále s pařátem připraven,
zlatí písmo na náhrobcích,
tanečnice láká na perské zvonce.

A viděl jsem nový den

neboť tamty dny pominuly,
nezbyl ani medvídek
a noc vůbec nepřicházela,
neboť lidi se báli už za dne,
už za dne se vraždilo,
za dne už si šli po krku.
Město jako potvora žvýkalo lidi i čas,
slzy pršely z očí i z nebe
a smrt, stará panna, se strojila
k obřadu.
A viděl jsem nový den
a viděl jsem novou noc, která přec jen
šla v závěsu krokem triumfálním.

Slovo dalo slovo

Tváří v tvář řeč,
tváří v tvář boj,
tváří v tvář pláč.

Mudrci přicházejí od východu,
déšť přichází od západu,
odkud přichází pláč?

Dovětek

Najednou chce se ti zvolat,
vstříc všemu zblednutí smrtelnému,
vstříc Pilátům co mejou si ruce,
vstříc všem výkřikům, znehybnění všemu,
vstříc monologům před popravou,
vstříc posezením na kufrech,
vstříc krám s městy odplouvajícím,
vstříc veškerému tanci nad minou.
Amen, to vše padne na toto pokolení.
A uvidíš – 
básně a děje, koně pózující pro pomník,
krajinu s větrným mlýnem,
dvůr čistě zametený, vše se zřítí do moře,
jako když se utrhne hora.
Amen.
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Vlasta Ratislavová

Moje invazivní snění

Hledám:

Podhlavník
nacpaný k prasknutí
slupkami
(z odpadu letních dnů)

Já dám si inzerát
na omak smělý

Anebo - naopak
Počkám
S rukama pod hlavou
na stráni pod jabloní
planou

Ať tak či tak
Již objednávku mám
V jarních přebytcích
Pluje sem i tam
Moje

invazivní snění

Načisto

učím se chodit, kráčet po obloze
v brázdě neutonout, jen tak jít
učím se vodou zapíjet smích
po skráních stékají představy
z kadeří slunečních čar
sálají, nesou mi
invence dar
ženou mne spát, pak psát
hlasům naslouchat
točím se točím
nemám strach ze soustav neznámých

hlesne pták v korunách
zpěv vadne v listnatých pažích
pomalu stoupám vzhůru k poznání
že vítr oběsil se na zápraží
ozvěna zní do ticha
němé zpěvohry polykám

unikám
– konečně

Vyčkávám

Mé dny
ve větru se třepetají
a kroky jistí vráska čela
proud rozvodněné řeky
po okraji břehů stéká
do očí mi vtéká

Již pátý den v nečinnosti
bezbarvá tvář přítomnosti
jímá mne a leká

hořkou solí páchne
noc
den zvětrává
a já – 
osamělá v ránu
nenacházím sílu
pohnout údy
v nepropustném jílu
mých dnů
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Jan Sojka

K čertu s lyrikou
Miluji žár léta těsně před tím, než se

skryji do zšeřelého a chladivého stínu,
miluji zimní rána těsně před tím, než od-
hrnu závěsy a mé oči ozáří první sníh,
miluji nepojmenovatelný záblesk ze světa
snů chvilku před tím, než zapomenu, co
se mi zdálo, miluji mrazivě příjemný pocit
strachu okamžik před tím, než se koneč-
ky mých prstů dotknou ženské skráně,
miluji podvečerní zbytky podzimního
tepla těsně před tím, než zmizí společně
se zapadajícím sluncem.

Tomáš přestal psát a několikrát si pře-
četl čerstvé řádky. Pak spokojeně kývl,
vstal a přešel místností tam a zpět. Ano,
tohle bude konečně dobrý začátek ro-
mánu. Už nebude psát básně! Nač taky.
Kdo vlastně může odpovědně říct, že
poezii rozumí? Domýšlivý redaktor Kulan,
který mu vždy sbírku odmítl, i když ji ně-
kolikrát přepracoval, určitě ne! Jeho
vlastní básně však v nakladatelství vesele
vycházejí. K čertu s lyrikou! Báseň do-
káže napsat kdejaký hňup a hlavně poe-
zií se dá snadno zakrýt naprosté neumě-
telství. Pár nesrozumitelných řádek a ty,
pane kritiku, pátrej, co tím chtěl umělec
světu vzkázat! S románem je to jiné. Kdo
nemá co říct, skončí po pár stránkách,
kdo má co povědět, a neví jak, utopí se
ve svých myšlenkách. Pouze psaní romá-
nu ukáže pravé spisovatelovy schopnos-
ti. Umění vymyslet příběh, stupňovat
a zmírňovat napětí, zrychlovat a zpomalo-
vat děj, proplétat jednotlivé roviny a při-
tom neztratit celkový směr a zdárně do-
vést čtenáře k předem promyšlenému
konci...

Tomášovy úvahy uťal zvonek. Zaklel
a vykročil ke dveřím. Za nimi neklidně

přešlapoval správce domu.
„Co si přejete, pane Bůžek?“
Správce si lehce odkašlal, jednou ru-

kou si upravil řemen od odřené brašny,
druhou si pozvedl kšilt a ukazoval kamsi
do nitra domu.

„Máme tu menší problém s potrubím,
je třeba zavřít vodu.“

Čím to, že tenhle člověk připadal To-
mášovi tak nějak špinavý? Nebo to bylo
zvláštním odstínem jeho kůže?

„Jistě, zavřu vodu.“
„Myslím hned.“
„Chápu.“
„Tak jo,“ houkl Bůžek a odporoučel se

k dalšímu bytu.
Tomáš zabouchl, zavřel hlavní uzávěr,

vrátil se do pracovny, ale na přetrženou
nit se mu nepodařilo navázat. Položil si
hlavu do dlaní a usilovně přemýšlel. Bez
výsledku. Schopnost soustředění byla
pryč. Vstal, došel k oknu a bezmyšlen-
kovitě zíral do ulice. Chlap se přehrabuje
v popelnici, z okna vykukuje zvědavá
babka i se svým psíkem, dvě dámy vy-
cházejí z herny a za povyku nastupují do
taxíku, kolemjdoucí mladík se za nimi otá-
čí, zakopne o plastovou lahev, ta trefí
chlapa u popelnice, chlap se na mladíka
otáčí a něco mu zjevně vytýká, ten však
jen opovržlivě zvedá prostředník a pře-
chází na protější chodník, mizí Tomášovi
z výhledu a ten cítí, že se k němu vrací
ztracený klid.

Musím dát svému hrdinovi rozměr, od-
říkává si v duchu, směsici vlastností a pe-
člivě zvážit, kdy a za jakých okolností se
budou projevovat. Musím se do svého
hrdiny vžít a zároveň ho pozorovat z dál-
ky, musím ho rozpohybovat...



Znovu zvonek. Tomáš podrážděně po-
hlédl do stropu, pak směrem ke dveřím
a nakvašeně šel otevřít. Na chodbě ne-
hybně stála Romana.

„Mělas přijít večer.“
„Večer nemůžu.“
„Tak proč jsi nezavolala? Píšu.“
„A proč jsi nezavolal ty?“
Tomáš pochopil, že debata postrádá

smysl a rezignovaně odešel do pracov-
ny.

„Můžu se podívat?“ hrnula se Romana
přímo k počítači.

„Ne,“ zatarasil jí cestu, „počkej si, až
to dodělám.“ Opovržlivě se na něj podí-
vala, ale že si myslí, že nikdy nic nena-
píše, že o psaní jen planě blábolí a vý-
sledek žádný, neřekla. Posadila se do
křesla a odmlčela se. Tomáš si sedl ke
stolu a zapálil si. Dým stoupal zvolna
vzhůru a s nadhledem pozoroval mlčení
obou lidí. Z chodby byl slyšet výtah,
z horního patra tlumeně doléhala tele-
vize, zdola se zřetelněji ozýval křik dětí,
z ulice cinkot vzdálené tramvaje.

„Proč nemůžeš večer?“ típl cigaretu
a zpříma pohlédl Romaně do očí. Ta na
několik vteřin zaváhala. Který ze dvou To-
mášů se teď ptá? Ten první, kterého mi-
luje? Jenž umí smíchem zahánět smutky,
dokáže ji v neočekávanou chvíli mile pře-
kvapit, naslouchá jí, i když má své sta-
rosti, a dovede vyprávět o knihách, které
přečetl, tak poutavě, jako by příběhy
z nich sám prožil? Nebo ten druhý, jehož
nenávidí? Který se donekonečna vy-
mlouvá na překážky, jež mu brání cokoli
dokončit, který všechno ví nejlíp, kdeko-
ho pomlouvá, je nepřející a jízlivý, když
se opije?

„Večer jdeme s Danou k Matějovi.“
Záměrně zvolila křestní jméno, neboť

věděla, jak je na to Tomáš háklivý.
„K Lesákovi?“

„Jo.“
„A co tam budete dělat?“
„Bude nás portrétovat.“
Tomáš si zapálil další cigaretu. Lesák!

Takový patlal! Kdyby neznal šéfa galerie,
v životě by neměl vlastní výstavu! Navíc ta
jeho křivá držka, jen ho do ní praštit. Ale
ovládl se.

„Tak přijď potom.“
„Pak jdeme oslavovat.“
„Cože? Jak oslavovat?!“
„Kulan přijal Matějovy povídky. Vydají

mu je.“  
Věděla, že tohle Tomáše raní. Chtěla

ho zasáhnout na nejcitlivějším místě.
Když s ním začínala chodit, věřila mu,
fandila a doufala, že něco napíše. Jenže
za rok a půl, co jsou spolu, se zmohl na
pár básní, které navíc nikoho nezaujaly,
a teď už tři měsíce píše román. Přesněji
řečeno žvaní o tom, že napíše román.

Tomáš nepřítomně hleděl na obrazov-
ku počítače. Vztek ho opustil. Vystřídal
ho pocit nespravedlnosti. Tak Lesákovi
vydají knihu. Vždyť nikdy nepsal! Vzpo-
mněl si, jak po vernisáži opilý Lesák vy-
křikoval, že zkusí napsat pár povídek,
aby si od malování nějaký čas odpočinul.
Ten hajzl! Proto se s Kulanem tak
bratříčkoval. Na co je talent, když hlavní
jsou známosti. Podíval se na Romanu.
Proč s ní ještě pořád je? Nebýt jí, dávno
by měl svůj román rozepsaný. Jenom ho
svými výčitkami zdržuje a krade mu čas
a energii.

„Tak si za tou tlamou jdi!“
Čekala podobnou reakci. Nejradši by

mu odsekla, že je ubožák, ale bylo jí ho
náhle líto. Prostě někdo nadání má a ně-
kdo ne. Sama si vyčítala, že Tomášovi jis-
tou míru talentu přisuzovala a teprve po-
zději pochopila, že vyznat se v literatuře
zdaleka neznamená umět psát.

„Co mlčíš?“
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Neodpověděla. Copak mu může říct,
že u Matěje už párkrát byla a naposledy,
když spolu vypili dvě lahve vína, se s ním
vyspala? Copak by přijal jako omluvu
fakt, že Matěj na rozdíl od něj umí malo-
vat a psát, ale v posteli je nemožný?
V Tomášově křesle na ni doléhala tíha
viny. Uvědomila si, že vlastně neví, co si
počít, neví, proč je teď tady a večer jde
k jinému, i když s kamarádkou.

„Mlčet můžeš u toho křiváka, kvůli to-
mu jsi za mnou chodit nemusela. Tak
proč jsi přišla?!“

„Přestaň!“ vykřikla a prudce vstala.
„Svýma kecama akorát rozbíjíš náš
vztah!“

„Tak já rozbíjím náš vztah... Víš co?
Radši vypadni.“

„Fajn.“
Romana vyrazila ke dveřím, prosvištěla

kolem Tomáše a tentokrát si nepřála, aby
ji zadržel, jako už mnohokrát. On se o to
ani nepokusil. Vychladne a jako vždy se
za chvíli vrátí, říkal si. Když bouchly dve-
ře, došel si do lednice pro minerálku
a znovu se postavil k oknu. Baba s čo-
klem pořád civí do prázdné ulice, kde si

s umělohmotnou lahví pohrává vítr, jinak
nic. Vrátil se k počítači a znovu prolétl,
co napsal, avšak dál nepokračoval. Roz-
bíjet vztah. Co je to za slovní spojení?
Vždycky považoval Romanu za poněkud
prostší, ovšem přitahovala ho její bez-
prostřednost, ochota a vstřícnost. Nebo
si vše jen namlouval? Vzal do ruky spo-
lečnou fotografii, kde se drží kolem pasu
a usmívají do objektivu. Tehdy na horách
vztah budovali, teď ho rozbíjí. Odložil fot-
ku na své místo, vytáhl z krabičky další
cigaretu, ale nezapálil si. Do třetice se
ozval zvonek. Dneska to netrvalo ani tak
dlouho, napadlo ho a klidně šel otevřít.
Cestou se rozhodl, že na ni zkusí být ten-
tokrát příjemnější, a za kliku bral s leh-
kým úsměvem.

„Koukám, že máte dobrou náladu.“
Místo Romany Bůžek. Odkašlal si a ta-

ké se pousmál.
„Tak je to spravený.“
„Myslíte?“ odpověděl Tomáš náhle po-

smutněle.
„To se ví,“ nezapochyboval Bůžek a na

rozloučenou si ťukl prstem o kšiltovku
s nápisem Do toho!
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Václav Gruber

Zaměstnám Fencla v Kremlu
„Možná jste s tím přece jen ještě

nemusel seknout, Vladimíre Ivanoviči,“
pronesl zamyšleně prezident Medvěděv.

„Ba ne, Míťo. Tohle bylo opravdu váž-
né. Věř mi, v těchhle věcech já se vy-
znám.“

„Tak jste nemusel jezdit do Karlových
Varů.“

„Dostal by mě jinde.“
„No,“ prezident trochu zaváhal, „to by

přece koneckonců mohl i takhle.“

Vladimír Putin se studeně usmál a za-
vrtěl hlavou. „Ne, já už jsem z toho ven-
ku. Jde po prezidentech. Naučil se to od
Američanů. Prezident, Míťo, to je riskant-
ní řemeslo. Když to ale přežiješ, máš se
dobře.“ Bývalý prezident se na součas-
ného prezidenta znovu trochu usmál.
Tak, jak byl zvyklý se usmívat. Dmitriji
Medvěděvovi přeběhl mráz po zádech.

„Myslíte, že je to opravdu tak nebez-
pečné?“ ukázal bradou na tenký svazek,



který ležel na mahagonovém konferenč-
ním stolku. „Detektivka to tedy opravdu
není. Že by nakonec jen nějaká propa-
ganda?“

„Je to něco daleko horšího. Je to umě-
ní,“ pronesl bývalý prezident zamyšleně.
„Vytváří novou realitu. Pokud to někdo
doopravdy umí, pak nemáš šanci. Je to
jako ve všem, není důležité, co je prav-
da, ale čemu lidi věří.“

„Proti čemu nemůžeme bojovat, to mů-
žeme zkusit využít.“

Vladimír Putin přikývl. Ano, vybral si
dobře. Dmitrij Medvěděv je dobrý žák.
Asi i schopný. Snad ne všeho. „Dobře,
pozvi ho sem. I toho jeho Lorence. Ten
je z jeho lidí nejschopnější. Bude dobře,
abychom ho měli na očích.“

„Lorenc, Lorenc... to mi něco říká...“ 
„To je jiný. Tenhle je Tomáš. Thomas

Ripley Lorenc. Jeho prateta lovila vetřel-
ce. Taky užitečná osůbka. Tu ale
nezískáme, má platný kontrakt na druhé
straně.“

Spisovatel přicestoval do Moskvy
28. října. Širokorozchodnou železnicí,
v poštovním vagonu. Jak je jeho zvykem.
Na nástupišti už čekalo auto. Uznale
pokýval hlavou. Čajka, klasika. Asi mi
opravdu chtěli udělat radost. Pohodlně
se usadil do koženého křesla a mlčenlivý
řidič za ním zavřel dveře. Velký automobil
se jen měkce zhoupl a vyrazil do středu
metropole.

Prezident Medvěděv vstal, aby si nalil
ještě trochu čaje. Anebo... V knihovně
přece musí být nějaká vodka. Otevřel
barová dvířka, za kterými byly seřazené
různé láhve. Gorbatschow, Jelzin, pak
nějaké divné zvíře s parohy... Zavřel bar
a přece jen přistoupil k samovaru.

Zaklepání na dveře. 

„Dále!“
Do velké pracovny vstoupil službu

mající důstojník. „Už jsou tady, pane pre-
zidente.“

„Ať jdou dál.“
Po červeném koberci vkročil do míst-

nosti slavný spisovatel se svým doprovo-
dem. Potřásl si s prezidentem rukou
a otočil se trochu doprava. „Lorenc, mo-
je druhé já. Mám ještě nějaká další, ale
ta jsem s sebou nebral.“

„Paní Ivana s vámi nepřijela?“
„Nepřijela.“ To odpověděl Lorenc. „Od té

doby, co odmítla i Brada Pitta, už jsme se
od ní, abych tak řekl, tak trochu oprostili.“

Prezident chápavě pokýval hlavou.
„Předpokládám,“ pokračoval Lorenc,

že pro nás máte práci. Nemáme moc ča-
su, ale pokud bychom vám mohli pomoci
zachránit Rusko, můžeme se na nezbyt-
nou dobu zdržet.“

„Ano, jistě,“ přikývl prezident. „Dáme
se do toho. U pracovního jednání by ale
chtěl být i předseda vlády.“

„Pan Putin? Tak s tím se opravdu rád
seznámim.“

„Samozřejmě,“ přikývl znovu, snad jen
trochu nervózněji, Medvěděv. „Předem
je ale třeba domluvit některé podrobnos-
ti.“

Přání ruského prezidenta se samozřej-
mě neodmítají. Takže po vyjasnění někte-
rých osobních stanovisek a procedurál-
ních dohodách další jednání pokračova-
lo za zavřenými dveřmi.

Na pracovní desce obrovského stolu
pomalu přibývaly popsané papíry.
O tomhle snil. Sedět u psacího stolu
a mít jen jeden úkol. Žádné rozpty-
lování, při ruce pořád konvici s čajem
a mísu s pirohy. A tvořit. Opravdu če-
kal, že to takhle dopadne? Že dostane
příležitost napsat svůj velký román?
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Dílo, které opravdu změní svět... Když
člověk něco opravdu chce... Teď má
všechny podmínky k tomu dokončit to,
co začal kdysi ve Starém Plzenci a pak,
snad trochu chaoticky, postupně rozví-
jel. Dokončit to všechno najednou.
Nemusí už složitě vyjednávat s nakla-
dateli, přesvědčovat redaktory... Kou-
sek textu sem, do dalšího svazku zase
něco ukrýt do zdánlivé detektivky...
Nikdo si nevšiml, že po vydání každého
dalšího textu se svět maličko změnil. Te-
dy skoro nikdo... Teď mohl dílo dokon-
čit. Chtěli, aby jim vytvořil nového Su-
permana. Jamese Bonda, Jerryho Cot-
tona, kapitána Klose... nástroj k ovlá-
dání světa. Jenže jen skutečné umění
opravdu vytváří novou realitu.

Byla to samozřejmě dřina, leccos se
muselo předělat úplně od začátku.
S Ruskem koneckonců tak velká práce
nebyla, tady jsou všichni zvyklí poslou-
chat a nedivit se. Horší to bylo s Číňany.
Pořád, že jich je málo, že jich je málo...
Nakonec to zvládl. Pro jistotu začal
doma v Čechách, aby to měl pojištěné
a měl se kam vrátit, kdyby to nějak
zhavarovalo. Nezhavarovalo. První týdny
si všichni mysleli, že je to epidemie
žloutenky. Nebyla. Když byli žlutí úplně
všichni, stačilo už jen přibarvit vlasy
a zašikmit oči... a Čiňani byli spokojeni.
Důvod k expanzi na Západ zmizel. Jen
tak mimochodem zavedl i přechod na
latinku, širokorozchodnou vlakovou poš-
tu a nealkoholickou vodku, vyřešil glo-
bální oteplování (stačilo jen trochu po-
otevřít vrátka na Sibiř). Práce se pomalu
chýlila ke konci.

Vladimír Putin se usmíval. Takhle ho
znal jen málokdo. Od chvíle, co dočetl
dílko Zabiju Putina v Karlových Varech,
se takhle příjemně tvářil nejspíš poprvé.
Seděl u malého stolku a opravdu přívě-
tivě se usmíval. „A pan Lorenc?“

„Je tu samozřejmě taky.“
„Ovšem,“ přikývl hlavou Putin. „Pořád

jsem si nezvykl, že intenzita jeho přítom-
nosti je tak proměnlivá.“ Opřel se po-
hodlně o opěradlo křesla, založil ruce za
hlavu a protáhl se. „Co bude s Míťou?
Víte, mám ho opravdu rád.“

„Pošlete ho se mnou. Mohl by dělat
starostu v Karlových Varech. Aby se tam
ti Číňani tak neroztahovali.“

„Nechcete se ještě trochu zdržet? Na
oslavu Dne vítězství.“

„Ne, děkuji. Taky mám doma co slavit.“
„Dobře. No, v každém případě jsem vám

zavázán.“ Položil zlehka ruku na tlustý sva-
zek, který před ním ležel na stolku. Znovu
si zálibně přečetl titul. Smíš zůstat, Vladi-
míre. Bývalý a budoucí ruský prezident
majetnicky pohladil koženou vazbu knihy,
která právě vycházela v nákladu, o kterém
se nesnilo ani Michalu Vieweghovi. Do
každé ruské rodiny, ke každému ruskému
voliči... Jo, to je trh. A každý koupí.
Opravdu budu osvícený prezident, řekl si
Putin v duchu. Slíbil jsem to. I Lorencovi.

Oba muži vstali.
„Jsem moc rád, že jsem vás poznal.

Vlastně jsem měl štěstí, že jsme se se-
známili osobně.“

Ivo Fencl vážně přikývl. „Ano, Voloďo,
máš ještě jednu šanci. Nesmíš to zvorat.
A nezlob. Abych nemusel napsat druhý
díl.“
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Jiří Kolář

Monolog ledovce, 
který potopil Titanic

Prázdný a pustý je můj svět. Mrtvolně
tiché, nehnuté a mrazivé vody, s věčně
zelenavým přítmím děsivé hlubiny jsou
zde personifikací hrobu. Tyto nevlídné
končiny mi byly přisouzeny, když z roz-
hodnutí Velkého boha severských pustin
jsem se kdysi odlomil z šelfových ledovců
daleko na severu. Pak nastala neskuteč-
ně dlouhá a bludná pouť v mrazivých
a zasmušilých vodách. Jejich odlehlost
a pochmurnost nemohla zmírnit ani pří-
tomnost stovek dalších ledových obrů.
Jsme odsouzeni k věčné mlčenlivosti
a zapomnění. Řekl bys: mohutné ledov-
cové hory jako bílé přízraky s mnohoná-
sobně větší velikostí  ještě pod hladinou.
Bledé ve své bezkrevnosti a mlčenlivé
jako sfingy.

Mohlo by se zdát, že stojím na místě.
Ale i zde v bezútěšné krajině ticha a ne-
hnutosti je moře měnlivé a jen zdánlivě
bez pohybu. Tento cestovní plán je řízen
mořskými proudy a často obnáší stovky
mil. A padne-li na Severní moře mlha,
zůstává na něm ležet celé týdny. Obrysy
ledovcových hor pak vyhlížejí z mlhy jako
fantomy obrovitých trolů z dávné sever-
ské ságy.

Moje odlehlost od života lidí je téměř
absolutní a z živých tvorů sem zabloudí
jen grónská velryba. Lodě se ledovco-
vým polím vyhýbají, zvláště od jisté fatální
události. Tou výjimkou byla velká loď, kte-
rou mi bylo Osudem přisouzeno potopit.
Nebylo to v mém zájmu, ale proti vše-
mocnému Osudu ani ledovec nic nezmů-
že.

Stalo se to už na samém úsvitu ledo-
vých hor a pustin: Jsem ten, který jsem,
vládce ledu a půlnočních krajů. Tobě je
souzeno toto: Jednou do tebe narazí
veliká loď a ty, ač nechtěně, způsobíš její
zánik. Tuto událost nelze odvrátit a její
okamžik nastane, až se naplní tvůj Osud.
Tak bylo stanoveno v úradku bohů.

Nekonečně dlouho jsem čekal na tuto
událost. Až jednou za jasné noci, když ce-
lé nebe bylo poseto hvězdami a moře až
idylicky tiché a klidné, přišla ta událost,
když jsem ji nejméně čekal. A právě ten
matematicky přesný součet času a místa
v nekonečném časoprostoru, kdy se
předpovězené stalo skutkem, je tajem-
ství, které nebude nikdy zodpovězeno.

Tragický osud té kolosální lodi a jejích
pasažérů byl vinou lidí, kteří loď řídili, je-
jich pýchy a lehkomyslnosti, že vládnou
nejdokonalejší lodi, jakou kdy svět viděl.
Moje úloha v celém neštěstí byla veskrze
pasivní. Přesto si nepřestávám klást otáz-
ku: proč právě já, když tu bylo tolik dal-
ších podobných ledovcových hor?

Teď se snažím uhádnout, jaký bude
můj další osud. Už delší čas pozoruji, že
můj objem se začíná vůčihledně zmenšo-
vat. Voda je stále teplejší, a jestli to tak
půjde dál, můj konec je neodvratný. Roz-
taji a moje ledová hmota se rozplyne do
vod oceánu. Ptám se, zda i tohle bylo
v plánu Velkého boha ledu a pustin, nebo
jde o dílo rodu oněch bytostí, které jsem
tehdy slyšel tak zoufale volat o pomoc,
když se jejich loď v tu osudovou noc
potápěla.



11Kapky deště

Paměť pálí loňskou trávu slov
a přibližuje se sochám.
Jsou tady:
Sochy starostí
Sochy deště
Sochy neklidu
Sochy modliteb
Sochy se zavěšeným strachem
Sochy s diagonálou
Sochy poražené na smrt
Sochy s výzvou: Bože, postůj u tohoto 

lůžka!

Paměť se koncentruje
a stoupá z rukou a kovů
z dřev a kůží
A vrhá se na vnitřní model ticha

Sochař i malíř
hraničí v bezejmenném
a v nevýslovném nás zdraví

To je veškerá proslulost!

Josef Hrubý   

Sochy a obrazy (Josefu Gruberovi)

Plž smajlík

Milan Čechura

Jak naučit slušné mluvit neslušně
Seznam těchto slov a návod na jejich

použití je určen pro ty, kteří se dostanou
do střetu s hrubostí, neumějí na ni reago-
vat a při střetu s těmi, kteří se tyto výrazy
nerozpakují použít, upadají do defenzivy
a beznaděje. Nezoufejte, milí slušní spo-
luobčané, vaše záchrana se blíží.

Sprostá nebo mírněji řečeno neslušná
slova vás provázejí už od školních let.
Určitě si vzpomenete na nevinnou dět-
skou říkanku „hovno prdel kamení, to je
naše znamení, hovno prdel sračka, to je
naše značka“. Tohle vám však nedoporu-
čuji, protože by se na vás všichni koukali
jak na cvoky.

Používání sprostých slov lze rozdělit do
tří kategorií. Je jich samozřejmě víc, ale
tři budou pro náš kurs úplně stačit.

První kategorie je takzvaná mrmlavá.
Sprostá slova říkáte potichu (mrmláte si

je). Je to skupina nejméně konfliktní, pro-
tože vás nikdo neslyší, a slova vypouštíte,
když se vám něco nedaří, nebo když vás
někdo naštve, ale jenom trošku. Jedná
se většinou o jedno až dvouslovné výra-
zy. Vhodné jsou obzvláště:

Prdel vody – kurva drát – vysrat se na
to – svině zachcaný – kráva jedna – jebat
– ta má ale prdu.

Těch výrazů je samozřejmě celá další
řada, ale to byste už potom nemrmlali
jinak než neslušně. A to si nemůžu vzít na
svědomí. Jen chci upozornit ženy na po-
slední sousloví z tohoto oddílu. Používej-
te ho vždy, když se ve vaší blízkosti ocit-
ne jiná žena, která by se jen trochu mohla
přiblížit vaší dokonalosti. Uvidíte, že se
vám hned uleví.

A jsme u kategorie druhé. Ta už je kon-
taktní. To znamená, že druhá strana vás



slyší a může reagovat různě, od pous-
mání až po dání přes držku. Tady už je
dost důležité, jestli jste naštvaní nebo ne.

Jestli nejste, může jít jen o vyjádření
údivu nad něčím (ty vole – nekecej – ne-
chčij mi na prsa – ty krávo – ty holt jsi
blbec – nejsi cvok?). Tady dost záleží na
tónu hlasu. Podle tónu může sklouznout
celkem nevinná poznámka úplně jinam.
Třeba „ty krávo“ může být proneseno
s úsměvem a držením dotyčného kolem
ramen nebo to můžete na svůj protějšek
řvát tak, že mu svými slinami vyrazíte oko.

Ale to už jsme o kousek dál, a to zna-
mená, že naštvaní jste. Můžete tedy
předpokládat, že reakce vašeho protěj-
šku nebude až tak úplně kladná. Jde už
přece jen o těžší kalibr (neser mě – jdi
do prdele – vyser si voko – ty hovado –
ty blbče – ty kreténe – aby ses neposral
– co čumíš – mrcho – pizdo zblblá). Jed-
ná se už tedy o vážnější střet, ale přece
jen můžete vycouvat, třeba tak, že na
adresu dotyčného vychrlíte několik na-
dávek, skočíte do svého nového Por-
sche a rychlostí sto padesát kilometrů
v hodině zmizíte. Můžu vám zaručit, že
ten Porsche ho nasere úplně nejvíc.

Pomalu jsme se dostali ke kategorii
třetí. Je také kontaktní a to tak, že velmi.

Výrazy jsou už většinou víceslovné. Tady
už se o nějaké přátelskosti nedá mluvit.
Jste tedy naštvaní hodně a celkem nezá-
leží na tom, jestli za to můžete vy nebo
někdo jiný. Ale co to kecám, vy za to
přece nemůžete nikdy. 

Při těchto konfliktech se dá s úspě-
chem použít nějakého viditelného nedo-
statku protivníka (drž hubu plešoune –
nakopám tě do tý tvý tlustý prdele – smr-
díš jako žumpa). Nebo mu prostě vyna-
dat (di do hajzlu, ty debile – vypadáš jak
tvůj kokot – no to jsi se předvedla, ty
píčo – vo tebe bych si nevopřel ani kolo,
ty hnusnej, blbej kreténe).

Samozřejmě, že i po těchto výlevech
můžete naskočit do Porsche (jestli vás
protivník nechá) a úplně ho tím dorazit.

Sprostých slov a spojení je samozřej-
mě daleko víc, dokonce někdo vydal i je-
jich slovník, ale jako nemůžete jíst pořád
jenom hamburgery, nemůžete pořád po-
užívat neslušná slova. A to je dobře, pro-
tože ta slušná vám určitě sluší víc. Jsou
ovšem situace, kdy je prostě říct musíte,
a já vám přeju, aby těch situací bylo co
nejméně.

A stejně se mi nejvíc líbí nadávka, kte-
rou používá můj tchán, když řídí:

Vemeno z kvočny.
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O putování

Luboš Vinš

Darmstadt
Léto roku 1990. První milostivé léto bez

zátarasů, minových polí, ostnáčů a elek-
trických plotů. Volání dálek náhle nestojí
v cestě nic! Přistihuji se, že vybaven sta-
rou mapou, spacákem, ovesnými vločka-
mi a mrkví z tátovy zahrádky, stojím náhle

na výpadovce směr hranice a zvedám
k nebesům ceduli: Germany. Směřuji na
bílá pobřeží Normandie mých snů a básní.
A vzápětí jedu, další zastávka: Rozvadov! 

Nerudní celníci, přes rameno kalašni-
kov, mne kupodivu propouští. Opojen ne-
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nadále nabytou svobodou nevnímám
žízeň, hlad. Zastavujeme až u restaura-
ce, na kterou vyplašeně zírám. Němka se
jenom usmívá a zve mne dovnitř. Servírují
kávu a koláč. Pohoda normálnosti, ani
stopy po vnitřnosti užírajícím stresu. Bla-
hobytný, samozřejmý dostatek. Studuji
mapu a rozhoduji se pro Darmstadt, kde
také vystupuji. Cítím se zde se svým
ošuntělým báglem a taškou mrkve poně-
kud nepatřičně. Nikde kousek důvěrně
odprejsknuté omítky, všichni jako ze žur-
nálu. Konečně, v bláhovém přesvědčení
o úspěchu svého počínání, opět stopuji.
Moje papírová cedule „Paris“ však řidiče
jako by odpuzovala. Vždy trochu zpomalí
a frčí dál. 

Večer, na cestě za přespáním, potká-
vám veřejný záchodek. Budu moci nabrat
vodu! Poslušně ze sebe vymáčknu pár
kapek u pisoáru a stoupám si k umyvad-
lu. Začíná pantomima zoufalce. Natahuji
ruku a spouští se pramének vody. Chvat-
ně se myji a nenápadně nastrkuji čutoru.
Voda přestává téci. Ne a ne paprsek ulo-
vit! Tvoří se fronta a lidé již nervózně po-
kašlávají. Ještě jednou marně opakuji
své show a zahanbeně se plížím pryč bez
vody a bez potlesku. Pak nalézám v pod-
chodu vodovodní kohoutek. S šerem do-
rážím do parku. Ohromeně míjím grily
s úhlednou hraničkou dřeva připravenou
na barbecue. Vše úhledné a čisté. U nás
by během pěti minut zmizelo dřevo, pak
by vandalové zhnusili lavičku, v noci by
kutilové odmontovali gril. Nalézám odle-
hlejší místo. 

Brzy ráno mne však probouzejí moto-
rové pily. Unikám padajícím stromům.
Udýchaně usedám na jednu z laviček
a kontroluji zásoby. Dojídám chléb,
mrkev je stále v kondici, ovesné vločky

drží. Pak znovu marně na silnici. A další
noc v parku a další porce vloček s mrkví.
Začínám ty odpočaté, spokojené lidičky
nenávidět. Ráno se opět plížím k silnici,
je mi vedro. Některé tváře za volantem již
znám. Ta umrtvující lhostejnost! Proč ta-
dy vůbec stojím? Chtěl bych si jako člo-
věk dát někde pivo, pořádné jídlo. 

Dost, jedu domů, už tady nechci bejt
ani vteřinu, rozhoduji se. Na jízdenku
padly mé více jak roční úspory. Čekám,
současně s cestujícími se přiřítil vlak.
Světácky se hrnu dovnitř. Fotobuňce se
ale můj zevnějšek příliš nezamlouvá,
a tak mne na chvíli skřípla. V předtuše
dalších ústrků obezřetně usedám, vlak
se rozjíždí. Přichází steward s vozíkem
laskomin, blahovolně ho propouštím. Můj
žaludek uraženě kručí. Sebejistě podá-
vám jízdenku průvodčímu, ale on stále na
něco čeká. Přestávám existovat. Nefun-
guje to, neodchází. Posledních deset
marek! Namísto výborného džusíku zase
vidina záchodku. 

A Norimberk, přestupní stanice. Co ta-
dy až do jedné v noci budu dělat? Poblíž
nádraží objevuji stanoviště českých auto-
busů. Domlouvám se a za chvíli vyrážím.
Již se nemohu dočkat umolousaného
domova, kde si našinec může dát pivo,
kde za vydělané korunky může zkon-
zumovat téměř nekonečný počet kned-
líků. Ze západu se vracím poněkud zkla-
mán světem, kde na mne nikdo nečekal,
a až doma zjišťuji, že mapa z roku 1967
byla zastaralá. 

Zvoním u rodičů. Omluvně se na ma-
minku usmívám a zahanbeně si pochut-
návám na předložených laskominách.
Nějak mi v té cizině vyhládlo!

Za rok jedu znovu. To víte, snivě bílá
pobřeží Normandie.
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a

abonmá (parlamentní dny)
Počet repríz plánem daný
(Thálie kdes v propadle je)
Každý kus je vyprodaný!
(hlediště si prázdnem zeje)

ad akta
Při přetlaku faktů
uložit se k aktu

afrodisiakum
V lásce dělá divy změna
někdy stačí maličkost –
vzít nohy na ramena...

akomodace (1987)
Jak se roky s léty míjí
sílí nám zrak
(progresivně)
o růžovou dioptrii

akomodace (1989–2000)
Jak se roky s léty míjí
slábne nám zrak
(pragmaticky)
o růžovou dioptrii

almanach (1987)
Nešťastné kádrové předpoklady 
zužují mu výběr na klady
a obklady

almanach (2000)
Odbojové doklady
rozšiřují výběr na klady
a hojivé obklady

antinomie
Humorem  n e z a t o č í š  terorem
Terorem  n e z a t o č í š  humorem

antiteze (1987)
Ne my?
To doba dělá z našich čistých štítů
plakátovací stěny mýtů?

antiteze (1997)
Ne my?
To ruka trhu kuje z čistých štítů
nablýskané karoserie mýtů

arijsky (1987)
Satirikon?
Satirikhon!

arijsky (2000)
Na Romy
pogromy!
Na židy
(alespoň) nežity

ars viva (1987)
Výdobytek let?
Šašků strmý vzlet
a žánr ze šaškárny
a odpor k smíchu marný...

ars viva (2000)
Výdobytek let?
Lumpů strmý vzlet.
A žánr ze šaškárny –
ty jsi švarná, já jsem švarný
čistoskvoucí jsme to pár...

Jan Jelínek   

Malý slovník odcizených slov I.
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17. 9. 08

Moje srdce není tak veliké
Nemůžete v něm všichni bydlet 
Najednou. 

Dvě komory 
Dvě předsíně 
Snad wc a sprchový kout.
Nemůžete tam všichni naráz žít 
Nebylo by kam se hnout.

Mé srdce je skromný holobyt
2+kk bez balkonu
S okny do dvora.

Mé srdce je holobyt 
A vcelku potvora. 

18. 9. 08

Jejich světlo 
Se rozlilo po kraji.

Jim společná tma
Zahanbila slunce  
Pohltila oceán. 

Když hoří 
Oba skočí mlčky 
Do plamene.

A ono často 
Hoří.

19. 9. 08

Něco je pustota
Něco jiného hlad 
Po pohlazení.

Nechutnají stejně 
Vteřiny samoty 
A roky o samotě.

K jídlu není
To ani ono.

Jíst se ale musí/má
V malých dávkách
Pětkrát denně.

24. 9. 08

Sen
Ty tři hlásky
Jsi rozkmotřila 
Teď s je samotné
N nemá náladu 
A e se chová 
Neeticky.

A ty na vše
Jako vždycky
Řekneš no a co.

…
Láska se vrací
Ve vlnách
Ve zpěněném vlnobití
Sílí cit i chtíč.

Ale odliv 
Zas to vezme 
S sebou někam pryč.

Markéta Irová   

Zářijové básně
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Ondřej Soukup  

Já a můj anděl
Je nové ráno. Ze spánku vás nepro-

bouzí východ slunce, nevstáváte díky pří-
chodu sestry na pokoj. Procitáte díky bo-
lesti. Bolesti, které již nedokážete ve
spánku vzdorovat. Oči máte zalité slzami,
vaše mysl je rozervaná a neuspořádaná,
nevíte, kde jste. Nastal nový den. Tím je-
diným jste si zcela jisti.

Včerejší bolesti neustoupily. Opakova-
ně máte pocit, že tenhle den je ten nej-
horší ze všech, které jste zde prožili. A je
teprve ráno. Další den po operaci. Den
podobný těm předchozím, kterých jste
zde prožili tolik. Další výprava do světa
bezbřehé agonie. 

Z úst se vám řinou oblaka hnisu, mysl
se pomalu rozjasňuje. Víte, že to není
dobrá zpráva. Čistější mysl je draze vy-
koupena. Vděčíte za ni bolesti, která vás
celého obestoupila. Objala vás ve vaší
nahotě, přitiskla se na vás a prostoupila
vaši mysl. Přijímáte její fakticitu, vaše
splynutí. Jste jedno tělo. Modlíte se k ne-
besům, aby ti démoni, kteří sužují vaši
mysl, odešli. Slyšíte jen prázdný smích.

Máte strach. Strach z každého polknutí,
které přijde. Oddalujete ho, i když víte, že
jednou bude muset přijít. S vaším vědo-
mím nebo bez něj. Teď. Projela vámi nová
vlna bolesti. Vidíte, jak se přibližuje, s klid-
nou důstojností, myslíte, že jste na ni při-
praveni, ale pokaždé vás znovu zasáhne.
Těsně před vámi nabere rychlost, vzedme
se do nečekané výšky a celého vás pohltí.
Nemůžete nic dělat, jste bezmocní. Šku-
bete sebou a čekáte až vás rozbouřená
voda vyvrhne na břeh. Čekáte na první
zrnka písku, cokoli, čeho byste se mohli
zachytit. Konečně máte pevnou půdu pod
nohama. Již teď je vám jasné, že další vlna

na sebe nenechá dlouho čekat. Vidíte ji,
jak se přibližuje. Jste znovu na otevřeném
moři. Snažíte se uklidnit a koncentrovat
své síly na zahojení předchozích ran.
V hlavě máte pouze myšlenky na dlouhý
boj, který co nejdříve nastane a kterého se
budete muset zúčastnit. Není třeba říkat,
že účast je povinná. Nedobrovolně tak již
poněkolikáté vstupujete do bitvy, kterou
nemůžete čestně vyhrát. Ne takto obna-
žen, ne beze zbraní. K nim však nemáte
přístup. Víte ale, kde se nachází klíčník.
Víte, že vám rád pomůže. Ale ještě ne.
Ještě budete bojovat. Zatím máte sílu
vzdorovat. Během dne přijdou stovky otře-
sů a jednomu z nich nakonec podlehnete.
Ale proč jim to ulehčovat? 

Musíte se napít. Hned teď. Nalijete
skleničku po okraj a znovu se před vámi
objeví rozbouřené moře. Je před vámi
a vy se blížíte do jeho středu. Čeká na
vás. Trpělivě. Ví, že za ním přijdete. Bu-
dete muset, nebudete-li zde chtít zemřít.
Každý doušek představuje další stupeň
vaší záchrany a současně se každým lo-
kem vody přibližuje vaše zkáza. V mládí
jste milovali paradoxy. Teď se vám hnusí
jejich zvrácený smysl pro humor. Voda
vám rozdírá krk. Vlny vás znovu popadají
a hrají si s vámi. Rezignovali jste na obra-
nu. Necháváte sebou zmítat. Snažíte se
někde uprostřed bolesti najít vytoužený
klid. Je už blízko, ale odtud se k němu
nemůžete dostat.

Vypili jste polovinu obsahu sklenky. Ví-
ce nedokážete. Tohle množství vám snad
nějakou dobu vydrží. Venku začíná být
nesnesitelné horko. Berete hlavu do dla-
ní a čekáte až bolest trochu ustoupí,
abyste mohli zvážit vaši situaci. Vaše te-



plota se stále zvyšuje. Potřebujete do
sebe dostat další tekutiny. Pokud vypi-
jete další polovinu sklenky, bude to ko-
nec bojování. Konec, za který se nebu-
dete muset stydět. Ta představa se vám
vlastně docela líbí. Krátká silná bolest
a poté mír. Vzdáte se silám, nad kterými
nemáte šanci zvítězit a zahodíte tenhle
zbytečný boj a dopřejete si chvilku poko-
je. Ale nejdříve musíte vypít další polo-
vinu. Nemůžete přestat. Nechcete do-
pustit, aby vás znovu přikovali k tomu
stroji. Jakkoli se jeho pouta zdají lehce
překonatelná, víte, že když se k nim do-
stanete, stejně se jich nezbavíte. Působí
ve vás stále dost silný pud sebezáchovy.

Skleničku s vodou máte v ruce. Do úst
vsajete jeden doušek a čekáte. Vyčká-
váte před polknutím. První polknutí není
obvykle tak hrozné, jako by vaše hlava
jemně narazila na dno. Stále lepší než
tvrdý náraz o skálu. Každé další polknutí
se stává obtížnějším. Intervaly mezi nimi
se stále prodlužují, ale ani to nepomáhá.
Při čtvrtém polknutí jste uzavřeli hrtan
a tekutina vám vystříkla z nosu. Zajímavé.
Už jste to zažili dříve, ale skoro jste na tu
možnost zapomněli. Všechny možnosti
utéci jsou stejně kruté. Ve skutečnosti
nepředstavují únik. Jen chvilkové oddá-
lení velké bolesti výměnou za bolest
o menší intenzitě. Všude kolem cítíte hni-
lobné výpary. Váš dech je jimi prod-
chnut. Jak vám bylo nedávno vysvětleno,
onen pach, který se pro vás stal tak cha-
rakteristický, vzniká ze směsi strupů, hni-
su ve vaší ráně a bílého povlaku, kterým
se tělo brání. Alespoň vaše tělo tedy
ještě zcela nekapitulovalo. Uklidňuje vás
to a na chvíli se zamýšlíte nad tím, jak je
možné, že vaše duše podlehla tak brzo,
když někde uvnitř je stále síla k obraně.

Měli byste něco sníst. Na stolku leží
dětská přesnídávka. Zkoušíte pár soust.

Po chvíli je vám na zvracení. Cítíte uvnitř
krku hnis. Každé jídlo jím vždy celé na-
sákne. Bolest je stále stejná. Přestáváte
ji vnímat. Dal jste si úkol. Sám sobě při-
pomínáte nějaký složitý mechanismus.
Vaším úkolem je vyprázdnit celou skleni-
ci. Jak pokračujete v jídle postupně za-
pomínáte, kdo vám zadal úkol, který plní-
te. Jednáte pod vlivem vyššího příkazu.
Je vám jasné, že se vás budou ptát. Oni
vědí. Vedou si pečlivé záznamy. Všechno
monitorují. Odpadkové koše, prostor
pod vaším oknem, každý den prohledá-
vají váš pokoj. Přesně vědí, kolik jste to-
ho snědli. Není kde schovat jídlo. Obraz
stroje je stále děsivý. Nechcete být zno-
vu zapojeni. Jako přízrak nad vámi krou-
ží. Stroj. Bojíte se ho. Máte z něj ještě
větší strach než z bolesti. Je to dnes
teprve druhý den, co máte ruce volné.
Hltáte jídlo, aby to již bylo za vámi. 

Je po snídani. Lze-li ten děsuplný kon-
cert o jednom hráči takto nazývat. Cítíte,
že váš boj již končí. Bolest je stále sil-
nější. Přichází jí na pomoc svalové kře-
če, vaše vědomí je protivně malátné
a nedovoluje vám se zamyslet a přehod-
notit situaci. Jste schouleni do klubíčka
a tělem vám probíhají vlnky bolesti.
Jemně sebou škubete. Neovládáte to.
Mimovolně vám vystřelují končetiny.

Přestávám psát. Nemám už sílu. Pro-
hrál jsem. S námahou si stoupám a zkou-
ším polknout sliny v ústech, abych mohl
promluvit. Budu potřebovat čistá ústa
a snad se stejného stavu dostane i mé
mysli. Chodba mi připadá delší než tomu
bylo včera. Je zcela prázdná. Připadám
si zde sám. Sám a opuštěný. Blížím se
k svému andělovi. Dveře jsou otevřené
a již brzy mi sestra přinese vykoupení.
Jistě na mě už čeká. Ví, že nedokážu dé-
le odolat. Má jistotu, že přijdu. Jako kaž-
dý den. Nechodí za mnou. Nenabízí mi

17



18

*

Vyjekls
tak mile
že jsem vyjekla taky

a to se nemělo stát!
mlíko utíkalo jako had
sova bzučela v mém
prázdném žaludku

hlídala jsem se
co to šlo

a přeces mě
našel tam dole
v bahýnku

s brankou

*

Do meluzíny píchla vidlička
chtěla bych tě nejdřív dřív stáhnout
jako prasátko
radovat se z jaterniček
ale všude kolem jenom bezmasí chlapi

Tak dávám
svůj laškovný špíček
všanc

*

Labuť na Ohři
dělá psí kusy

možná husí

Kamila Hegerová   

Dneska mám svůj týden

sama své služby. Ví, že přijdu sám. Já to
vím také a věděl jsem to i dnes ráno,
hned když jsem se probudil. „Sestro,“
zkouším potichu vyslovit jméno anděla.
Nevím, jestli mi bylo rozumět ani jestli mě
slyšela. Na chvíli zavřu oči, a když je
znovu otevřu, můj anděl stojí přede
mnou. 

Budu zde muset ještě pár dní zůstat.
Vlastně nevím, co bych si počal doma.
Bez nich. Odtržen od svého anděla.
Chci zde být ještě několik dní. Mám 
strach. Již ne z bolesti ani ze stroje.
Strach daleko silnější. Strach, že budu
muset odejít.

Když jsem si lehl do postele, přepadl
mne pocit naprosté bezmoci. Jsem izo-

lován od skutečného světa. Jsem ve svě-
tě z pohádky, plném kouzel a zázraků.
Jsem v kraji kouzel, kde každé vaše přá-
ní je ihned splněno. 

Musím být v pekle. Vše je až moc dů-
myslné.

Nakonec jsem se dostal domů. Bolest
v krku je stále stejná. V průběhu dne
lehce oslabí. Nakonec to tady není tak
zlé. Mám zde své kapky. Beru si je tak,
jak jsem na to zvyklý. Jak mě to naučili.
Můj den má stále svá světlá místa. Přes-
něji jedno světlé místo. Když naměřím
denní dávku a zapiji ji. Nevím, proč jsem
se bál odejít. 

Jak jsem řekl, není to zde tak špatné.
Mám své kapičky.
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Hněvám se!
To mi ještě nikdo nikdy
nikde nikomu
Kdybych jen věděla, že petrklíče
budou svědčit
proti mně
tak se zahalím
už při prvním jarním dnu

*

Hruška v máji
kde zpívá ještě plno
krásných
nalitých
plodů

Zpívají jako když naďoubeš
vezmu si ještě brčko
a tramtadadá

Tady můžu
támhle ne
Ivan nebo kastaněty
vše jsou věty

*

Sypal jsi se, sněhu
v lehu sedím
v sedu ležím

Sotva se držím žíněnky a už kvičím
že dneska se nebudu bát
ani pavouků

Dneska ne
dneska mám svůj týden

*

Ležím ve vaně a mám na hlavě žínčičku
kterou jsem našla u vany

co není moje
je moje?

ještě že do postele
bez boje

*

Žárovka s mámou
mi říká
k večeři koření:

Stromy se na tebe
zachytí
aniž bys chtěla

*

Babička mi včera přinesla
dvě tkaničky
a ukázala pššt!

Až nebude venku
bláto a sníh

Povážu nožky slepicím
aby neutekly
a hurá do světa

*

Slíbil mi že lodí je to blíž

kdyby nebyl Číňan
tak mu i věřím
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Les a voda, to je prostředí, které od-
jakživa přeje poezii. Ať už milostné,
anebo epice. Epice, jepice, slepice,
vopice… Vidíte, jak mi to pěkně jde?
Asi je to tím, že jsem se o ty lesy a vodu
taky otřel. Přimáčkl se na ně. Dotkl se
jich.

Zajeďte si někdy na Brdy, na mapě si
najděte Strašice, starobylé městečko,
které se nikdy nestalo městem. Ba ani
městysem, neb Jeho Apoštolskému Veli-
čenstvu se jaksi nezachtělo, i když si
Strašičtí v radostném očekávání vystavěli
pěknou radnici. A zajděte si tam, protože
uvidíte dosud neviděné a uslyšíte nikdy
neslýchané.

Půjdete-li do lesů, k vodě, nebo taky
do některé z hospod, ale třebas i do kni-
hovny, určitě narazíte na zvláštní lidi.
Exteriérově nikterak nápadné, foxterié-
rově možná, niterně však nezvykle inte-
resantní. Mají zájmy široké a přehled
o všem možném, ale jedno je jim společ-
né – nesnáší reklamu, telenovely, seriály
a komerci vůbec. Rozpoznáte je snadno:
pokud se na tato témata rozhovoříte, do-
stanou vyrážku, kašel, křeče a upadnou
do anafylaktického šoku, z něhož je ces-
ta ven jen přes panáka.

Ti lidé se rozhodli, že ke svému životu
výše řečené civilizační výdobytky vůbec
nepotřebují, a sdružují se na zcela nefor-
mální bázi, jež přijala název Prašivina.
A jako se prašivina šíří dotykem, snaží se
i oni infikovat všechny ostatní, aniž by na
to jakkoliv dopředu upozornili. Hrají di-
vadlo, točí filmy, fotografují, malují a píší.
Prózu, scénáře i poezii. A u té bych se
rád na chvíli zastavil.

V roce 2006 vyšla útlá brožurka Tomá-

še Makaje nazvaná Večerem k ránu (ilus-
trace Naďa Janovcová, Ason-klub Kni-
hovny města Plzně, Plzeň 2006, 32
stran). Kdo má rád šimrání svého nitra
něčím k zamyšlení, k uvedení se do nála-
dy se skleničkou v ruce i bez ní, nejlíp
k večeru a když je sám, pro toho je tahle
nenápadná knížečka veršů jako stvoře-
ná. A čte se jedním dechem, přičemž
vás donutí se k jednotlivým detailům
mnohokrát vracet. 

Podzim

Studním tady
Soše propadám
Hloub duše marním čas.

Do tváře podzim draka pouští
strmě k nebi
žebří mráz 

Jen ticho okna
mátne zrak
má duše stín
je černý pták

Studním tady
soše propadám
vždy hloub duše
někde výš

Podivná je dnes nálada
v tom čase podzimním
listí si vždy opadá
a já tak trochu s ním

Petr Matějka se loni představil poměrně
obsáhlou a pěkně hutnou sbírkou Básně
z šíleně pomatených snů (ilustrace Pavel

Martin Lang

Hebký dotek Prašiviny
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Botka, nákladem vlastním, Plzeň 2007).
Na 110 stranách je shromážděno 64 bás-
ní. Autor v nich pouze nesní, jak napovídá
název sbírky, ale pozoruje život kolem se-
be a setsakra si ho někdy pouští k tělu.
Témata jsou různorodá, zdánlivě zpřehá-
zená, ale je v nich znát jistá gradace,
avšak neočekávejte katarzi. Prostě k čer-
tu s teorií, život se jí beztak vůbec neřídí.
A tak lze namátkou citovat z obsahu:
Opička, Co je to za brouky? Život v marin-
gotce, Dentista, Poblouznění, Schizofren-
ní metamorfóza, Cosi se událo, Lysohláv-
ky, Hřbitov, Kabinka Toi Toi a Život ve
světě bez hrdinů. 

Při četbě člověku jen trochu věci znalé-
mu ihned vytane na mysli reminiscence na
dalšího, podstatně staršího a nedávno ze-
snulého „pomateného spáče“ Egona
Bondyho. Patrné je i určité ovlivnění starý-
mi beatniky ještě z konce 50. let. Ale
pozor! I když je z Matějkových prací znát
okouzlení Bondym, je jeho poezie napros-
to originální a svébytná. A tak jen malou
ukázku:

Uvítací motto

Uvítací motto
Na strašickym hřbitově
Místo pokoje číslo poslední
Čtu ho pokaždé
Když jdu kolem
Neb zní mi tak myticky
A nemohu se ubránit dojmu
Až to místo pojmu
Jednou navždycky 

František Slavík doposud v tištěné for-
mě bohužel nic nevydal. Díky internetu
se však dnes nikdo nikam neschová,
a tak na webových stránkách www.pra-
sivina.zde.cz naleznete několik fragmen-
tů z díla tohoto mistra zkratky. Fanda,

díky své nevysvětlitelné náklonnosti ke
všemu maďarskému nazývaný též Füle-
müle, je stručný a úderný, až z toho ně-
kdy mrazí. Jenže to má všechno bezpro-
středně okoukané ze života i z vlastních
prožitků. 

Když jeho veršíky nepřeletíte a ale-
spoň na moment se pozastavíte, zjistíte
starou pravdu, že zkratka je vždy delší,
za to však méně pohodlná. Bezpečák by
jen zajásal nad zestručněnou normou
bezpečnosti práce u jeřábu, věnovanou
Osmi vazačům:

Vazačská báseň

Dávej pozor
a stranou stůj.

A ukazuj,
a ukazuj.

A ruku na srdce, komu se ještě ne-
poštěstil menší úlet uprostřed víkendu,
o sobotní půlnoci:

Sobotní půlnoc

Někteří jásají,
někteří tančí
v bezpečí hospody.

Já bleju na schody.

„Strašice nikdy více,“ říkával můj táta,
který si tu odkroutil část vojny u tankánů,
než ho šoupli k PTP. Jenže dneska tu po
armádě zbyla toliko prázdná kasárna,
postupně osidlovaná nejen podniky, ale
i muzejními prostorami, sídliště, kterému
se říká Gumídkov a Vojenský újezd Brdy
těsně za zadkem. 

Já se tam vracím rád. Quod erat de-
monstrandum.
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Lopota s divadlem
Nikdo tomu nevěřil, nikdo neviděl ani stopu

naděje. Všichni nad námi lámali hůl, případně
lomili rukama. Ale je to tu, Antidivadlo má no-
vou hru, nové opus magnum, fungl nový kus,
jak říkáme my, kteří jsme podlehli kouzlu Tha-
lie. Za každým takovým arcidílem stojí hodiny
a hodiny nepopsatelné práce, nelidského od-
říkání, hádek a pláče. Desítky probdělých no-
cí, nedopitých lahví rakije a jiných šnapsů,
stovky cigaretových nedopalků. Ale pěkně od
začátku...

Po čtyřech letech jsme dospěli k závěru,
že nelze hrát stále ten samý kus, kterému jen
rok co rok měníme název. Diváci by na to totiž
mohli přijít a došlo by k nepříjemnému lynči.
Všichni jsme zkrátka cítili nutnost přijít s ně-
čím novým. A tehdy začaly první hádky. Zde-
něk Němeček navrhoval „střihnout si“ Sen
noci svatojánské. Já a David Charvát jsme jej
podezírali, že hodlá titulem podlézat svatému
Janu Sojkovi a chtěli jsme naše působení
v souboru pozastavit, dokud se Zdenda ne-
vzpamatuje. Z něj však vypadlo, že si touží
„prubnout monolog Puka“, jak říkal. Chce prý
dělat velké divadlo a případně si založí soubor
vlastní, ve kterém bude hrát na své první
housle Paganiniho a osobitým způsobem de-
klamovat proslulé divadelní texty. 

Když to slyšel Jan Sojka, práskl knírem,
zavřel se ve svém pokojíku na půdě jedné
staré školy a během odpoledne napsal diva-
delní hru o pěti aktech. Kus pojednával o fa-
lešném revizoru Chlestakovovi, který způsobí
rozruch v ruském městečku. S nadšením
jsme si s Davidem Charvátem špíl přečetli 
a s ještě větším nadšením Sojkovi sdělili, že
ho s námětem před časem kdosi předběhl.
Byli jsme opět na začátku. 

Jan Sojka přestal komunikovat s okolním
světem, v jednu dobu se dokonce mluvilo
o tom, že se dal na poustevnický život a jedi-

né, co ho stále drží v kontaktu s okolím, jsou
občasné nákupy v krámku U Duchanů. Jaké
tedy bylo naše překvapení, když se po půl ro-
ce čerstvě oholený objevil, nad hlavou mával
deseti papíry (řídce zanesenými nečitelným
písmem) a vyhrkl: „Zejtra bude zkouška, na-
psal jsem hru, jakou svět ještě neviděl!“ 

Bylo vymalováno. Hra o dvou bankéřích,
kteří během oběda diskutují mezinárodní krizi
v oboru mykologie, byla vskutku originální
a nevídaná. Problém byl v délce. Ten měl to-
tiž při nejlepší vůli sedm minut, které chtěl
autor do délky jedné hodiny natáhnout třia-
padesáti minutami ticha za Miroslava Smotla-
chu. Po dvou dnech jsme Honzu přesvědčili,
že na takovou avantgardu ještě není dnešní
divák připraven, ale jinak že je to skvělý ná-
mět.

Pak už to šlo ráz na ráz. Z bankéřů se stali
vyhladovělí bezdomovci, prostředí restaurace
jsme vyměnili za daleko veselejší kulisu
hřbitova. Do hry přibyly další tři postavy, jedna
z nich dokonce žena. To, že právě ženskou
roli chtěl mermomocí hrát Zdeněk Němeček,
nebudu a snad ani nechci příliš rozebírat.
Nakonec se nám podařilo přesvědčit jej o
kvalitách postav napsaných mu přímo na tělo
(o dvojroli oběti domácího násilí a bezdo-
movce, jenž má rád pivo). A ano, do souboru
jsme po letech odříkání angažovali i ženu.
Dívku, Maupassantovu Mušku. Na zkouš-
kách jsme se pak museli začít chovat slušně,
nebylo zbytí.

Nikdo tomu nevěřil, nikdo neviděl ani stopu
naděje. Někdo zlomil hůl, někdo si zlomil ru-
ku. Někomu jsme zlomili srdce, někomu jsme
přivodili vředy. Hra je nazkoušená a hraje se.
Pod laskavým názvem Hřbitovní bytí. Antidi-
vadlo táhne svou káru dál. Chystáme autorské
představení o mladé dívce, která otráví svého
mnohem staršího manžela sedláka jedem
v kávě. Autorské divadlo je zkrátka řehole.

David Brabec
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Rubikova koule
„Hrozen“ povídek Karla Pexidra zvaný

Přeludy (NAVA 2007, Plzeň) se dá percipovat
vícero způsoby, což, pravda, není nic nového
pod stropem (nebo kde to teď čtete). Jde
především o to, že jednotlivé texty v souboru
obsažené, neřku-li přímo slovy hudebníků:
„věty“, si právě takovýto diverzitní přístup k dí-
lu vyžadují. Mluvím-li o Myšlence, mám za ni
nikoliv bezbřehé filosofování u piva, ale ne-
povrchní, ba palčivě hlubinné hloubání kdesi
v sobě, neboť tohoto charakteru jsou Pe-
xidrovy věty. Od vyslovených her s mikro-
příběhy („...svět, jímž se mohu podle libosti
kochat, ale který mohu jedním pohybem ruky
zavrhnout a zmařit.“) přes absurdní humor
(„Narodil jsem se jako kuře. Žluťoučké, že?
Ale ne, opravdu ne. Takhle bychom si ne-
rozuměli. Žiju, jak se dá.“) až k výšinám My-
šlenky („Svět je hroznová soustava, která ne-
ustále dorůstá. Na křídlech kruhových pohy-
bů nese a vytváří plody své specificky neva-
žitelné tíže.“). 

A právě zde je jádro textu – skrz povrch
hříček a reminiscencí k epicentru, kde to
všechno začalo, kdy začínají štěkat první
výstřely bitvy v brázdách not, v rytmu textu,
kde děj samotný je „někde nade mnou
v prostoru znesvěceného černého nebe“.
Jsme svědky prolínání: autor hovoří o kruzích
(přesněji bychom měli napsat „kružnicích“)
a jejich průsečících, tedy o životech, jinými
slovy o světech jednotlivých bytostí. 

Tvůrčí hra s paradoxy se rozvíjí v imaginač-
ních hřištích čtenářů, neboť: Co jiného než
hra paradoxů je náš život, byť ne nutně tvůr-
čí? Překrývání a relativita času je dalším té-
matem hodným rozepsání: když si spočítám,
kolik je žitých „přítomností“, kolik okamžiků
v životě každého člověka na celé Zemi právě
TEĎ, a započítáme-li i ty nejbláznivější teorie
o paralelních vesmírech, bude nám hnedle
jasné, že tu slovo „přítomnost“ ztrácí svůj vý-
znam. Je tu má přítomnost a několik (desí-
tek?) miliard dalších, které se už už archivují,
ale pořád tu bude (nebo je?) ten můj oka-
mžik, subjektivně skrz naskrz poznaná pří-

tomnost, vedle níž každá jiná myslitelná
bledne, neboť z mé vlastní pouze vychází.
(„Svět je bezmezný shluk pohybů, které se
sobě navzájem jen zdají.“) 

Karel Pexidr chápe „pohyby“ jako řetězce
akcí a reakcí, navzájem propojené do „vzá-
jemného zrcadlení“. Nu dobrá, ale: Nezna-
mená snad, že nekonečná galerie zrcadel je
symbol kopie kopie kopie, tedy onoho zlo-
věstného opakování? To by potom slova
„opakování je nejen matkou moudrosti, je
i příčinou pádu“ byla v jakési nejasné kon-
tradikci s mou skromnou interpretací. Možná
si autor protiřečí, ale jisté je, že ve světle jeho
ambivalentní konstrukce světa je protimluv
samozřejmostí, ba dokonce subtilní necesi-
tárií. 

Sám Pexidr vnímá svět jako střet všech
(ne)představitelných dualit, že „jedinou hyb-
nou pákou světa je svár“, přitom však nefiltru-
je svět přes černobílé brýle, natožpak růžové
či slepecké, ale snaží se bojovat proti lidské
pohodlnosti, tj. akceptaci věcí tak, jak jsou
nebo se zdají být, a ne tak, jak by mohly být.
Je tedy vyznavačem oceánu možností a od-
suzovatelem statičnosti vhledu do věcí, jinými
slovy nepřítelem dogmatiků – neboli skeptik-
-filosof. 

Je přesvědčen, že všechno se vyvíjí – i po-
vídka, jak je vnímána a poté interpretována po
druhém, třetím, čtvrtém přečtení, protože Pe-
xidr nás k opakovanému čtení podněcuje už
jen tíhou volených témat nebo dokonce for-
mou (povídka Životopis je nekonečnou smyč-
kou – začátek a konec se dají spojit a vytvořit
tak kruh). Kdykoliv jde i jen o náznak děje, ten
vždy odeznívá a na jeho místo dosedává dik-
tát snu, který zde má jméno: Zkamenění,
aneb zástava obyčejného žití, čili nadžití v tex-
tu, v Myšlence. 

Autorova vize světa a přebývání v něm, tzv.
„bludné zrcadlení“, je obrazem, jak píše, naší
neschopnosti být pány sebe sama a tudíž
odsouzení k opanování těch druhých. Je tu
řeč o cykličnosti, tedy o opakování zážitků
(kromě pasáží o kruzích lze nalézt i takováto
místa: „Je třeba hledat, hledat začátek, stále
se vracet, hledat začátek, anebo nehledat,
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nehledat, nalézt, je třeba žít, horečně žít...“)
– koneckonců v každé „větě“ můžeme zpo-
zorovat rekurentní motivy (např. stále se vra-
cející nebo variující „prosincové světlo“ v po-
vídce Zkamenělá reportáž), ne nepodobné
výrazovým prostředkům užívaných na bojišti
hudebním – čtenář, jenž při četbě i „slyší“ sle-
dovaný text, vnímá rytmus povídek a tepe
s nimi, i když se na čas vody ustálí a my už
neplujeme s řekou, ale stojíme po pás ve
vodě: „Hladina dělí mé tělo na dvě části.
Hořejší část je viditelná všem: je tím, čím je
obloha, břehy a koruny stromů. Dolejší část
však splývá s řekou, je přístupná jen pod
zčeřením hladiny, je viditelná jen skrze lom
světla.“ 

Ještě si dovolím vylovit nejsilnější zážitek
z četby: Při četbě povídky Dioféna jsem má-
lem leknutím spadnul z pohovky (přiznávám
se, že jsem také „vinen upřímností“), protože
jsem se stal svědkem aury masového vraha –
tak živé a přitom tak jednoduše napsáno! Co
věta, to doslova bodnutí dýkou. Atmosféra
celé povídky natolik opanovala mou obra-
zotvornost, že jsem viděl obrazy Paula Klee.
Nelze neocenit také autorovu přejemnou
(nikoliv přejemnělou) ironii, kupříkladu v expe-
rimentálně laděném Životopisu: „Že by se
kuřata rodila bez kostí? Například ve formě
decentních, ale frapantně hranatých krych-
liček. Něco na způsob Rubikovy kostky.“ 

Celková Myšlenka textu ale nevypadá jako
kostka, spíše jako Rubikova chromaticky se
proměňující koule. Buďme tedy rádi, že Pře-
ludy jsou zábavným hlavolamem, nebo taky
hlavolamnou zábavou, ale v každém případě
má přemýšlivý čtenář po jejich přečtení před
sebou šírou hladinu možností, kudy se my-
šlenkově vydat, a případně se k jednotlivým
textům vracet a nacházet slova skrytá za slo-
vy. Jediné, co recenzent těžko překonával,
byla dle jeho názoru nevkusná grafická úpra-
va obálky, ale to je detail.

Vojtěch Němec

Pax iiscum – Kdyně, Úboč
Vykonavatelem poslední vůle Jindřicha Ši-

mona Baara byl podle zůstavitelova přání
kdyňský advokát Jaroslav Štěpánek (1885-
1950), s jehož rodinou udržoval spisovatel
přátelské vztahy. Jednou ze složitějších partií
závěti byly honorářové otázky, zesnulý ostat-
ně odkázal veškerá autorská práva rodnému
Klenčí. Při tomto poslání čelil Štěpánek po-
mluvám, zášti. Baarův přítel, kněz a historik
František Teplý, uklidňoval: „Psí vytí Bůh ne-
slyší.“ 

Ale Jaroslav Štěpánek nebyl jen precizním
právníkem. On byl kulturní duší Kdyně. Založil
zde Okresní osvětový sbor s regionálním vy-
davatelstvím – na přelomu dvacátých a tři-
cátých let odtud podnítil celonárodní diskusi
o problematice regionalismu. Dále založil
Baarovu společnost vydávající věstník Chod-
sko, Sdružení chodského národopisu, před-
sedal pěveckému spolku Jindřich, nemálo se
zasloužil o vydání prvních čtyř svazků Jindři-
chova Chodského zpěvníku. Angažoval se při
budování Baarova pomníku na Výhledech.
V kdyňském kostele zasedal za rejstříky var-
han, jako klavírista vystupoval při hudebních
večerech. Své úvahy o kultuře kraje Chodů
uveřejnil v publikaci Filosofie a umění chod-
ské kultury. Při krátkém pobytu hostil indic-
kého básníka Rabíndranátha Thákura, jehož
doprovázel náš slavný indolog Vincenc Les-
ný.

Také Štěpánkova manželka Hana (původně
Anna, 1890-1950) jako děvče – pocházela
z Maškova mlýna u Chodské Lhoty – pomá-
hala Jindřichu Jindřichovi při sbírání lidových
písní, pomáhala v nářečních zákoutích i Janu
Františku Hruškovi. V desítkách fejetonů, črt,
reportáží zachycovala aktuální, mizící i tra-
diční. (Publikaci Na Chodsku od jara do zimy
ilustroval Adolf Kašpar – a byl to poslední
soubor jeho ilustrací.) Udržovala řadu přátel-
ství v hudebním světě, a tak ke Štěpánkům
zajížděl skladatel Otakar Jeremiáš s manžel-
kou, pěvkyní Marií Jeremiášovou-Budíkovou.

Kromě těchto moderních buditelů je ve
Kdyni pohřben také Matěj Jiří Šlais (Matěj
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Šlais, 1896-1976), knihkupec a papírník, fo-
tograf, sběratel všech písemností prozrazu-
jících něco o Kdyni. Začal publikovat náro-
dopisné i historické články, pro Místopisnou
komisi ČSAV sbíral doklady k místním jmé-
nům a přezdívkám, nevyšla jeho snaha založit
zde muzeum. 

Když byl Šlaisovi obchod znárodněn, začal
se plně věnovat historickému koníčku a
přešel do domažlického Okresního archivu.
Ten v podstatě vytvořil. Své Kdyni věnoval i tři
básnické sbírky – Kytice vzpomínek, Z rod-
ného kraje, Domov a kraj.

Úboč se krčí pod mohutným masívem Ne-
třebu. Miniaturním protějškem zříceniny ne-
třebského gotického hradu je tvrziště na za-
hradě bývalé fary. Zdejší hřbitůvek si pro věč-
ný odpočinek zvolila rodina kdyňského listov-
ního Karla Regála. Jeho syn Karel (1857-
1931) byl profesorem obchodních akademií
v Domažlicích, Praze, Brně a Chrudimi. Jako
romanista sestavil odborné slovníky – Ency-
klopedický slovník francouzsko-český a Tělo-
cvičný slovník francouzsko-český (byl napří-
klad i spoluautorem tělocvičného názvosloví).
Okouzlila ho i Thalie – napsal několik divadel-
ních her. Hlavně ale uveřejňoval eseje, v je-
jichž metaforickém předivu se obíral estetic-
kými a uměleckými otázkami.

Viktor Viktora

(Ne)kriticky

Obrazy roztříštěného světa

Pokud bych měl zodpovědět otázku, co že
má poezie Josefa Hrubého společného s ru-
dolfinským manýristou, zdůraznil bych zejmé-
na dvě věci: Vědomí, že svět se rozpadá do
zdánlivě nespojitých fragmentů (kdyžtě pras-
klinami tušíš prosvítat obrazy budoucích ka-
taklyzmat), jež třeba sjednotit úsilím stejně
volním jako estetizujícím; a také fakt, že věci
se zdají býti něčím jiným, než čím se jeví –
z toho plyne i způsob, kterak tyto vnímati: ne-
měli bychom se soustřeďovat jenom na určitý

úsek, tvar a povrch, neboť celek funguje
v rámci jiných paradigmat.

Bráním se však tomu zváti Hrubého sbírku
Miláček Arcimboldo (Protis, Praha 2007) ma-
nýristickou. Není v ní totiž zálibného prodlé-
vání v rozpadu, v krásné a sémanticky vy-
prázdněné povrchnosti. Jde, pravda, o poezii
psanou v čase prázdných slov a gest, poezii,
která básní o svých ztrátách, která ohledává
své padlé – a také to, zda něco a co zbylo (co
ještě možno brát vážně). O poezii psanou
v čase, který v nerozlišující pozornosti smě-
šuje „Píseň písní s Apokalypsou“. Vedenou
však úsilím o defragmentarizaci světa, o jeho
scelení (přestože to bude bolet a výsledek
může být nevábný): „Ale teď už se vrátím/
k té ohořelé vertikále/ kterou chci zabydlit.“ 

Třebas i proto, že svět je už tak dosti roze-
klán a zmaten (i co se hodnot týče): „MĚSTO
MÁ/ sbírku Kubištů/ dlažebních kamenů/
a hladový/ chřtán divadla.“ Takováto defrag-
mentarizace stojí tu proti nivelizaci („Dole/
knihovna chlupů/ po psech a/ nevěstkách“);
účast a úžas proti pohodlné, tučné a bytnící
lhostejnosti („jakýsi poklad/ se otevírá u Car-
naku/ ale to je příliš daleko“).

Netřeba snad dodávat, že kniha je psána
poezií nesnadnou, v níž zabloudí zejména ta-
cí, kteří potřebují návodů a pevných (znače-
ných) cest. Bohatou totiž nedopovězeným,
ponechaným aktivitě čtenářově. Jde o hádan-
ku? – spíše o prostor určený k re-konstrukci:
„Je to tak vznešené:/ okna na jezerech/ ryb-
níky na oknech/ kterým/ rým.“ Jednostejně
krajinný, interiérový prostor fantazie, literatu-
ry, jazyka i tradice. Nadreálné se v něm pojí
s reálně zakoušeným (např. tím, že ve tmě
nelze rozlišiti barvy): „a jdi také do sklepa/
tam kde visí netopýři/ tam nebudou barvy/
překážet.“

Povšimněme si jen velmi přesných a přece
básnivě podaných detailů, vycházejících
z osobního zážitku i umělecké tradice, tako-
vých, v nichž není hry na efekt, žádné vy-
myšlenosti, jen schopnosti říci obrazem více,
lépe a stručněji: „unavená socha/ objatá
psím vínem“ před tebou rozevírá své mo-
žnosti časové a tvarové, zživotňuje kámen
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a přírodu činí součástí uměleckého artefaktu,
statické přetváří v děj a poselství.

Nádavkem se nám dostává i bohatého ob-
vrstvení verše literaturou, výtvarným uměním
a hudbou – v rámci široce rozvitých (byť spíše
implicite patrných než explicite zřetelných)
vztahů interkulturních.

Závěrem musím přiznat, jak moc obdivuji
autorovu schopnost dát výhost dobře opečo-
vávanému verši umně vykroužené stavby, ky-
pivých metafor a veřejně zjevné, se čtenářem
předzjednané krásy. Oné pěknosti, v níž
„i trus písně zkrásněl/ štěstí korumpovalo/
sladce/ Do ouška.“ Někdy je zkrátka těžší
a odvážnější býti nelíbivým. Leč jedině takto
může autor svým čtenářům v jednom z po-
sledních veršů sbírky plným právem říci: „Až
vyjdete/ řekněte ostatním/ byl jsem se po-
starat o duši.“

Ivo Harák 

Zpětné zrcátko

Bohumil Jirásek 
kronikářem

Nedávno jsem potkal v Levných knihách na
plzeňském náměstí literárního historika a spi-
sovatele Bohumila Jiráska a ten mi tvrdil, že
své publikace Z obecní kroniky (Odcenzu-
rováno) (Plzeň 2006) a Z obecní kroniky II
(Plzeň 2007) vůbec ani nevpustí do své
bibliografie. Obratem o nich proto píši, vždyť
dosud nebyly připuštěny ani do Plže.

Oč se vlastně jedná? Jednoduše o nedato-
vaný výběr zápisků z života obce Pavlíkov za
poslední století, přičemž celičká druhá polo-
vina dotyčného století byla už zaznamenává-
na právě panem Jiráskem osobně.

Proč však nyní nijak neoddělil své záznamy
od cizích? Nevím. V některých případech však
jsem zřetelně i sám poznal, co psal. A jinde zas
skoro bezpečně uhádl, že by o dané události
napsal lépe. Kdyby ovšem... tehdy už žil.

Citací z kroniky je pětadevadesát. Zatímco

v prvním svazečku Z obecní kroniky (Odcen-
zurováno) nejsou nikterak seskupeny (55 ka-
pitolek), v pokračování je autor rozhrnul na
sedm hromádek: Muži činu, Ženy činu, Bri-
gádníci, Muži nejásající, Ženy nejásající, Mlá-
dež Gottwaldova a Stáří a plynoucí čas (cel-
kem 40 kapitol). 

Všechny tyhle záznamy jsou kratičké,
nejdelší mají jen něco přes stránku, a psáno
je to hutně a zábavně. Často jde o veselá
uličnictví, ale také o strašlivé osobní tragédie
končící sebevraždami. Žena, která nejprve
ztopila zařízení komůrky, se uprostřed mrazů
oběsí na komíně. Sedlák se po vstupu do
JZD oběsí na trámu... 

O obsahu dalších zápisů dost naznačí už
názvy: Jarda Smrdí, Kostelník a rum, Havárie
krmičky vepřů, Putování za bramborami,
Matýskovo loutkové divadlo, Anča pivařka,
Hloubkaři, Útěk německých vojáků (o koloně
s K. H. Frankem), Ukradené prase, Kluci
a bohoslužby, Osvobození a strom třešní,
Emancipace na naší socialistické vesnici,
Traktoristka, Hornice, Zázrak na Svaté Hoře,
Oslavy prvních májů, Záducha, Potravinové
lístky a šatenky, Ateistická mládež a kostel,
Bylinářka... 

Druhý svazeček Z obecní kroniky II uzavřel
Jirásek samostatným vzpomínkovým textem
Všichni dobří lidé. I ten přináší pár vzpomí-
nek, zřejmě vůbec nejosobnějších, a končí
výzvou: „Tak buďte šťastni, vy staří a mladí
Pavlíkováci.“

Ivo Fencl

S kůží na buben

Ivanománie?

Recenzentka Dagmar Kuncová se právem
zlobila, když jsme hlavní hrdinku Fenclových
próz „přebarvili“ z blondýnky na brunetu (tak
vystupuje již v novele Smí zůstat, Kynžvart).
Zeptali jsme se tedy Ivo Fencla, jakou barvu
vlasů má opravdová Ivana. Prý má přeliv... (jho)
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Leden 2009Kruh přátel knižní kultury

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

7. 1. – 19.00 – Hrady a zámky IV – Zbiroh
uvádějí Karel Drhovský a Viktor Viktora

21. 1. – 19.00 – Jak se dělá kniha
pořad připravil a Petra Lobaze (ZČU) uvádí Miroslav Morávek 

(nakladatelství Koniáš)

Pozvání Knihovny města Plzně:

13. 1. – 17.00 – Max Švabinský:
Okouzlený satyr
účinkují Máša Málková a Milan Friedl (přednes) 

a Vojtěch Esterle (varhany)

Připravujeme na únor:

4. 2. – 19.00 – Ceny Plže 2008
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Noví autoři Plže:

Kamila Hegerová – narozena 1984 v Plzni, 
studovala na Masarykově univerzitě v Brně, nyní
je na studijním pobytu v anglickém Brixtonu, žije
ve Žluticích

Markéta Irová – narozena 1982 v Plzni, kde žije.
Po absolvování Pedagogické fakulty ZČU (obor
český jazyk – anglický jazyk) pracuje jako redaktorka
v nakladatelství Fraus

Vlasta Ratislavová – narozena 1954 v Plzni, absolvovala VŠZE v Českých
Budějovicích, pracuje na Finančním úřadě, žije ve Šťáhlavech

Martin Lang – narozen 1954 v Praze, vystudoval Přírodovědeckou fakultu UK
v Praze, obor geologie, pracuje jako geolog v Muzeu Dr. Bohuslava Horáka
v Rokycanech

V příštím Plži mj. čtěte:

Verše Josefa Hrubého a Martina Šimka

Povídku Iva Fencla

Aforismy Jana Jelínka

Příspěvky do rubriky Mladý Západ


